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OpresidentedaAssocia-
çãodosCorretoresdeImó-
veis(Acoris)deSuzano,
AdemilsonBernardes,des-
tacouaquestãodoadensa-
mentopopulacionaldo
bairroJardimDonaBenta,
localizadonaregiãoNorte
domunicípio.

Opresidenteexplicaque
apopulaçãodeSuzanocres-
ceu,principalmenteado
bairromencionado.Dessa
forma,Ademilsondizque
novospontosdecomércio
foramoriginadose,atual-
mente,aregiãocontacom
umfortecentrocomercial,
situadonoDonaBenta.

"Comopassardostem-
posapopulaçãosuzanense
cresceuemadensamento
populacional,emespecial
aregiãodobairroDona
Benta.Issofezcomque

houvesseanecessidadede
suprirasdemandascomer-
ciaisparaatendertodaessa
população.Dessaforma,
alavancouosetornaregião
atraindo,inclusive,gran-
desredesdelojasefran-
quiasjáconsolidadosno
mercadonacional,como
LojasCem,DrogaRaia,en-
treoutras",frisaopresiden-
te.

REVITALIZAÇÃO
Outropontodestacado

porAdemilsonéaobrade
revitalizaçãodoTrevodo
DonaBenta.Segundoele,o
bairrosetornouumatrati-
vopararecebernovosin-
vestimentos."Ocomércio
crescebastantenoDona
Benta.Essasobrasde
revitalizaçãosóagregam.
E,cadavezmais,obairro
ficamaisatraenteepossui
maischancesdereceberno-
vosemaisinvestimentos.É

umdosbairrosmaisprocu-
radospelocomércio".

Omercadoimobiliário,
assimcomoocomércio,
tambémcresceunobairro.
SegundoAdemilson,osva-
loresdeimóveis,tanto
paralocaçãoquantopara
venda,chegamaseigualar
aoslocadosevendidosna
regiãocentraldeSuzano.

CONSTRUTORAS
Opresidentesugereque

aadministraçãopúblicaco-
bredeconstrutoras,que
executamobrasnacidade,
algoemcontrapartida.De
acordocomAdemilson,as
obrasadministradasporde-
terminadasconstrutoras
ocasionamproblemasàpo-
pulação."Muitasobras
sãoconstruídasefeitas
aquinacidadepordetermi-
nadasconstrutoras.Isso
causaumadesorganiza-
ção.Acidadecrescedefor-

madesordenada.Atraicoi-
sasboas.Creioqueessas
construtoraspoderiamdei-
xaralgoemcontrapartida,

algumbenefício.Apopula-
çãoeacidadeprecisamdis-
so",explica.

Opresidentepontuaque

osbenefíciospoderiamser
revertidoseminvestimen-
tosparasetorespúblicos,
comoeducaçãoesaúde.

Crescimentodobairroobriga
atendimentodedemandascomerciais

ADEMILSONExplicaqueapopulaçãocresceu,principalmenteadoDonaBenta

Comopassardostemposapopulaçãosuzanensecresceuemadensamentopopulacional,emespecialaregião
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CENTRALDETRIAGEMObraestáemandamento.AtenderáoMiguelBadraCLÍNICADAFAMÍLIAAntigaUPAtambémestáemandamento

Oquevemporaí?Obrasprevistas
paraaRegiãoNortedeSuzano

REGIANEBENTO/DIVULGAÇÃO
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ServiçoscontemplampavimentaçãodaAvenidaFranciscoMarengoeCentraldeTriagemdoBadra

BALANÇO

AVENIDAFRANCISCOMARENGODevereceberobrasdemelhoriasnotrechodaKimberley.Serviçosestãoemandamento
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A EDP, distribuidora de
energia elétrica do Alto Tie-
tê, Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte de São Paulo,
está em fase final das obras
da Estação de Transforma-
ção de Energia (ETD)
Dona Benta, no município
de Suzano.

Com investimento de
mais de R$ 15 milhões, a
unidadebeneficiará aproxi-
madamente 120 mil clien-
tes.

Localizada no bairro
que leva o mesmo nome da
instalação, a Subestação
Dona Benta está em fase de
construção civil e monta-
gens eletromecânicas, e a
previsãopara sua inaugura-
ção oficial é janeiro.

A obra visa acompanhar
o crescimento e desenvolvi-
mento econômico de Suza-

no nos próximos anos bem
como trazer mais robustez
ao sistema elétrico existen-
te.

Atualmente o município
de Suzano conta com três
subestações e com a ETD
Dona Benta, terá a capaci-
dade do sistema energético
expandida em 45%, pas-
sando dos atuais 146MVA
para 212MVA. Além dis-
so, a nova subestação terá
a função de ampliar a flexi-
bilidade do sistema energé-
tico de outras cidades do
Alto Tietê, pois será interli-
gada a cinco unidades já
existentes, as estaçõesSuza-
no, Itaquaquecetuba, Pe-
dreira (Itaquaquecetuba),
Manoel Areias Pereira e
Brás Cubas (Mogi das Cru-
zes).

Equipada com as últi-
mas tecnologias relaciona-
das a eficiência e segurança
disponíveis no mercado, a

ETD Dona Benta (88/13,8
kV) terá capacidade de 66
MVA, distribuídos em oito
alimentadores de média
tensão.

A unidade contará ainda
com um sistema de acústi-
ca para evitar a propaga-
ção do som para o meio ex-
terno, reforçando os princí-
pios de menor impactos ao
meio ambiente. A estação é
100% digitalizada e tem
sua supervisão, comando,
controle e proteção opera-
da e assistida de forma re-
mota via Centro de Opera-
ção Integrado (COI), locali-
zado na sede da EDP, em
Mogi das Cruzes.

Para conectar a ETD
Dona Benta ao sistema da
Distribuidora, será cons-
truída uma nova rede com
tecnologia que propiciará
maior proteção, minimi-
zando o impacto de agen-
tes externos, comoa vegeta-

ção,umdos principaisofen-
sores da qualidade do for-
necimento de energia em
dias de fortes ventos e chu-
vas.

A construção, amplia-
çãoemodernização de esta-
ções e linhas de distribui-
ção são fundamentais para

acompanhar o aumento da
demanda de energia, con-
forme o crescimento das ci-
dades. "As obras têm como
objetivo garantir o atendi-
mento aos nossos clientes,
reforçando a confiabilida-
de e a qualidade do forneci-
mento de energia dentro de

elevadas condições técni-
cas e de segurança", ressal-
ta Lauro Ribeiro, gestor
executivo de engenharia da
EDP. Atualmente, a EDP
atende cerca de 5 milhões
de pessoas em 28 municí-
pios paulistas, por meio de
63 subestações.

EDP investemais deR$ 15mi em
subestaçãode energia emSuzano

EDP Realiza investimento de R$ 15 milhões para beneficiar 120 mil clientes

DIVULGAÇÃO

Nova estação vai expandir a capacidade do sistema energético da cidade em 45%; obra está em fase final

24 ESPECIAL www.diariodesuzano.com.br DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019



DAREPORTAGEMLOCAL

A região do Dona Ben-
ta é um dos principais
polos de crescimento
econômico da cidade,
em especial para o setor
comercial, aponta a Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Ge-
ração de Emprego de Su-
zano.

Contudo, no passado
houve um crescimento
desordenado naquela
área e muitos estabeleci-
mentos foram instala-
dos sem planejamento.

Por isso, a pasta tem o
objetivo de levar para
aquela região o desen-
volvimento econômico.
Como naquela área ain-
da há escassez de alguns
serviços importantes,
como posto do correio e
bancário, a pasta já estu-

da a implantação de um
atendimento dos servi-
ços da municipal, como
o Centro Unificado de
Serviços. Este estudo faz
p a r t e d o p r o j e t o
'Suzano Mais Fácil'.

A Secretaria Munici-
pal de Planejamento Ur-
bano e Habitação apon-
ta que o loteamento
'Jardim Dona Benta'
teve o projeto aprovado
em 1975 e registro em
cartório ocorreu em
1977. O projeto apresen-
tava 199 lotes de 400,00
m² cada. Seguem anexos
mapas da área em três
momentos: um de 1973,
antes da aprovação, em
1981 (pós- implanta-
ção) e um de 2018, mos-
trando o desenvolvimen-
to regional.

Já a Secretaria Munici-
pal de Cultura destaca
que a região recebeu o

C E U d o J a r d i m
Gardênia, que atende a
população com um Cras
(Centro de Referência
de Assistência Social),
um Centro Cultural e es-
paço de lazer, destinado
a pessoas de toda a re-
gião do Jd. Gardênia,
Jd. Revista, Jd. Dona
Benta e adjacências. O
espaço oferta 400 vagas
para atividades cultu-
rais e esportivas por
meio do Programa Es-
porte e Lazer da Cidade
(Pelc). Nesta gestão a re-
gião também passou a
receber a decoração na-
talina na centro comer-
cial do Dona Benta e
even to s do Dia das
Crianças, entre outros,
realizados por institui-
ções diversas que con-
tam com o apoio da Se-
cretaria de Cultura para
a realização.

DonaBenta: umdosprincipais
polos de crescimento econômico

HISTÓRIA Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação aponta que o loteamento 'Jardim Dona Benta' teve o projeto aprovado em 1975 e
registro em cartório ocorreu em 1977

Contudo, no passado houve um crescimento desordenado naquela área e muitos estabelecimentos foram instalados

PROJETO Apresentava 199 lotes de 400,00 m² cada. Seguem anexos mapas da
área em três momentos: um de 1973, antes da aprovação, em 1981
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AregiãodoDonaBen-
taéumdosprincipais
polosdecrescimento
econômicodacidade,
emespecialparaosetor
comercial,apontaaSe-
cretariadeDesenvolvi-
mentoEconômicoeGe-
raçãodeEmpregodeSu-
zano.

Contudo,nopassado
houveumcrescimento
desordenadonaquela
áreaemuitosestabeleci-
mentosforaminstala-
dossemplanejamento.

Porisso,apastatemo
objetivodelevarpara
aquelaregiãoodesen-
volvimentoeconômico.
Comonaquelaáreaain-
daháescassezdealguns
serviçosimportantes,
comopostodocorreioe
bancário,apastajáestu-

daaimplantaçãodeum
atendimentodosservi-
çosdamunicipal,como
oCentroUnificadode
Serviços.Esteestudofaz
partedoprojeto
'SuzanoMaisFácil'.

ASecretariaMunici-
paldePlanejamentoUr-
banoeHabitaçãoapon-
taqueoloteamento
'JardimDonaBenta'
teveoprojetoaprovado
em1975eregistroem
cartórioocorreuem
1977.Oprojetoapresen-
tava199lotesde400,00
m²cada.Seguemanexos
mapasdaáreaemtrês
momentos:umde1973,
antesdaaprovação,em
1981(pós-implanta-
ção)eumde2018,mos-
trandoodesenvolvimen-
toregional.

