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Obras de recapeamento 
são intensificadas incluindo 

vias da Zona Norte
O recapeamento de ruas 

e avenidas está acontecen
do de forma intensificada 
em todas as regiões da ci
dade. No último dia 24, a 
Prefeitura de São Paulo, o 
Governo do Estado de São 
Paulo e a Sabesp anuncia
ram uma parceria para re
capear 90 km de vias na 
capital. Até o final desde 
ano, cerca de R$ 120 mi
lhões devem ser investidos 
no recape de 808 mil m² de 
ruas que devem receber as 
melhorias. 

Para a escolha das vias 
beneficiadas, a Secreta ria 

Mu nicipal das Subprefei
turas (SMSUB) analisou, 
além das condições do as
falto, a concentração de es
tabelecimentos comerciais, 
circulação de linhas de ôni
bus e movimentação em 
geral. 

Na Zona Norte, esse tra
balho atinge 36 vias, um to
tal de 164,2 mil m². Na Zona 
Sul, são 37 vias em 194,1 mil 
m², 23 ruas na Zona Oeste 
totalizando 130,1 mil m², 54 
na Zona Leste com 297,7 mil 
m² e 6 vias do centro com 
21,9 mil m². 

Na região da Freguesia 

do Ó, em toda a extensão 
da Avenida Itaberaba, o re
capeamento já começou. As 
obras abrangem toda a ex
tensão do Largo da Matriz 
de Nossa Senhora do Ó, à 
Avenida Inajar de Souza. “É 
o maior programa de reca
peamento da história da ci
dade, que utiliza modernas 
tecnologias e uma equipe 
de mais de 1 mil trabalha
dores e 350 equipamentos 
como: caminhões, rolos e ca
minhõespipas distribuídos 
por dez locais de diferentes 
regiões”, explicou o prefeito 
Ricardo Nunes.
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Obras de recapeamento na Avenida Itaberaba, em Freguesia do Ó

Horto Florestal, sob gestão 
da iniciativa privada, 

oferece atividades gratuitas 
durante a semana

Tranquilo e com muito 
verde, o tradicional ponto tu
rístico da Zona Norte de São 
Paulo, o Parque Esta dual 
Alberto Löfgren, o Horto 
Florestal, administrado pela 
Urbia Águas Claras desde 
abril deste ano, oferece aos 
seus visitantes diariamente, 
e de maneira gratuita, dife
rentes opções de atividades 
físicas. Os frequentadores 
podem optar por esportes 

mais intensos, como lutas e 
treinos de Futebol, até pro
gramas mais leves, como 
Yoga, bailes e aulas de 
Coral. A agenda está divi
dida em três locais espalha
dos pelo parque: Núcleo Polo 
Ecocultural, Tenda Multiuso 
e Campo de Futebol, e você 
pode conferir muito mais so
bre o parque no Instagram 
@hortoflorestalsp. 

Leia mais na página 3
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Horto Florestal oferece muitas opções de atividades 
gratuitas todos os dias da semana

Zona Norte,
ame-a!


