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Dom Jorge Pierozan nos fala de 
esperança, amor e família em 

sua mensagem de Natal
Dom Jorge Pierozan, 

Bispo da Região Episcopal 
de Santana, enviou à A 
Gazeta da Zona Norte sua 
mensagem de Natal. Com 
o título “Da Gruta Nossa 
Única Esperança”, Dom 
Jorge nos lembra o real sig
nificado do Natal ao cele
brar o nascimento de Jesus 
como símbolo do amor de 
Deus pela humanidade. “...
Deus está sempre conosco, 
mesmo quando estamos no 
pecado....” 

Em seu artigo, o Bispo 
nos reforça a importância 
da família. “A vereda rumo 
à mudança de vida não 
nos pode ser um caminho 

estranho. Dentro de nossos 
lares é onde estão todas as 
setas indicativas para que 
não erremos o caminho...”. 
Lembrando o exemplo da 
Sagrada Família, Dom Jor
ge nos convida a uma im
portante reflexão... “... Foi 
assim em Nazaré: Jesus, 
Maria e José, uma famí
lia que deu certo! Todas 
as famílias podem dar cer
to. Não há família que não 
enfrente dificuldades e nin
guém passará por esta vida 
sem ter de superar alguns 
percalços”.

Leia a íntegra da men
sagem de Dom Jorge Pie
rozan na página 7.
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Dom Jorge Pierozan, Bispo da
Região Episcopal de Santana

Prefeitura e Governo Federal entram em 
acordo sobre área do Campo de Marte

O prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes (MDB) e o presi
dente Jair Bolsonaro chegaram 
a um acordo na última quarta
feira (15), a respeito do futuro 
do Campo de Marte. As nego
ciações se estenderam ao lon
go dos últimos meses e, na úl
tima quartafeira (15), Nunes 
e Bolsonaro tiveram uma reu
nião no pavilhão de autoridades 
do Aeroporto de Congonhas, na 
zona sul, para acertar os deta
lhes na negociação. 

Com o acordo, a área corres
pondente ao Campo de Marte, 
que abriga um aeroporto, um 
hospital militar e demais depen
dências da Aeronáutica passa 
definitivamente para o Governo 
Federal. Já o município deixa de 
destinar cerca de R$ 3 bilhões 
do seu orçamento anual para a 

União, podendo investir esses 
recursos em outras ações pela 
cidade. 

A discussão sobre essa área 
já se estende por quase 90 anos, 
quando o governo de Getúlio 
Vargas tomou posse do local 
durante a Revolução Cons ti
tucionalista de 1932. Desde en
tão, o município sempre discu
tiu judicialmente a retomada da 
área. Em contrapartida à con
cessão definitiva da área, o go
verno federal extingue a dívida 
de R$ 25 bilhões do município.

Essa proposta foi apresen
tada inicialmente pelo então 
prefeito Bruno Covas, baseado 
numa decisão do Supremo Tri
bunal Federal que dava ganho 
de causa à Prefeitura, após uma 
batalha judicial que se arrasta 
desde 1958. A Corte ainda terá 

de homologar o acordo, assim 
como a Câmara Municipal terá 
de aprovar o chamado “encon
tro de dívidas” em uma segun
da votação.

A polêmica que envolve esse 
acordo considera que, na verda
de, a União teria uma dívida de 
quase R$ 49 bilhões com o mu
nicípio por ocupar a área desde 
1932. Porém, o acordo trata da 
dívida paulista, em torno de R$ 
25 bilhões. A Câmara Municipal 
já aprovou em primeiro turno 
Projeto de Lei do Executivo que 
proporciona o encontro de dívi
das e permite ao município abrir 
mão da diferença. Agora, a ex
pectativa é de que a votação em 
segundo turno, após o acordo 
firmado na última quartafeira, 
seja aprovado o mais rápido pos
sível, encerrando essa questão.
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Acordo entre prefeito Ricardo Nunes e presidente Jair Bolsonaro concede área do Campo de Marte em definitivo à União

Campo de Marte

Piscinão do Córrego Paciência é 
inaugurado pelo prefeito Ricardo Nunes

O piscinão do Córrego 
Pa ciên cia, localizado na 
Ave nida Jardim Japão 
no bairro Jardim Brasil, 
foi inaugurado oficial
mente na última quarta
feira (15) em cerimônia 
com o prefeito Ricardo 
Nunes. Essas obras co
meçaram em agosto de 
2019 e custaram cerca 
de R$ 53 milhões, con
tando com recursos do 
Governo Federal (65%) e 
Prefeitura de São Paulo 
(35%). O evento contou 
com a presença do minis
tro de Desenvolvimento 
Regional, Rogério Mari
nho; do secretário nacio
nal de Saneamento, 
Pe dro Maranhão, do se
cretário municipal de In
fraestrutura Urbana e 
Obras, Marcos Monteiro, 
entre outras autoridades. 

Com capacidade de 
armazenar até 106 mil metros 
cúbicos, o piscinão recebe o flu
xo dos córregos Maria Paula e 
Paciência, auxiliando assim na 
redução das enchentes nos bair
ros Jardim Brasil, Vila Gustavo 
e Vila Constança. O reservatório 

é coberto por uma laje de,  apro
ximadamente 9.500 m². No lo
cal, foi implantada a nova sede 
da Sociedade Amigos da Vila 
Constança (SAVIC). As obras de 
drenagem na bacia do Paciência 
contemplam ainda a canaliza
ção de trechos do córrego. A 

SIURB já implantou 476 metros 
de novos canais entre a foz do 
Córrego Paciência (Rio Cabuçu 
de Cima) até a Rodovia Fernão 
Dias, e também na Avenida Jar
dim Japão. Os demais trechos 
aguardam a finalização dos pro
cessos de desapropriação.
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Piscinão do Córrego Paciência é inaugurado

Jardim Brasil