JáaSecretariaMunici-
paldeCulturadestaca
quearegiãorecebeuo

CEUdoJardim
Gardênia,queatendea
populaçãocomumCras
(CentrodeReferência
deAssistênciaSocial),
umCentroCulturalees-
paçodelazer,destinado
apessoasdetodaare-
giãodoJd.Gardênia,
Jd.Revista,Jd.Dona
Bentaeadjacências.O
espaçooferta400vagas
paraatividadescultu-
raiseesportivaspor
meiodoProgramaEs-
porteeLazerdaCidade
(Pelc).Nestagestãoare-
giãotambémpassoua
receberadecoraçãona-
talinanacentrocomer-
cialdoDonaBentae
eventosdoDiadas
Crianças,entreoutros,
realizadosporinstitui-
çõesdiversasquecon-
tamcomoapoiodaSe-
cretariadeCulturapara
arealização.

DonaBenta:umdosprincipais
polosdecrescimentoeconômico

HISTÓRIASecretariaMunicipaldePlanejamentoUrbanoeHabitaçãoapontaqueoloteamento'JardimDonaBenta'teveoprojetoaprovadoem1975e
registroemcartórioocorreuem1977

Contudo,nopassadohouveumcrescimentodesordenadonaquelaáreaemuitosestabelecimentosforaminstalados

PROJETOApresentava199lotesde400,00m²cada.Seguemanexosmapasda
áreaemtrêsmomentos:umde1973,antesdaaprovação,em1981

2ESPECIAL www.diariodesuzano.com.brDOMINGO,8DEDEZEMBRODE2019

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019 www.diariodesuzano.com.br
 

 

 3ESPECIAL

DOMINGO,8DEDEZEMBRODE2019www.diariodesuzano.com.br
 

 

 23 ESPECIAL

DONABENTAEMNÚMEROS
Conheça o perfil do bairro em números quemostram a importância da localidade para a cidade de Suzano

PERFIL

22 ESPECIAL www.diariodesuzano.com.br DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019



DAREPORTAGEMLOCAL

AregiãodoDonaBen-
taéumdosprincipais
polosdecrescimento
econômicodacidade,
emespecialparaosetor
comercial,apontaaSe-
cretariadeDesenvolvi-
mentoEconômicoeGe-
raçãodeEmpregodeSu-
zano.

Contudo,nopassado
houveumcrescimento
desordenadonaquela
áreaemuitosestabeleci-
mentosforaminstala-
dossemplanejamento.

Porisso,apastatemo
objetivodelevarpara
aquelaregiãoodesen-
volvimentoeconômico.
Comonaquelaáreaain-
daháescassezdealguns
serviçosimportantes,
comopostodocorreioe
bancário,apastajáestu-

daaimplantaçãodeum
atendimentodosservi-
çosdamunicipal,como
oCentroUnificadode
Serviços.Esteestudofaz
partedoprojeto
'SuzanoMaisFácil'.

ASecretariaMunici-
paldePlanejamentoUr-
banoeHabitaçãoapon-
taqueoloteamento
'JardimDonaBenta'
teveoprojetoaprovado
em1975eregistroem
cartórioocorreuem
1977.Oprojetoapresen-
tava199lotesde400,00
m²cada.Seguemanexos
mapasdaáreaemtrês
momentos:umde1973,
antesdaaprovação,em
1981(pós-implanta-
ção)eumde2018,mos-
trandoodesenvolvimen-
toregional.

JáaSecretariaMunici-
paldeCulturadestaca
quearegiãorecebeuo

CEUdoJardim
Gardênia,queatendea
populaçãocomumCras
(CentrodeReferência
deAssistênciaSocial),
umCentroCulturalees-
paçodelazer,destinado
apessoasdetodaare-
giãodoJd.Gardênia,
Jd.Revista,Jd.Dona
Bentaeadjacências.O
espaçooferta400vagas
paraatividadescultu-
raiseesportivaspor
meiodoProgramaEs-
porteeLazerdaCidade
(Pelc).Nestagestãoare-
giãotambémpassoua
receberadecoraçãona-
talinanacentrocomer-
cialdoDonaBentae
eventosdoDiadas
Crianças,entreoutros,
realizadosporinstitui-
çõesdiversasquecon-
tamcomoapoiodaSe-
cretariadeCulturapara
arealização.

DonaBenta:umdosprincipais
polosdecrescimentoeconômico

HISTÓRIASecretariaMunicipaldePlanejamentoUrbanoeHabitaçãoapontaqueoloteamento'JardimDonaBenta'teveoprojetoaprovadoem1975e
registroemcartórioocorreuem1977

Contudo,nopassadohouveumcrescimentodesordenadonaquelaáreaemuitosestabelecimentosforaminstalados

PROJETOApresentava199lotesde400,00m²cada.Seguemanexosmapasda
áreaemtrêsmomentos:umde1973,antesdaaprovação,em1981

2ESPECIAL www.diariodesuzano.com.brDOMINGO,8DEDEZEMBRODE2019

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019 www.diariodesuzano.com.br
 

 

 3ESPECIAL

DOMINGO,8DEDEZEMBRODE2019www.diariodesuzano.com.br
 

 

 23 ESPECIAL

DONABENTAEMNÚMEROS
Conheça o perfil do bairro em números quemostram a importância da localidade para a cidade de Suzano

PERFIL

22 ESPECIAL www.diariodesuzano.com.br DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019



Isabelle Santini

DAREPORTAGEMLOCAL

O presidente da Associa-
ção dos Corretores de Imó-
veis (Acoris) de Suzano,
Ademilson Bernardes, des-
tacou a questão do adensa-
mento populacional do
bairro Jardim Dona Benta,
localizado na região Norte
do município.

O presidente explica que
apopulaçãodeSuzanocres-
ceu, principalmente a do
bairro mencionado. Dessa
forma, Ademilson diz que
novos pontos de comércio
foram originados e, atual-
mente, a região conta com
um forte centro comercial,
situado no Dona Benta.

"Com o passar dos tem-
pos a população suzanense
cresceu em adensamento
populacional, em especial
a região do bairro Dona
Benta. Isso fez com que

houvesse a necessidade de
suprir as demandas comer-
ciais para atender toda essa
população. Dessa forma,
alavancou o setor na região
atraindo, inclusive, gran-
des redes de lojas e fran-
quias já consolidados no
mercado nacional, como
LojasCem, DrogaRaia, en-
treoutras", frisa opresiden-
te.

REVITALIZAÇÃO
Outro ponto destacado

por Ademilson é a obra de
revitalização do Trevo do
Dona Benta. Segundo ele, o
bairro se tornou um atrati-
vo para receber novos in-
vestimentos. "O comércio
cresce bastante no Dona
Benta. Essas obras de
revitalização só agregam.
E, cada vez mais, o bairro
fica mais atraente e possui
mais chances de receber no-
vos e mais investimentos. É

um dos bairros mais procu-
rados pelo comércio".

O mercado imobiliário,
assim como o comércio,
também cresceu no bairro.
Segundo Ademilson, os va-
lores de imóveis, tanto
para locação quanto para
venda, chegam a se igualar
aos locados e vendidos na
região central de Suzano.

CONSTRUTORAS
O presidente sugere que

a administração pública co-
bre de construtoras, que
executam obras na cidade,
algo em contrapartida. De
acordo com Ademilson, as
obrasadministradaspor de-
terminadas construtoras
ocasionam problemasà po-
pulação. "Muitas obras
são construídas e feitas
aqui na cidade por determi-
nadas construtoras. Isso
causa uma desorganiza-
ção. A cidade cresce de for-

ma desordenada. Atrai coi-
sas boas. Creio que essas
construtoras poderiam dei-
xar algo em contrapartida,

algum benefício. A popula-
ção e a cidade precisam dis-
so", explica.

O presidente pontua que

os benefícios poderiam ser
revertidos em investimen-
tos para setores públicos,
como educação e saúde.

Crescimentodobairroobriga
atendimentodedemandascomerciais

ADEMILSON Explica que a população cresceu, principalmente a do Dona Benta

Com o passar dos tempos a população suzanense cresceu em adensamento populacional, em especial a região
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CENTRAL DE TRIAGEM Obra está em andamento. Atenderá o Miguel Badra CLÍNICA DA FAMÍLIA Antiga UPA também está em andamento

Oquevempor aí?Obras previstas
para aRegiãoNorte deSuzano

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

Serviços contemplam pavimentação daAvenida FranciscoMarengo e Central de Triagem do Badra

BALANÇO

AVENIDA FRANCISCO MARENGO Deve receber obras de melhorias no trecho da Kimberley. Serviços estão em andamento
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AEDP,distribuidorade
energiaelétricadoAltoTie-
tê,ValedoParaíbaeLito-
ralNortedeSãoPaulo,
estáemfasefinaldasobras
daEstaçãodeTransforma-
çãodeEnergia(ETD)
DonaBenta,nomunicípio
deSuzano.

Cominvestimentode
maisdeR$15milhões,a
unidadebeneficiaráaproxi-
madamente120milclien-
tes.

Localizadanobairro
quelevaomesmonomeda
instalação,aSubestação
DonaBentaestáemfasede
construçãocivilemonta-
genseletromecânicas,ea
previsãoparasuainaugura-
çãooficialéjaneiro.

Aobravisaacompanhar
ocrescimentoedesenvolvi-
mentoeconômicodeSuza-

nonospróximosanosbem
comotrazermaisrobustez
aosistemaelétricoexisten-
te.

Atualmenteomunicípio
deSuzanocontacomtrês
subestaçõesecomaETD
DonaBenta,teráacapaci-
dadedosistemaenergético
expandidaem45%,pas-
sandodosatuais146MVA
para212MVA.Alémdis-
so,anovasubestaçãoterá
afunçãodeampliaraflexi-
bilidadedosistemaenergé-
ticodeoutrascidadesdo
AltoTietê,poisseráinterli-
gadaacincounidadesjá
existentes,asestaçõesSuza-
no,Itaquaquecetuba,Pe-
dreira(Itaquaquecetuba),
ManoelAreiasPereirae
BrásCubas(MogidasCru-
zes).

Equipadacomasúlti-
mastecnologiasrelaciona-
dasaeficiênciaesegurança
disponíveisnomercado,a

ETDDonaBenta(88/13,8
kV)terácapacidadede66
MVA,distribuídosemoito
alimentadoresdemédia
tensão.

Aunidadecontaráainda
comumsistemadeacústi-
caparaevitarapropaga-
çãodosomparaomeioex-
terno,reforçandoosprincí-
piosdemenorimpactosao
meioambiente.Aestaçãoé
100%digitalizadaetem
suasupervisão,comando,
controleeproteçãoopera-
daeassistidadeformare-
motaviaCentrodeOpera-
çãoIntegrado(COI),locali-
zadonasededaEDP,em
MogidasCruzes.

ParaconectaraETD
DonaBentaaosistemada
Distribuidora,serácons-
truídaumanovaredecom
tecnologiaquepropiciará
maiorproteção,minimi-
zandooimpactodeagen-
tesexternos,comoavegeta-

ção,umdosprincipaisofen-
soresdaqualidadedofor-
necimentodeenergiaem
diasdefortesventosechu-
vas.

