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Jardim Peri comemora 72 anos de história neste sábado
Próximo à Serra da Can
tareira, está o bairro Jardim
Peri, que neste sábado completa, oficialmente 72 anos
de história. Essa data consta
em Certidão do Registro de
Imóveis de Terras, documentando o desmembramento de duas fazendas da região, de propriedade de Peri
Ronchetti, que atualmente
nomeia a principal avenida
do bairro.
O loteamento da região
começou na década de 40,
porém o desenvolvimento
demorou a chegar. Na década de 70, a Sabesp iniciou o
trabalho para instalar a tubulação do Córrego Guaraú,
o que trouxe mais moradores
para a região. Inicialmente,
seu principal meio de transporte era o Trenzinho da
Cantareira. Mesmo assim, os
moradores tinham que caminhar bastante entre o centro

do bairro e o acesso ao trem.
As melhorias foram chegando gradualmente, porém intensificadas a partir da década de 70. Nessa época, a
Sabesp iniciou o trabalho de
instalação da tubulação do
Córrego Guaraú. O aniversário do Jardim Peri só foi
oficialmente incluído no calendário da cidade, a partir
da Lei nº 12.030 de 1996.
Predominantemente residencial, Jardim Peri ainda
é um bairro pouco verticalizado e pertence ao distrito
de Vila Nova Cachoeirinha.
A Avenida Peri Ronchetti é
a via referencial do bairro
e concentra seus principais
pontos comerciais como: padarias, açougues, supermercado. Em frente à Praça
Helvécio Gomes Oliveira
está a Igreja Nossa Senhora
da Penha, outra referência
importante do bairro, que
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Jardim Peri desenvolveu-se a partir das melhorias no Córrego Guaraú

conta com uma UBS, AMA
24 horas e atualmente muitas linhas de ônibus.
Entre as principais demandas da região, está a

constante necessidade de
recapeamento e limpeza de
suas vias. Devido à grande
movimentação de ônibus,
uma vez que há garagens

próximas, o desgaste das pistas é intenso, além das demandas por iluminação,
segurança e acesso aos serviços públicos existentes.

Jardim Guançã

Canteiros de importantes avenidas do bairro
apresentam acúmulo de mato e dejetos
As avenidas Mare
chal Ar
golo Ferrão
e Manuel Antônio Gonçalves, no bairro
Jardim Guançã, apresentam grande acúmulo de lixo e mato em seus canteiros.
Segundo o morador Felipe Lainetti, em
toda a extensão desses canteiros a limpeza e retirada do mato não acontece há meses, incentivando proliferação de insetos.
Segundo Lainetti, em 5 de abril último, foram registrados os protocolos nº
28385819 (Marechal Argolo Ferrão) e nº
28385776 (Ma
nuel An
tônio Gonçalves),
solicitando a limpeza nesses pontos. Até o
momento, não houve atendimento dessas
demandas, ou previsão de quando os serviços podem ser realizados.
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Canteiro central da Avenida Manuel Antônio Gonçalves em estado de abandono
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Ontem...

Hoje...

... a foto da Rua Dr. César é de outubro de 1976 e faz parte do acervo de
A Gazeta da Zona Norte. Na época essa importante rua de Santana, estava em
obras para a correção de um erro em sua pavimentação que impedia a vazão da
água de chuva. Na época, todo o volume proveniente das ruas: Salete, Banco
das Palmas e Voluntários da Pátria desembocava em um pequeno bueiro em
uma área em desnível entre as ruas Dr. César e Fernando Sandresch, trazendo alagamentos constantes. As obras para corrigir esse problema aconteceram
após a organização de um abaixo-assinado feito pelos moradores da região e entregue à Prefeitura com reportagens publicadas pela A Gazeta da Zona Norte.

... a Rua Dr. César, com seus 1.569 metros de extensão, continua como
uma das ruas mais importantes de Santana, ligando a Rua Alfredo Pujol,
à Rua Voluntários da Pátria. Entre condomínios, imóveis residenciais e
muitos estabelecimentos comerciais, a Rua Dr. César também reúne muitos bares e restaurantes, sendo uma das opções de entretenimento da
Zona Norte. Por estar na área mais baixa do bairro, continua tendo importantes pontos de alagamento em dias de chuvas intensas, apesar de
toda sua estrutura para escoamento.
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