Aconstrução,amplia-
çãoemodernizaçãodeesta-
çõeselinhasdedistribui-
çãosãofundamentaispara

acompanharoaumentoda
demandadeenergia,con-
formeocrescimentodasci-
dades."Asobrastêmcomo
objetivogarantiroatendi-
mentoaosnossosclientes,
reforçandoaconfiabilida-
deeaqualidadedoforneci-
mentodeenergiadentrode

elevadascondiçõestécni-
casedesegurança",ressal-
taLauroRibeiro,gestor
executivodeengenhariada
EDP.Atualmente,aEDP
atendecercade5milhões
depessoasem28municí-
piospaulistas,pormeiode
63subestações.

EDPinvestemaisdeR$15miem
subestaçãodeenergiaemSuzano

EDPRealizainvestimentodeR$15milhõesparabeneficiar120milclientes

DIVULGAÇÃO

Novaestaçãovaiexpandiracapacidadedosistemaenergéticodacidadeem45%;obraestáemfasefinal
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AUnidadedePlaneja-
mentoeAssuntosEstra-
tégicos(Upae)daPrefei-
turadeSuzanoinfor-
mouqueotrecho1da
obradoTrevodoDona
Benta(emfrenteaosu-
permercadoNagumo)
foifinalizadoevistoria-
do.Medianteaisso,
seráiniciadootrecho2
(atrásdapadaria).

DeacordocomaSe-
cretariadeTransportee
MobilidadeUrbana,as
próximasetapasdesina-
lizaçãodaviaincluema
instalaçãodesinaliza-
çãohorizontaleverti-
cal,instalaçãode
tachãoeprismasdecon-
cretoparaorganizaro
fluxo,alémdapintura
defaixasdepedestres.

Sobreasinalização

semafóricas,seráinsta-
ladoumequipamento
com8fasesqueserásin-
cronizadocomosemá-
forodocruzamentodas
avenidasJaguarieFran-
ciscoMarengo.

Comoobjetivodeor-
ganizaremelhorara
fluidez,aviatambém
vairecebermudançade
locaisdeparadadeôni-
bus,reorganizaçãono
estacionamentoepara-
dapróximoaoscomér-
cios.

PRÓXIMAS
ETAPASDE
SINALIZAÇÃODA
VIAINCLUEMA
INSTALAÇÃODE
SINALIZAÇÃO

Bairroganharánovotrevocom
reforçoemtodaasinalização

SINALIZAÇÃODESOLOÉumadasintervençõesquevemsendorealizadasnoTrevodoDonaBenta

REGIANEBENTO/DIVULGAÇÃO

Comoobjetivodeorganizaremelhorarafluidez,aviatambémvairecebermudançadelocaisdeparadadeônibus
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Moradores do bairro vi-
vem boas expectativas de
nova infraestrutura e me-
lhoria de vida.

Na página 3, deste Ca-
derno, o DS trouxe infor-
mação de que o loteamento
do Jardim Dona Benta teve
o projeto aprovado em
1975e foi registrado nocar-
tório em 1977, dois anos
depois.

O projeto apresentava
199 lotes com 400m² cada
um. As informações são da
Secretaria Municipal de
PlanejamentoUrbanoeHa-
bitação. Contudo, o bairro
passou por desenvolvimen-
to regional e econômico ao
longo dos anos.

Ou seja, o Dona Benta
tem, sem dúvida,umahistó-
ria importante na cidade,
garantem os moradores.

Nesta semana, oDS con-
versoucommoradoresanti-
gos do Dona Benta e eles
destacaram a evolução e
crescimento do bairro.

O vidraceiro Antonio
Gonçalves de Andrade, o
Betel, mora há 40 anos no
Dona Benta.

Ele diz que viu o bairro
crescer e se impressionou
com a melhoria do centro
comercial. "Antes era só
mato no bairro. Eu vi o
Dona Benta crescer. O cen-
tro comercial melhorou
bastante. Há uma história
deque o Dona Benta, ou re-
gião Norte, é o 2º distrito
da cidade. Aqui são mais
de 100 mil habitantes. É
uma parte importante do
município".

"É um bairro muito im-
portante para Suzano. Evo-
luiu bastante", conta a fei-
ranteElci Bacelar, morado-
ra do bairro há 28 anos.

Bairro,quecomeçouaexistirem1977,
trazboaslembrançaseexpectativas

ARQUIVO/DS

HISTÓRIA DO DONA BENTA Comentaram a situação do bairro. São moradores antigos

População vive a expectativa de receber novos serviços, mas vê o crescimento do bairro
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OquejáfoientreguenaRegião
NorteondeestáoDonaBenta?

CORREDORDEÔNIBUSDOJARDIMREVISTATambémentranalistadeobras UBSDOJARDIMREVISTAConstruçãofoifinalizadaementreguenesteano

REGIANEBENTO/DIVULGAÇÃO

ObrasrealizadasincluemconstruçãodeUnidadeBásicadeSaúde,CEU,alémdeestradas
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A construção da cre-
che-escola Municipal
“Heleno José dos San-
tos” na região Norte da
cidade inclui a lista da
administração em rela-
ção às obras concluídas
na atual gestão.

No ano passado, a foi
dado início a reformas
de Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) da cidade.
A principal delas ocorre
na da Cidade Boa Vista,
que se torna um Pronto
A t e n d i m e n t o ( P A ) .
Além deste, outro pré-
dio da rede municipal de
saúde que passa por
obras é o do Tabamara-
joara, na região do Raf-
fo.

O trabalho na UBS do
Boa Vista envolveu a
revitalização da fachada
e das estruturas inter-

nas. O objetivo de trans-
formá-lo, a partir da me-
lhoria do imóvel e da am-
pliação dos serviços ofe-
recidos e da capacidade
de atendimento, foi de
suprir a ausência da Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do Jardim

Revista, que estava em
obras há anos e foi aban-
donada por governos an-
teriores. A deterioração
do local, que foi alvo di-
versas vezes de furto,
vandalismo e invasão,
comprometeu a retoma-
da da construção. As-

sim, para não desguarne-
cer a população daquela
região, a Prefeitura de
S u z a n o o p t o u p e l a
readequação da UBS do
Boa Vista.

A iniciativa de refor-
mar esta unidade, bem
como a do Tabamarajoa-

ra e futuramente outras,
contribui para a consoli-
dação do atendimento
realizado no município.

PACOTE DEMELHORIAS

A reforma de UBSs é
uma das ações previstas
no pacote de melhorias

apresentado pela admi-
nistração municipal em
agosto do ano passado.
No total, foram anuncia-
das 43 intervenções nas
áreas de infraestrutura,
saúde, educação, segu-
rança pública e habita-
ção.

UnidadedeSaúde,CentrodeEducação
eacademiasincluemlistadeentregas

MUNIQUE KAZIHARA/DIVULGAÇÃO

Reformas internas, instalação de academias ao ar livre e CEU foram entregues à Região Norte de Suzano

BENEFÍCIOS

ACADEMIAS Instalação de dezenas desses equipamentos foram instalados ao ar livre
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O centro comercial do
bairro Dona Benta, da re-
gião Norte de Suzano, cor-
responde a 27% do Produ-
to Interno Bruto da cidade
(PIB).

A informação é da Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial (ACE) do município.
DeacordocomaACE,aex-
pectativa é que o comércio
cresça na região.

"Sim, acreditamos que
crescerá, principalmente se
houver crescimento do PIB
e retomada do crescimento
econômico", diz a Associa-
ção em nota.

Parase ter ideia,emlevan-
tamento realizado tendo
como base o ano de 2018, o
Dona Benta, segundo a
ACE,contavacom,pelome-
nos, 1.600 comércios, entre
MEIs (Micro Empreende-

dor Individual) e autôno-
mos.

Em passagem pelo bair-
ro, observa-se variedade en-
treoscomércios.Sãoquitan-
das, lojas de roupas e calça-
dos, academias, lojas de ele-
tro doméstico, lojas de apa-
relhos eletrônicos, farmá-
cias, além de açougues e su-
permercados.

O presidente do Conse-
lho Comunitário de Segu-
rança (Conseg) do Boa Vis-
ta, Ebert Vicente, mais co-
nhecido como Ebert Bola,
comenta sobre a importân-
cia do centro comercial do
Dona Benta para a cidade.

Ebert pontua que o Dona
Benta foi um dos primeiros
bairros da região Norte a
contar com um centro co-
mercial. "É uma região
(Norte) que cresce muito. É
um ponto forte e importan-
te para cidade em relação
aocomércio.Sãoaproxima-

damente 34 bairros na re-
gião Norte de Suzano e o
DonaBenta caminha bem".

"Faltamalgumasadequa-
çõeseesperamosqueobair-
ro cresça cada vez mais",
emenda.

O presidente do Conseg
ainda diz que a região foi
contemplada com 'boas no-
tícias'. "O bairro do Dona
Benta vêm recebendo
revitalização, é uma coisa
boa, pois a região estava es-
quecida. Conseguimos tra-
zer um Batalhão da Polícia
Militar para cá e pretende-
mos sempre mais, para que
a segurança seja reforçada.
Para isso, queremos que o
DP (Distrito Policial) do
Boa Vista seja ampliado,
além de uma base da Guar-
da Civil Municipal (GCM).
Quero, também,umasala li-
lás que preste atendimento
às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica", finaliza.

27%doPIBdeSuzanoestánoDona;
expansãocomercialéexpectativa

DONA BENTA Tem27%doPIBde toda a cidade. Expectativa demais crescimento

SABRINA SILVA/DS

Parase ter ideia, em levantamentorealizado tendocomobaseoanode2018, oDonaBenta, contavacom1,6mil comércios
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Moradoresdobairro
DonaBenta,regiãoNor-
tedeSuzano,enaltecem
aimportânciadocentro
comercial.Contudo,pe-
demporreforçonasegu-
rançaeinfraestrutura,
alémdeunidadesde
agênciabancária.

AatendenteLaura
AparecidaPereiradiz
queobairroprecisadere-
forçonasegurança.Se-
gundoela,issopoderia
serfeitopormeiodecâ-
merasdemonitoramen-
to,bemcomoreforçono
policiamento."Câmeras
demonitoramentopode-
riamserinstaladas.Ase-
gurançaéimportante.
Alémdascâmeras,opoli-
ciamentodeveserrefor-
çadotambém.Umbanco
aquinobairroseriamui-

tobom,jáquenãotem".
Sobreocentrocomer-

cial,aatendentereitera:
"éumaótimaopção.
Nãoprecisamosirparao
centrodooutroladoda
cidade,jáqueencontra-
mostudoporaqui".

OautônomoDaniel
Gonçalvescomentaque
asegurançadobairropo-
deriaserreforçadacom
umabasemóveldaGuar-
daCivilMunicipal
(GCM)."Umabaseda
GCMajudariaaseguran-
çaporaqui,issofalta.Já
ocentrocomercialcres-
ceubastante,éalgoposi-
tivoparaobairro".

ODJCesarRuyLu-
quespedeporreforçona
infraestruturadobairro.
Paraele,escolasepostos
desaúdedoDonaBenta
eregiãoNortedeveriam
serrevitalizados."Ain-
fraestruturadeespaços

públicosdobairropode-
riasermelhorada.Te-
mosunidadesdesaúdee
escolasporaqui".

Cesarcomentaque
umaáreaculturalpode-
riaserimplantadano
DonaBenta."Seriaum
bominvestimento.O
bairropoderiasercon-
templadocombancos
também".

Quantoàsegurança,
Cesardizqueénecessá-
riaatençãosobreesteas-
sunto."Precisamosde
maissegurança.Obair-
rojáevoluiubastante.A
AvenidaFranciscoMa-
rengoestábemmelhor.
Sófaltaotrevoserfinali-
zado,asinalizaçãopor
láserreforçada.Alémda
segurança,queéalgode
extremaimportância",
explica.

AaposentadaEvaApa-
recidadeJesusclassifica

asegurançacomoprinci-
palquesitoasermelhora-
donobairro."Aseguran-
çaéoprincipal".

Sobreocentrocomer-
cial,aaposentadacomen-

taque"sãomuitaslojas,
comvariedadeseopções
paratodaapopulação".

"Obairroprecisade
maissegurançaedeum
banco.Algumascoisas

positivasdaquiéqueé
tudomuitoperto,além
davariedadequeocen-
trocomercialapresen-
ta",frisaovigilanteCar-
losAlbertoGregório.

Populaçãoressaltacomércio,mas
pedeporreforçonasegurança

DANIEL,CESARRUYEEVAFalaramsobreaimportânciadobairro

LUIZCARDOSO/DIVULGAÇÃO

Moradoresreconhecemcrescimentodobairro,masaproveitamparacobrarmaisreforçocontracriminalidade
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As obras de manuten-
ção viária contemplam a
região norte da cidade,
mais precisamente a Estra-
da Portão do Honda, im-
portante corredor de ôni-
bus e via de acesso que
liga os bairros Jardim Re-
vista, Jardim Gardênia
Azul, Jardim Alterópolis,
Recreio Sertãozinho e Jar-
dim Margareth.

Os trabalhos ocorre-
ram em toda a extensão
da estrada Portão de Hon-
da, que é de 2,2 quilôme-
tros, em duas etapas. En-
volve a fresagem do pavi-
mento e a aplicação da
massa asfáltica no trecho
onde há guias e sarjetas.
Numa segunda etapa, a
obra consiste nos mesmos
serviços mais a implanta-
ção de guias e sarjetas nos

pontos onde não existem.
Essas obras integram a

primeira fase do plano de
recapeamento que envol-
ve 12 vias públicas da cida-
de. Além da rua Vereador
Romeu Graciano e da Es-
trada Portão de Honda,
também recebem manu-
tenção no pavimento as
ruas Teresa Haguihara
(Parque Residencial Casa
Branca), Getúlio Moreira
(Parque Residencial Casa
Branca), Paulo Ernani (Jar-
dim São José), Oswaldo
Fillinger (Jardim Quares-
meira), Eunice Cerqueira
Inocêncio (Jardim Quares-
meira), Adir Corrêa (Jar-
dim Quaresmeira), São
José (Jardim Dona Benta),
Manoel Raimundo (Jar-
dim Dona Benta) e Orlan-
do Fava (Jardim Dona
Benta), além do corredor
de ônibus do Jardim Revis-
ta.

A recuperação asfáltica
é executada pela empresa
Via Nova Pavimentação e
Construção Ltda., ao cus-
to de R$ 4.003.502,96, va-
lor liberado pelo governo
estadual. O pacote com as
12 vias públicas da primei-
ra fase foi lançado em 28
de junho, mesmo dia do
in í c io das obras de
finalização da avenida Go-
vernador Mário Covas, a
Marginal do Una.

OBRAS DE
MANUTENÇÃO
VIÁRIA
CONTEMPLAMA
REGIÃONORTE
DACIDADE

Serviços demanutenção viária
contemplamPortãodoHonda

PORTÃO DO HONDA Obras contemplam a região norte da cidade

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

Trabalhos ocorreram em toda a extensão da estrada Portão de Honda, que é de 2,2 quilômetros, em duas etapas
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Emjulhodesteano,a
PrefeituradeSuzano
inaugurouonovoCen-
troDiadoIdosoJoa-
quimPintoFilho.Auni-
dadeestálocalizadana
ruaTitoPrates,475,no
bairroCidadeBoaVis-
ta,eoferececuidadoses-
peciaiseoficinasapes-
soasdamelhoridade.

Beneficiatambémmo-
radoresdoDonaBenta.
Aotodo,oequipamento
temcapacidadepara
atender50idosossemi-
dependentescadastra-
dosnosCentrosdeRefe-
rênciaemAssistênciaSo-
cial(Cras)ecomlaudo
médico,comoobjetivo
depromoverqualidade
devidapormeiodacon-
vivênciaedofortaleci-
mentodevínculos,um

serviçoinéditonacida-
de.

Oimóveltem520m²
deáreaconstruídaecon-
tacomdormitórios,va-
randas,cozinha,salas
deatendimento,salão
deatividades,ambulató-
rioeumaáreaexterna
destinadaàhortacomu-
nitária.

Oinvestimentototal
foideR$893,9mil,sen-
doR$500mildogover-
nodoEstadoeorestan-
tedomunicípio.Olocal
funcionademanhãeà
tarde,desegundaasex-
ta-feira,eosatendidos
retornarãoparasuasca-
sasaofinaldodia.Ares-
ponsabilidadepelages-
tãoserádaAssociação
AssistencialàMulher,
aoAdolescenteeàCrian-
çaEsperança(AAMAE),
entidadeconveniadaà
SecretariadeAssistência

eDesenvolvimentoSo-
cialparaaexecuçãode
serviçosdeconvivência
efortalecimentodevín-
culosnacidade.Aexpec-
tativaédeque18profis-
sionaisatuemnaunida-
de,emdiferentesáreas,
comosaúdeeassistência
social,visandoainclu-
sãoprodutivadepes-
soascommaisde60
anosemsituaçãodevul-
nerabilidade.

AparceriadaPrefeitu-
radeSuzanocomogo-
vernodoEstadoparaa
implantaçãodoCentro
DiadoIdosoédatadade
janeirode2014eainten-
çãoeradequeoprojeto
entrasseemfunciona-
mento,emcaráterexpe-
rimental,aindanaquele
ano.Noentanto,aor-
demdeserviçoparaa
construçãosófoiassina-
daem2016.

CentroDiadoIdosoentregueem
julhoatendetambémoDonaBenta

CENTRODIADOIDOSORegiãoNorteganhouimportanteequipamento

SABRINASILVA/DS

UnidadeestálocalizadanaruaTitoPrates,475,nobairroCidadeBoaVista,eoferececuidadosespeciais
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Ocentrocomercialdo
bairroDonaBenta,dare-
giãoNortedeSuzano,cor-
respondea27%doProdu-
toInternoBrutodacidade
(PIB).

AinformaçãoédaAsso-
ciaçãoComercialeEmpre-
sarial(ACE)domunicípio.
DeacordocomaACE,aex-
pectativaéqueocomércio
cresçanaregião.

"Sim,acreditamosque
crescerá,principalmentese
houvercrescimentodoPIB
eretomadadocrescimento
econômico",dizaAssocia-
çãoemnota.

Paraseterideia,emlevan-
tamentorealizadotendo
comobaseoanode2018,o
DonaBenta,segundoa
ACE,contavacom,pelome-
nos,1.600comércios,entre
MEIs(MicroEmpreende-

dorIndividual)eautôno-
mos.

Empassagempelobair-
ro,observa-sevariedadeen-
treoscomércios.Sãoquitan-
das,lojasderoupasecalça-
dos,academias,lojasdeele-
trodoméstico,lojasdeapa-
relhoseletrônicos,farmá-
cias,alémdeaçouguesesu-
permercados.

OpresidentedoConse-
lhoComunitáriodeSegu-
rança(Conseg)doBoaVis-
ta,EbertVicente,maisco-
nhecidocomoEbertBola,
comentasobreaimportân-
ciadocentrocomercialdo
DonaBentaparaacidade.

EbertpontuaqueoDona
Bentafoiumdosprimeiros
bairrosdaregiãoNortea
contarcomumcentroco-
mercial."Éumaregião
(Norte)quecrescemuito.É
umpontoforteeimportan-
teparacidadeemrelação
aocomércio.Sãoaproxima-

damente34bairrosnare-
giãoNortedeSuzanoeo
DonaBentacaminhabem".

"Faltamalgumasadequa-
çõeseesperamosqueobair-
rocresçacadavezmais",
emenda.

OpresidentedoConseg
aindadizquearegiãofoi
contempladacom'boasno-
tícias'."ObairrodoDona
Bentavêmrecebendo
revitalização,éumacoisa
boa,poisaregiãoestavaes-
quecida.Conseguimostra-
zerumBatalhãodaPolícia
Militarparacáepretende-
mossempremais,paraque
asegurançasejareforçada.
Paraisso,queremosqueo
DP(DistritoPolicial)do
BoaVistasejaampliado,
alémdeumabasedaGuar-
daCivilMunicipal(GCM).
Quero,também,umasalali-
lásquepresteatendimento
àsmulheresvítimasdevio-
lênciadoméstica",finaliza.

27%doPIBdeSuzanoestánoDona;
expansãocomercialéexpectativa

DONABENTATem27%doPIBdetodaacidade.Expectativademaiscrescimento

SABRINASILVA/DS

Paraseterideia,emlevantamentorealizadotendocomobaseoanode2018,oDonaBenta,contavacom1,6milcomércios
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Moradores do bairro
Dona Benta, região Nor-
te de Suzano, enaltecem
a importância do centro
comercial. Contudo, pe-
dem por reforço na segu-
rança e infraestrutura,
além de unidades de
agência bancária.

A atendente Laura
Aparecida Pereira diz
que o bairro precisa de re-
forço na segurança. Se-
gundo ela, isso poderia
ser feito por meio de câ-
meras de monitoramen-
to, bem como reforço no
policiamento. "Câmeras
de monitoramento pode-
riam ser instaladas. A se-
gurança é importante.
Além das câmeras, o poli-
ciamento deve ser refor-
çado também. Um banco
aqui no bairro seria mui-

to bom, já que não tem".
Sobre o centro comer-

cial, a atendente reitera:
"é uma ótima opção.
Não precisamos ir para o
centro do outro lado da
cidade, já que encontra-
mos tudo por aqui".

O autônomo Daniel
Gonçalves comenta que
a segurança do bairro po-
deria ser reforçada com
uma base móvel da Guar-
da C iv i l Mun i c ipa l
(GCM). "Uma base da
GCM ajudaria a seguran-
ça por aqui, isso falta. Já
o centro comercial cres-
ceu bastante, é algo posi-
tivo para o bairro".

O DJ Cesar Ruy Lu-
ques pede por reforço na
infraestrutura do bairro.
Para ele, escolas e postos
de saúde do Dona Benta
e região Norte deveriam
ser revitalizados. "A in-
fraestrutura de espaços

públicos do bairro pode-
ria ser melhorada. Te-
mos unidades de saúde e
escolas por aqui".

Cesar comenta que
uma área cultural pode-
ria ser implantada no
Dona Benta. "Seria um
bom investimento. O
bairro poderia ser con-
templado com bancos
também".

Quanto à segurança,
Cesar diz que é necessá-
ria atenção sobre este as-
sunto. "Precisamos de
mais segurança. O bair-
ro já evoluiu bastante. A
Avenida Francisco Ma-
rengo está bem melhor.
Só falta o trevo ser finali-
zado, a sinalização por
lá ser reforçada. Além da
segurança, que é algo de
extrema importância",
explica.

A aposentada Eva Apa-
recida de Jesus classifica

a segurança como princi-
pal quesito a ser melhora-
do no bairro. "A seguran-
ça é o principal".

Sobre o centro comer-
cial, a aposentada comen-

ta que "são muitas lojas,
com variedades e opções
para toda a população".

"O bairro precisa de
mais segurança e de um
banco. Algumas coisas

positivas daqui é que é
tudo muito perto, além
da variedade que o cen-
tro comercial apresen-
ta", frisa o vigilante Car-
los Alberto Gregório.

População ressalta comércio,mas
pedepor reforçona segurança

DANIEL, CESAR RUY E EVA Falaram sobre a importância do bairro

LUIZ CARDOSO/DIVULGAÇÃO

Moradores reconhecem crescimento do bairro, mas aproveitam para cobrar mais reforço contra criminalidade
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Asobrasdemanuten-
çãoviáriacontemplama
regiãonortedacidade,
maisprecisamenteaEstra-
daPortãodoHonda,im-
portantecorredordeôni-
buseviadeacessoque
ligaosbairrosJardimRe-
vista,JardimGardênia
Azul,JardimAlterópolis,
RecreioSertãozinhoeJar-
dimMargareth.

Ostrabalhosocorre-
ramemtodaaextensão
daestradaPortãodeHon-
da,queéde2,2quilôme-
tros,emduasetapas.En-
volveafresagemdopavi-
mentoeaaplicaçãoda
massaasfálticanotrecho
ondeháguiasesarjetas.
Numasegundaetapa,a
obraconsistenosmesmos
serviçosmaisaimplanta-
çãodeguiasesarjetasnos

pontosondenãoexistem.
Essasobrasintegrama

primeirafasedoplanode
recapeamentoqueenvol-
ve12viaspúblicasdacida-
de.AlémdaruaVereador
RomeuGracianoedaEs-
tradaPortãodeHonda,
tambémrecebemmanu-
tençãonopavimentoas
ruasTeresaHaguihara
(ParqueResidencialCasa
Branca),GetúlioMoreira
(ParqueResidencialCasa
Branca),PauloErnani(Jar-
dimSãoJosé),Oswaldo
Fillinger(JardimQuares-
meira),EuniceCerqueira
Inocêncio(JardimQuares-
meira),AdirCorrêa(Jar-
dimQuaresmeira),São
José(JardimDonaBenta),
ManoelRaimundo(Jar-
dimDonaBenta)eOrlan-
doFava(JardimDona
Benta),alémdocorredor
deônibusdoJardimRevis-
ta.

Arecuperaçãoasfáltica
éexecutadapelaempresa
ViaNovaPavimentaçãoe
ConstruçãoLtda.,aocus-
todeR$4.003.502,96,va-
lorliberadopelogoverno
estadual.Opacotecomas
12viaspúblicasdaprimei-
rafasefoilançadoem28
dejunho,mesmodiado
iníciodasobrasde
finalizaçãodaavenidaGo-
vernadorMárioCovas,a
MarginaldoUna.

OBRASDE
MANUTENÇÃO
VIÁRIA
CONTEMPLAMA
REGIÃONORTE
DACIDADE

Serviçosdemanutençãoviária
contemplamPortãodoHonda

PORTÃODOHONDAObrascontemplamaregiãonortedacidade

REGIANEBENTO/DIVULGAÇÃO

TrabalhosocorreramemtodaaextensãodaestradaPortãodeHonda,queéde2,2quilômetros,emduasetapas
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Em julho deste ano, a
Prefeitura de Suzano
inaugurou o novo Cen-
tro Dia do Idoso Joa-
quim Pinto Filho. A uni-
dade está localizada na
rua Tito Prates, 475, no
bairro Cidade Boa Vis-
ta, e oferece cuidados es-
peciais e oficinas a pes-
soas da melhor idade.

Beneficia também mo-
radores do Dona Benta.
Ao todo, o equipamento
tem capacidade para
atender 50 idosos semi-
dependentes cadastra-
dos nos Centros de Refe-
rência em Assistência So-
cial (Cras) e com laudo
médico, com o objetivo
de promover qualidade
de vida por meio da con-
vivência e do fortaleci-
mento de vínculos, um

serviço inédito na cida-
de.

O imóvel tem 520 m²
de área construída e con-
ta com dormitórios, va-
randas, cozinha, salas
de atendimento, salão
de atividades, ambulató-
rio e uma área externa
destinada à horta comu-
nitária.

O investimento total
foi de R$ 893,9 mil, sen-
do R$ 500 mil do gover-
no do Estado e o restan-
te do município. O local
funciona de manhã e à
tarde, de segunda a sex-
ta-feira, e os atendidos
retornarão para suas ca-
sas ao final do dia. A res-
ponsabilidade pela ges-
tão será da Associação
Assistencial à Mulher,
ao Adolescente e à Crian-
ça Esperança (AAMAE),
entidade conveniada à
Secretaria de Assistência

e Desenvolvimento So-
cial para a execução de
serviços de convivência
e fortalecimento de vín-
culos na cidade. A expec-
tativa é de que 18 profis-
sionais atuem na unida-
de, em diferentes áreas,
como saúde e assistência
social, visando a inclu-
são produtiva de pes-
soas com mais de 60
anos em situação de vul-
nerabilidade.

A parceria da Prefeitu-
ra de Suzano com o go-
verno do Estado para a
implantação do Centro
Dia do Idoso é datada de
janeiro de 2014 e a inten-
ção era de que o projeto
entrasse em funciona-
mento, em caráter expe-
rimental, ainda naquele
ano. No entanto, a or-
dem de serviço para a
construção só foi assina-
da em 2016.

CentroDiado Idosoentregueem
julhoatende tambémoDonaBenta

CENTRO DIA DO IDOSO Região Norte ganhou importante equipamento

SABRINA SILVA/DS

Unidade está localizada na rua Tito Prates, 475, no bairro Cidade Boa Vista, e oferece cuidados especiais
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A Unidade de Planeja-
mento e Assuntos Estra-
tégicos (Upae) da Prefei-
tura de Suzano infor-
mou que o trecho 1 da
obra do Trevo do Dona
Benta (em frente ao su-
permercado Nagumo)
foi finalizado e vistoria-
do. Mediante a isso,
será iniciado o trecho 2
(atrás da padaria).

De acordo com a Se-
cretaria de Transporte e
Mobilidade Urbana, as
próximas etapas de sina-
lização da via incluem a
instalação de sinaliza-
ção horizontal e verti-
c a l , i n s t a l a ç ã o d e
tachão e prismas de con-
creto para organizar o
fluxo, além da pintura
de faixas de pedestres.

Sobre a sinalização

semafóricas, será insta-
lado um equipamento
com 8 fases que será sin-
cronizado com o semá-
foro do cruzamento das
avenidas Jaguari e Fran-
cisco Marengo.

Com o objetivo de or-
ganizar e melhorar a
fluidez, a via também
vai receber mudança de
locais de parada de ôni-
bus, reorganização no
estacionamento e para-
da próximo aos comér-
cios.

PRÓXIMAS
ETAPAS DE
SINALIZAÇÃO DA
VIA INCLUEM A
INSTALAÇÃODE
SINALIZAÇÃO

Bairro ganharánovo trevo com
reforço em toda a sinalização

SINALIZAÇÃO DE SOLO É uma das intervenções que vem sendo realizadas no Trevo do Dona Benta

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

Comoobjetivodeorganizaremelhorarafluidez,aviatambémvairecebermudançade locaisdeparadadeônibus
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Moradoresdobairrovi-
vemboasexpectativasde
novainfraestruturaeme-
lhoriadevida.

Napágina3,desteCa-
derno,oDStrouxeinfor-
maçãodequeoloteamento
doJardimDonaBentateve
oprojetoaprovadoem
1975efoiregistradonocar-
tórioem1977,doisanos
depois.

Oprojetoapresentava
199lotescom400m²cada
um.Asinformaçõessãoda
SecretariaMunicipalde
PlanejamentoUrbanoeHa-
bitação.Contudo,obairro
passoupordesenvolvimen-
toregionaleeconômicoao
longodosanos.

Ouseja,oDonaBenta
tem,semdúvida,umahistó-
riaimportantenacidade,
garantemosmoradores.

Nestasemana,oDScon-
versoucommoradoresanti-
gosdoDonaBentaeeles
destacaramaevoluçãoe
crescimentodobairro.

OvidraceiroAntonio
GonçalvesdeAndrade,o
Betel,morahá40anosno
DonaBenta.

Eledizqueviuobairro
crescereseimpressionou
comamelhoriadocentro
comercial."Anteserasó
matonobairro.Euvio
DonaBentacrescer.Ocen-
trocomercialmelhorou
bastante.Háumahistória
dequeoDonaBenta,oure-
giãoNorte,éo2ºdistrito
dacidade.Aquisãomais
de100milhabitantes.É
umaparteimportantedo
município".

"Éumbairromuitoim-
portanteparaSuzano.Evo-
luiubastante",contaafei-
ranteElciBacelar,morado-
radobairrohá28anos.

Bairro,quecomeçouaexistirem1977,
trazboaslembrançaseexpectativas

ARQUIVO/DS

HISTÓRIADODONABENTAComentaramasituaçãodobairro.Sãomoradoresantigos

Populaçãoviveaexpectativaderecebernovosserviços,masvêocrescimentodobairro

DOMINGO,8DEDEZEMBRODE2019www.diariodesuzano.com.br 

 

 5 ESPECIAL

Oque já foi entreguenaRegião
Norte onde está oDonaBenta?

CORREDOR DE ÔNIBUS DO JARDIM REVISTA Também entra na lista de obrasUBS DO JARDIM REVISTA Construção foi finalizada em entregue neste ano

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

Obras realizadas incluem construção deUnidade Básica de Saúde, CEU, além de estradas
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Aconstruçãodacre-
che-escolaMunicipal
“HelenoJosédosSan-
tos”naregiãoNorteda
cidadeincluialistada
administraçãoemrela-
çãoàsobrasconcluídas
naatualgestão.

Noanopassado,afoi
dadoinícioareformas
deUnidadesBásicasde
Saúde(UBSs)dacidade.
Aprincipaldelasocorre
nadaCidadeBoaVista,
quesetornaumPronto
Atendimento(PA).
Alémdeste,outropré-
diodaredemunicipalde
saúdequepassapor
obraséodoTabamara-
joara,naregiãodoRaf-
fo.

OtrabalhonaUBSdo
BoaVistaenvolveua
revitalizaçãodafachada
edasestruturasinter-

nas.Oobjetivodetrans-
formá-lo,apartirdame-
lhoriadoimóveledaam-
pliaçãodosserviçosofe-
recidosedacapacidade
deatendimento,foide
supriraausênciadaUni-
dadedeProntoAtendi-
mento(UPA)doJardim

Revista,queestavaem
obrasháanosefoiaban-
donadaporgovernosan-
teriores.Adeterioração
dolocal,quefoialvodi-
versasvezesdefurto,
vandalismoeinvasão,
comprometeuaretoma-
dadaconstrução.As-

sim,paranãodesguarne-
cerapopulaçãodaquela
região,aPrefeiturade
Suzanooptoupela
readequaçãodaUBSdo
BoaVista.

Ainiciativaderefor-
marestaunidade,bem
comoadoTabamarajoa-

raefuturamenteoutras,
contribuiparaaconsoli-
daçãodoatendimento
realizadonomunicípio.

PACOTEDEMELHORIAS

AreformadeUBSsé
umadasaçõesprevistas
nopacotedemelhorias

apresentadopelaadmi-
nistraçãomunicipalem
agostodoanopassado.
Nototal,foramanuncia-
das43intervençõesnas
áreasdeinfraestrutura,
saúde,educação,segu-
rançapúblicaehabita-
ção.

UnidadedeSaúde,CentrodeEducação
eacademiasincluemlistadeentregas

MUNIQUEKAZIHARA/DIVULGAÇÃO

Reformasinternas,instalaçãodeacademiasaoarlivreeCEUforamentreguesàRegiãoNortedeSuzano

BENEFÍCIOS

ACADEMIASInstalaçãodedezenasdessesequipamentosforaminstaladosaoarlivre
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No início deste ano, a
Prefeitura de Suzano deu
i n í c i o à s o b r a s d e
revitalização do trevo do
Jardim Dona Benta.

Foram realizados servi-
ços de topografia e a insta-
lação do canteiro de obras.
O projeto de revitalização
pretende garantir mais se-
gurança e organização
para milhares de pedestres
e motoristas, que passam
pelo local diariamente.

O trabalho prevê diver-
sas intervenções, como o
alargamento da avenida
Francisco Marengo, que
passará a ter três faixas.
Também está no cronogra-
ma a construção de uma
alça deacesso paraa utiliza-
ção de quem sai do bairro e
a instalação de um semáfo-
ro que vai ajudar a tornar a

conversãomais fácil e orga-
nizada. Já os pontos de ôni-
bus existentes serão realo-
cados, sendo que um será
instalado na avenida Fran-
cisco Marengo e outro na
rua Orlando Fava, para
quem utiliza as vias sentido
bairro.

Ao todo, serão contem-
plados37 veículos do trans-
porte público, entre vans e
ônibus, bem como os mais
de20mil automóveis, cami-
nhões e motocicletas que
passam pelo local.

PROJETO
O projeto é executado

pela empresa Cerqueira
Torres Construções Terra-
planagem e Pavimentação.
Ovalor totaldo investimen-
to é de R$ 507.494,29, sen-
do R$ 394.200,00 libera-
dos pelo Governo Estadual
e o restante por meio de
contrapartida municipal.

Atãosonhadarevitalizaçãocom
investimentodemaisdeR$500mil

TRABALHO Prevê diversas intervenções, como o alargamento da avenida Francisco Marengo

DIVULGAÇÃO

Projeto é executado pela empresa Cerqueira Torres Construções Terraplanagem e Pavimentação
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A administração muni-
cipal suzanense realiza
intervenções nos bairros
da cidade. Na região
Norte, neste ano, foram
entregues 11 obras. Ou-
tras oito estão em anda-
mento. As informações
são da Unidade de Plane-
jamento e Assuntos Es-
tratégicos (Upae) da Pre-
feitura de Suzano.

O Jardim Revista foi
contemplado com a cons-
trução de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS),
um corredor de ônibus
(recapeamento, guias,
sarjetas sinalização e ilu-
minação), a Estrada Por-
tão do Honda também
recebeu as mesmas inter-
venções que o corredor.
O bairro Boa Vista rece-
beu a construção do Cen-

tro Dia do Idoso, a refor-
ma interna da UBS Boa
Vista e a Estrada do Ma-
rengo recebeu manuten-
ção asfáltica.

N o R e c r e i o
Sertãozinho, foi entre-
gue um corredor de ôni-
bus com recapeamento,
guias, sarjetas, sinaliza-
ção e iluminação. A Ave-
nida Francisco Marengo
recebeu essas mesmas in-
tervenções.

Uma creche foi cons-
truída no Miguel Badra.
A Escola Municipal He-
leno José dos Santos. O
Jardim Gardênia Azul
foi contemplado com a
construção do Centro de
Artes e Esportes Unifica-
do (CEU).

Os bairros receberam,
também, a instalação de
academias ao ar livre.

Já das oito obras que
estão em andamento,

duas delas estão sendo
feitas ou vão se iniciar
no bairro Boa Vista. A
reforma externa da UBS
do bairro vai ter início
nos próximos meses, de
acordo com a Prefeitu-
ra, além da revitalização
do canteiro da Avenida
Jaguari, que está em an-
damento.

O Jardim Santa Inês
conta com duas obras
em andamento: na Ave-
nida Francisco Maren-
go, no trecho da Kim-
berly Clark, e no Centro
de Iniciação ao Esporte
(CIE).

Já o Dona Benta aguar-
da a final ização das
obras do trevo. A antiga
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Jar-
dim Revista passa por
obras para a construção
de uma Clínica Saúde da
Família. As obras da

Central de Triagem Mi-
guel Badra também es-
tão em andamento, além
da implantação do Eco-
ponto, que inicia nos
próximos meses.

CARÊNCIAS
De acordo com a admi-

nistração municipal, a
região tem carências nas
áreas da saúde, esporte e
asfalto. Segundo a Prefei-
tura, é justamente por
isso que as obras realiza-
das na região são para
suprir esses déficits. "Os
benefícios à população

serão exatamente para
impactar positivamente
nestes setores, melhoran-
do a mobilidade urbana
e evitando deslocamen-
tos para outras regiões
para ter acesso a alguns
serviços", completou a
administração em nota.

RegiãoNorte recebe 11 obras;
outras oito estão emandamento

OBRAS Foram realizadas neste ano. Segundo a Prefeitura, foram 11 no total

SABRINA SILVA/DS

Informações são daUnidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano
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As obras do Trevo do
Dona Benta devem ser con-
cluídas até o fim deste mês,
segundo a Unidade de Pla-
nejamento e Assuntos Es-
tratégicos (Upae) da Prefei-
tura de Suzano.

Os moradores do bairro
pedem por agilidade na
finalização das obras, bem
como melhoria na sinaliza-
ção do local.

A munícipe Leda Maria
Ferreira diz que a sinaliza-
ção atrapalha os motoris-
tas e pedestres que passam
pelo trevo. "Está bem com-
plicada a situação dessa
obra do trevo. Não tem si-
nalização, fica tudo confu-
so. Muita gente da região
precisa passar por aqui e os
carros se acumulam".

A doméstica Maria Nice
Gonçalves pede pela im-

plantação de semáforos e
faixas de pedestres no tre-
vo.

"Já vi batidas de carros.
Não tem faixa de pedes-
tres, não tem semáforo. Va-
mos ver agora como vai fi-
car no final do ano. Agora
está bem confuso. A sinali-
zação precisa melhorar".

O aposentado Manoel
Vieira acredita que o trânsi-
tovai ter mais fluidez quan-
do a obra for finalizada.
"Vai ficar melhor a passa-
gem por ali. Por enquanto
está bem confuso. Falta
uma faixa de pedestres".

A atendente Laura Apa-
recida Pereira conta que a
filha já foi atropelada no
trevo por conta da má sina-
lização. "Estão demoran-
do para finalizar essa obra.
Está perigoso e as pessoas
estão submetidas a qual-
quer coisa. Minha filha já
foi atropelada ali. Os car-

ros passam por todos os la-
dos, não tem organização.
É algo confuso. A sinaliza-
ção precisa ser reforçada
para que acidentes sejam
evitados", reitera.

"Ficou bem ruim o tre-
vo. Está estreito e os carros
não conseguempassar. Pre-
cisa de mais espaço, por
causa da grande quantida-
de de carros que passam
por aqui diariamente", co-
menta a autônoma Adilze
Pereira.

APOSENTADO
MANOEL VIEIRA
ACREDITA QUE O
TRÂNSITO VAI
TER MAIS FLUIDEZ
QUANDO AOBRA
FORFINALIZADA

Problemasapontadospelapopulação
serãosanadoscomnovotrevo

LEDA, MARIA NICE E MANOEL Comentaram a situação da obra

LUIZ CARDOSO/DIVULGAÇÃO

Moradores vivem expectativa da entrega da obra para que problemas sejam resolvidos no bairro
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UmabasemóveldaGuar-
daCivilMunicipal(GCM)
éumpedidoantigodapopu-
laçãodobairroDonaBen-
ta.Agora,osmoradoresde-
verãosesentirmaisseguros,
poisaGCMadquiriuuma
novabasemóvel.

MÓVEL
Comooequipamentoé

móvel,serádeslocadopara
ospontosquepossuírem
maiornecessidade.Asinfor-
maçõessãodaSecretariade
SegurançaCidadã.

"Oequipamentoémóvel
eserádeslocadoparaos
pontosdemaiornecessida-
de.Éumbenefícioparao
municípiocomoumtodo.
AGCMjávemintensifican-
doopatrulhamentonaque-
laregião",afirmouemnota
aPrefeitura.Alémdoequi-

pamentomóvel,câmerasde
segurançatambémsãorei-
vindicadaspelapopulação
doDonaBentaeregiãoNor-
tedacidade.Quantoàisso,
apastaafirmouque"vai
avaliarasituação-aquanti-
dadedeequipamentosserá
definidamedianteestu-
dos".OpresidentedoCon-
selhoComunitáriodeSegu-
rança(Conseg)doBoaVis-
ta,EbertVicente,maisco-
nhecidocomoEbertBola,
pedeporinstalaçãodecâme-
rasnoDonaBentaeem
todaaregiãoNortedomu-
nicípio.

"Precisamosdecâmera
demonitoramento,princi-
palmentenoDonaBenta.
Essesequipamentosajuda-
riamareforçarasegurança.
Obairrocresceuporconta
doscomércios.Temosessa
preocupação".

Sobreabasemóvelda
GCM,Bolaavaliacomo

umpontoimportantepara
asegurançanãosódoDona
Benta,mastambémdeou-
trosbairrosdaregiãoNor-
te."AbasemóveldaGCM
tambéméumpedidoantigo
nosso.Temosessaexpectati-
vadereforçonaseguran-
ça".

Quantoàatuaçãodo
Consegnacidade,opresi-
dentedizqueégratificante
fazerpartedeprojetos
comoeste."Jáganhamos
umprêmioporsermosum
dosConsegsmaisatuantes
doAltoTietê.Éumapolíti-
cavoltadaparaacomunida-
de.Somosportasabertasà
população.Desenvolvemos
trabalhosimportantesecon-
seguimosaproximaraco-
munidadedeautoridades.
Ficofelizemfazerpartedis-
so,eéalgoquedácerto.
EsseéotrabalhodoCon-
seg,atuarjuntoàcomunida-
de",explica.

BaseMóveldaGCMdeveatender
DonaBentaeRegiãoNorte

BASEMÓVELVaicontemplarmoradoresDonaBentaeRegiãoNorte

ARQUIVODS

Equipamentomóvelserádeslocadoparaospontosquepossuíremmaiornecessidade
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A comerciante Ana Paula
Pereira,que trabalha emuma
lojaderoupasecalçados,con-
ta que o movimento caiu no
comércio. Ela espera que as
vendascresçamcomaaproxi-
mação das festas de fim de
ano. "Temos a loja desde de-
zembroecaiuumpoucoomo-
vimento, esperávamos mais.
Aqui tem muita gente traba-
lhando,eéquaseamesmacoi-
saqueaspessoasvendem,en-
tão temos de inovar, trazer
sempre um diferencial para
nos destacarmos". Ela ainda
diz que o centro comercial do
bairroéumpontofortenoco-
mércio. "São muitas varieda-
des. Muitas lojas estão vindo
paracá.Estamoscomdescon-
to para atrair as pessoas e re-
novar o estoque com coisas
novas",finalizaAnaPaula.

"Oproblemaaquiéalogís-
ticadecarros.Elesnãopodem
parar, então muita gente não
optaemvirparacá.Creioque
sejaporissoqueomovimento
tenha diminuído. Vamos ver
se com o final do ano melho-
ra", comenta a feirante Elci
Bacelar. Selma de Sousa ven-
de frutas há seis anos no bair-
roeobservouquedanomovi-
mento. "Está fraco o movi-
mento por aqui, e olha que é
umpontoforteparaocomér-
ciodaregião". RENATO, ANA MARIA, ANA PAULA, ELCI E SELMA Falaram da expectativa do comércio do Dona Benta para este final de ano

SABRINA SILVA/DS
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Oscomerciantesdo
bairroDonaBenta,re-
giãoNortedeSuzano,
vivemaexpectativade
aumentonasvendas
comaaproximaçãodas
festasdefimdoano.Se-
gundooscomerciantes
entrevistadospeloDS,o
númerodelojascresce
nobairro.Contudo,o
públiconotaquedano
comércio.

OcomercianteRena-
toLascovendefrutas
nobarroedizqueomo-
vimentocaiu."Ocomér-
ciocaiubastantepor
aqui.Éumbairroimpor-
tanteequeprecisade
maisatenção".

AfotógrafaAnaMa-
riaSiqueiratemoesta-
belecimentoháumano
emeionobairro."Tra-

balhocomfotohá12
anos,euemeumarido.
Decidimostrazerpara
cá,porquenãotinhane-
nhumlugarrelacionado
àfotografiaatéentão".

NÚMERODE
LOJASCRESCENO
BAIRRO.PÚBLICO
NOTAQUEDANO
COMÉRCIO

COMERCIANTES
DOBAIRRODONA
BENTAVIVEMA
EXPECTATIVADE
AUMENTO
NASVENDAS

Expectativassãoboasparaas
festasdefimdeanonoDonaBenta

COMÉRCIODODONABENTAViveexpectativadeaumentodevendasnestefinaldeano

SABRINASILVA/DS

Comerciantevendefrutasnobarroedizqueomovimentocaiu."Ocomérciocaiubastanteporaqui”
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AsobrasdoTrevodo
DonaBentadevemsercon-
cluídasatéofimdestemês,
segundoaUnidadedePla-
nejamentoeAssuntosEs-
tratégicos(Upae)daPrefei-
turadeSuzano.

Osmoradoresdobairro
pedemporagilidadena
finalizaçãodasobras,bem
comomelhorianasinaliza-
çãodolocal.

AmunícipeLedaMaria
Ferreiradizqueasinaliza-
çãoatrapalhaosmotoris-
tasepedestresquepassam
pelotrevo."Estábemcom-
plicadaasituaçãodessa
obradotrevo.Nãotemsi-
nalização,ficatudoconfu-
so.Muitagentedaregião
precisapassarporaquieos
carrosseacumulam".

AdomésticaMariaNice
Gonçalvespedepelaim-

plantaçãodesemáforose
faixasdepedestresnotre-
vo.

"Jávibatidasdecarros.
Nãotemfaixadepedes-
tres,nãotemsemáforo.Va-
mosveragoracomovaifi-
carnofinaldoano.Agora
estábemconfuso.Asinali-
zaçãoprecisamelhorar".

OaposentadoManoel
Vieiraacreditaqueotrânsi-
tovaitermaisfluidezquan-
doaobraforfinalizada.
"Vaificarmelhorapassa-
gemporali.Porenquanto
estábemconfuso.Falta
umafaixadepedestres".

AatendenteLauraApa-
recidaPereiracontaquea
filhajáfoiatropeladano
trevoporcontadamásina-
lização."Estãodemoran-
doparafinalizaressaobra.
Estáperigosoeaspessoas
estãosubmetidasaqual-
quercoisa.Minhafilhajá
foiatropeladaali.Oscar-

rospassamportodososla-
dos,nãotemorganização.
Éalgoconfuso.Asinaliza-
çãoprecisaserreforçada
paraqueacidentessejam
evitados",reitera.

"Ficoubemruimotre-
vo.Estáestreitoeoscarros
nãoconseguempassar.Pre-
cisademaisespaço,por
causadagrandequantida-
dedecarrosquepassam
poraquidiariamente",co-
mentaaautônomaAdilze
Pereira.

APOSENTADO
MANOELVIEIRA
ACREDITAQUEO
TRÂNSITOVAI
TERMAISFLUIDEZ
QUANDOAOBRA
FORFINALIZADA

Problemasapontadospelapopulação
serãosanadoscomnovotrevo

LEDA,MARIANICEEMANOELComentaramasituaçãodaobra

LUIZCARDOSO/DIVULGAÇÃO

Moradoresvivemexpectativadaentregadaobraparaqueproblemassejamresolvidosnobairro
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UmabasemóveldaGuar-
da Civil Municipal (GCM)
éumpedidoantigodapopu-
lação do bairro Dona Ben-
ta. Agora, os moradores de-
verão se sentir mais seguros,
pois a GCM adquiriu uma
nova base móvel.

MÓVEL
Como o equipamento é

móvel, será deslocado para
os pontos que possuírem
maiornecessidade.As infor-
mações são da Secretaria de
Segurança Cidadã.

"O equipamento é móvel
e será deslocado para os
pontos de maior necessida-
de. É um benefício para o
município como um todo.
AGCMjávemintensifican-
do o patrulhamento naque-
la região", afirmou em nota
a Prefeitura. Além do equi-

pamento móvel, câmeras de
segurança também são rei-
vindicadas pela população
doDonaBentaeregiãoNor-
te da cidade. Quanto à isso,
a pasta afirmou que "vai
avaliar a situação -a quanti-
dade de equipamentos será
definida mediante estu-
dos". O presidente do Con-
selho Comunitário de Segu-
rança (Conseg) do Boa Vis-
ta, Ebert Vicente, mais co-
nhecido como Ebert Bola,
pedepor instalaçãodecâme-
ras no Dona Benta e em
toda a região Norte do mu-
nicípio.

"Precisamos de câmera
de monitoramento, princi-
palmente no Dona Benta.
Esses equipamentos ajuda-
riam a reforçar a segurança.
O bairro cresceu por conta
dos comércios. Temos essa
preocupação".

Sobre a base móvel da
GCM, Bola avalia como

um ponto importante para
a segurançanão só doDona
Benta, mas também de ou-
tros bairros da região Nor-
te. "A base móvel da GCM
tambémé umpedidoantigo
nosso.Temosessaexpectati-
va de reforço na seguran-
ça".

Quanto à atuação do
Conseg na cidade, o presi-
dente diz que é gratificante
fazer parte de projetos
como este. "Já ganhamos
um prêmio por sermos um
dos Consegs mais atuantes
do Alto Tietê. É uma políti-
cavoltadaparaacomunida-
de. Somos portas abertas à
população. Desenvolvemos
trabalhos importantesecon-
seguimos aproximar a co-
munidade de autoridades.
Fico feliz em fazer parte dis-
so, e é algo que dá certo.
Esse é o trabalho do Con-
seg,atuar juntoàcomunida-
de", explica.

BaseMóvel daGCMdeveatender
DonaBenta eRegiãoNorte

BASE MÓVEL Vai contemplar moradores Dona Benta e Região Norte

ARQUIVO DS

Equipamentomóvel será deslocado para os pontos que possuíremmaior necessidade
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AcomercianteAnaPaula
Pereira,quetrabalhaemuma
lojaderoupasecalçados,con-
taqueomovimentocaiuno
comércio.Elaesperaqueas
vendascresçamcomaaproxi-
maçãodasfestasdefimde
ano."Temosalojadesdede-
zembroecaiuumpoucoomo-
vimento,esperávamosmais.
Aquitemmuitagentetraba-
lhando,eéquaseamesmacoi-
saqueaspessoasvendem,en-
tãotemosdeinovar,trazer
sempreumdiferencialpara
nosdestacarmos".Elaainda
dizqueocentrocomercialdo
bairroéumpontofortenoco-
mércio."Sãomuitasvarieda-
des.Muitaslojasestãovindo
paracá.Estamoscomdescon-
toparaatrairaspessoasere-
novaroestoquecomcoisas
novas",finalizaAnaPaula.

"Oproblemaaquiéalogís-
ticadecarros.Elesnãopodem
parar,entãomuitagentenão
optaemvirparacá.Creioque
sejaporissoqueomovimento
tenhadiminuído.Vamosver
secomofinaldoanomelho-
ra",comentaafeiranteElci
Bacelar.SelmadeSousaven-
defrutasháseisanosnobair-
roeobservouquedanomovi-
mento."Estáfracoomovi-
mentoporaqui,eolhaqueé
umpontoforteparaocomér-
ciodaregião".RENATO,ANAMARIA,ANAPAULA,ELCIESELMAFalaramdaexpectativadocomérciodoDonaBentaparaestefinaldeano

SABRINASILVA/DS

DOMINGO,8DEDEZEMBRODE2019www.diariodesuzano.com.br 
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Os comerciantes do
bairro Dona Benta, re-
gião Norte de Suzano,
vivem a expectativa de
aumento nas vendas
com a aproximação das
festas de fim do ano. Se-
gundo os comerciantes
entrevistados pelo DS, o
número de lojas cresce
no bairro. Contudo, o
público nota queda no
comércio.

O comerciante Rena-
to Lasco vende frutas
no barro e diz que o mo-
vimento caiu. "O comér-
cio caiu bastante por
aqui. É um bairro impor-
tante e que precisa de
mais atenção".

A fotógrafa Ana Ma-
ria Siqueira tem o esta-
belecimento há um ano
e meio no bairro. "Tra-

balho com foto há 12
anos, eu e meu marido.
Decidimos trazer para
cá, porque não tinha ne-
nhum lugar relacionado
à fotografia até então".

NÚMERO DE
LOJAS CRESCE NO
BAIRRO.PÚBLICO
NOTAQUEDANO
COMÉRCIO

COMERCIANTES
DO BAIRRO DONA
BENTA VIVEM A
EXPECTATIVA DE
AUMENTO
NASVENDAS

Expectativassãoboasparaas
festasde fimdeanonoDonaBenta

COMÉRCIO DO DONA BENTA Vive expectativa de aumento de vendas neste final de ano

SABRINA SILVA/DS

Comerciante vende frutas no barro e diz que omovimento caiu. "O comércio caiu bastante por aqui”
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Noiníciodesteano,a
PrefeituradeSuzanodeu
inícioàsobrasde
revitalizaçãodotrevodo
JardimDonaBenta.

Foramrealizadosservi-
çosdetopografiaeainsta-
laçãodocanteirodeobras.
Oprojetoderevitalização
pretendegarantirmaisse-
gurançaeorganização
paramilharesdepedestres
emotoristas,quepassam
pelolocaldiariamente.

Otrabalhoprevêdiver-
sasintervenções,comoo
alargamentodaavenida
FranciscoMarengo,que
passaráatertrêsfaixas.
Tambémestánocronogra-
maaconstruçãodeuma
alçadeacessoparaautiliza-
çãodequemsaidobairroe
ainstalaçãodeumsemáfo-
roquevaiajudaratornara

conversãomaisfácileorga-
nizada.Jáospontosdeôni-
busexistentesserãorealo-
cados,sendoqueumserá
instaladonaavenidaFran-
ciscoMarengoeoutrona
ruaOrlandoFava,para
quemutilizaasviassentido
bairro.

Aotodo,serãocontem-
plados37veículosdotrans-
portepúblico,entrevanse
ônibus,bemcomoosmais
de20milautomóveis,cami-
nhõesemotocicletasque
passampelolocal.

PROJETO
Oprojetoéexecutado

pelaempresaCerqueira
TorresConstruçõesTerra-
planagemePavimentação.
Ovalortotaldoinvestimen-
toédeR$507.494,29,sen-
doR$394.200,00libera-
dospeloGovernoEstadual
eorestantepormeiode
contrapartidamunicipal.

Atãosonhadarevitalizaçãocom
investimentodemaisdeR$500mil

TRABALHOPrevêdiversasintervenções,comooalargamentodaavenidaFranciscoMarengo

DIVULGAÇÃO

ProjetoéexecutadopelaempresaCerqueiraTorresConstruçõesTerraplanagemePavimentação
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Aadministraçãomuni-
cipalsuzanenserealiza
intervençõesnosbairros
dacidade.Naregião
Norte,nesteano,foram
entregues11obras.Ou-
trasoitoestãoemanda-
mento.Asinformações
sãodaUnidadedePlane-
jamentoeAssuntosEs-
tratégicos(Upae)daPre-
feituradeSuzano.

OJardimRevistafoi
contempladocomacons-
truçãodeumaUnidade
BásicadeSaúde(UBS),
umcorredordeônibus
(recapeamento,guias,
sarjetassinalizaçãoeilu-
minação),aEstradaPor-
tãodoHondatambém
recebeuasmesmasinter-
vençõesqueocorredor.
ObairroBoaVistarece-
beuaconstruçãodoCen-

troDiadoIdoso,arefor-
mainternadaUBSBoa
VistaeaEstradadoMa-
rengorecebeumanuten-
çãoasfáltica.

NoRecreio
Sertãozinho,foientre-
gueumcorredordeôni-
buscomrecapeamento,
guias,sarjetas,sinaliza-
çãoeiluminação.AAve-
nidaFranciscoMarengo
recebeuessasmesmasin-
tervenções.

Umacrechefoicons-
truídanoMiguelBadra.
AEscolaMunicipalHe-
lenoJosédosSantos.O
JardimGardêniaAzul
foicontempladocoma
construçãodoCentrode
ArteseEsportesUnifica-
do(CEU).

Osbairrosreceberam,
também,ainstalaçãode
academiasaoarlivre.

Jádasoitoobrasque
estãoemandamento,

duasdelasestãosendo
feitasouvãoseiniciar
nobairroBoaVista.A
reformaexternadaUBS
dobairrovaiterinício
nospróximosmeses,de
acordocomaPrefeitu-
ra,alémdarevitalização
docanteirodaAvenida
Jaguari,queestáeman-
damento.

OJardimSantaInês
contacomduasobras
emandamento:naAve-
nidaFranciscoMaren-
go,notrechodaKim-
berlyClark,enoCentro
deIniciaçãoaoEsporte
(CIE).

JáoDonaBentaaguar-
daafinalizaçãodas
obrasdotrevo.Aantiga
UnidadedeProntoAten-
dimento(UPA)doJar-
dimRevistapassapor
obrasparaaconstrução
deumaClínicaSaúdeda
Família.Asobrasda

CentraldeTriagemMi-
guelBadratambémes-
tãoemandamento,além
daimplantaçãodoEco-
ponto,queinicianos
próximosmeses.

CARÊNCIAS
Deacordocomaadmi-

nistraçãomunicipal,a
regiãotemcarênciasnas
áreasdasaúde,esportee
asfalto.SegundoaPrefei-
tura,éjustamentepor
issoqueasobrasrealiza-
dasnaregiãosãopara
supriressesdéficits."Os
benefíciosàpopulação

serãoexatamentepara
impactarpositivamente
nestessetores,melhoran-
doamobilidadeurbana
eevitandodeslocamen-
tosparaoutrasregiões
parateracessoaalguns
serviços",completoua
administraçãoemnota.

RegiãoNorterecebe11obras;
outrasoitoestãoemandamento

OBRASForamrealizadasnesteano.SegundoaPrefeitura,foram11nototal

SABRINASILVA/DS

InformaçõessãodaUnidadedePlanejamentoeAssuntosEstratégicos(Upae)daPrefeituradeSuzano
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mento.Asinformações
sãodaUnidadedePlane-
jamentoeAssuntosEs-
tratégicos(Upae)daPre-
feituradeSuzano.

OJardimRevistafoi
contempladocomacons-
truçãodeumaUnidade
BásicadeSaúde(UBS),
umcorredordeônibus
(recapeamento,guias,
sarjetassinalizaçãoeilu-
minação),aEstradaPor-
tãodoHondatambém
recebeuasmesmasinter-
vençõesqueocorredor.
ObairroBoaVistarece-
beuaconstruçãodoCen-

troDiadoIdoso,arefor-
mainternadaUBSBoa
VistaeaEstradadoMa-
rengorecebeumanuten-
çãoasfáltica.

NoRecreio
Sertãozinho,foientre-
gueumcorredordeôni-
buscomrecapeamento,
guias,sarjetas,sinaliza-
çãoeiluminação.AAve-
nidaFranciscoMarengo
recebeuessasmesmasin-
tervenções.

Umacrechefoicons-
truídanoMiguelBadra.
AEscolaMunicipalHe-
lenoJosédosSantos.O
JardimGardêniaAzul
foicontempladocoma
construçãodoCentrode
ArteseEsportesUnifica-
do(CEU).

Osbairrosreceberam,
também,ainstalaçãode
academiasaoarlivre.

Jádasoitoobrasque
estãoemandamento,

duasdelasestãosendo
feitasouvãoseiniciar
nobairroBoaVista.A
reformaexternadaUBS
dobairrovaiterinício
nospróximosmeses,de
acordocomaPrefeitu-
ra,alémdarevitalização
docanteirodaAvenida
Jaguari,queestáeman-
damento.

OJardimSantaInês
contacomduasobras
emandamento:naAve-
nidaFranciscoMaren-
go,notrechodaKim-
berlyClark,enoCentro
deIniciaçãoaoEsporte
(CIE).

JáoDonaBentaaguar-
daafinalizaçãodas
obrasdotrevo.Aantiga
UnidadedeProntoAten-
dimento(UPA)doJar-
dimRevistapassapor
obrasparaaconstrução
deumaClínicaSaúdeda
Família.Asobrasda

CentraldeTriagemMi-
guelBadratambémes-
tãoemandamento,além
daimplantaçãodoEco-
ponto,queinicianos
próximosmeses.

CARÊNCIAS
Deacordocomaadmi-

nistraçãomunicipal,a
regiãotemcarênciasnas
áreasdasaúde,esportee
asfalto.SegundoaPrefei-
tura,éjustamentepor
issoqueasobrasrealiza-
dasnaregiãosãopara
supriressesdéficits."Os
benefíciosàpopulação

serãoexatamentepara
impactarpositivamente
nestessetores,melhoran-
doamobilidadeurbana
eevitandodeslocamen-
tosparaoutrasregiões
parateracessoaalguns
serviços",completoua
administraçãoemnota.

RegiãoNorterecebe11obras;
outrasoitoestãoemandamento

OBRASForamrealizadasnesteano.SegundoaPrefeitura,foram11nototal

SABRINASILVA/DS

InformaçõessãodaUnidadedePlanejamentoeAssuntosEstratégicos(Upae)daPrefeituradeSuzano
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AsobrasdoTrevodo
DonaBentadevemsercon-
cluídasatéofimdestemês,
segundoaUnidadedePla-
nejamentoeAssuntosEs-
tratégicos(Upae)daPrefei-
turadeSuzano.

Osmoradoresdobairro
pedemporagilidadena
finalizaçãodasobras,bem
comomelhorianasinaliza-
çãodolocal.

AmunícipeLedaMaria
Ferreiradizqueasinaliza-
çãoatrapalhaosmotoris-
tasepedestresquepassam
pelotrevo."Estábemcom-
plicadaasituaçãodessa
obradotrevo.Nãotemsi-
nalização,ficatudoconfu-
so.Muitagentedaregião
precisapassarporaquieos
carrosseacumulam".

AdomésticaMariaNice
Gonçalvespedepelaim-

plantaçãodesemáforose
faixasdepedestresnotre-
vo.

"Jávibatidasdecarros.
Nãotemfaixadepedes-
tres,nãotemsemáforo.Va-
mosveragoracomovaifi-
carnofinaldoano.Agora
estábemconfuso.Asinali-
zaçãoprecisamelhorar".

OaposentadoManoel
Vieiraacreditaqueotrânsi-
tovaitermaisfluidezquan-
doaobraforfinalizada.
"Vaificarmelhorapassa-
gemporali.Porenquanto
estábemconfuso.Falta
umafaixadepedestres".

AatendenteLauraApa-
recidaPereiracontaquea
filhajáfoiatropeladano
trevoporcontadamásina-
lização."Estãodemoran-
doparafinalizaressaobra.
Estáperigosoeaspessoas
estãosubmetidasaqual-
quercoisa.Minhafilhajá
foiatropeladaali.Oscar-

rospassamportodososla-
dos,nãotemorganização.
Éalgoconfuso.Asinaliza-
çãoprecisaserreforçada
paraqueacidentessejam
evitados",reitera.

"Ficoubemruimotre-
vo.Estáestreitoeoscarros
nãoconseguempassar.Pre-
cisademaisespaço,por
causadagrandequantida-
dedecarrosquepassam
poraquidiariamente",co-
mentaaautônomaAdilze
Pereira.

APOSENTADO
MANOELVIEIRA
ACREDITAQUEO
TRÂNSITOVAI
TERMAISFLUIDEZ
QUANDOAOBRA
FORFINALIZADA

Problemasapontadospelapopulação
serãosanadoscomnovotrevo

LEDA,MARIANICEEMANOELComentaramasituaçãodaobra

LUIZCARDOSO/DIVULGAÇÃO

Moradoresvivemexpectativadaentregadaobraparaqueproblemassejamresolvidosnobairro
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UmabasemóveldaGuar-
da Civil Municipal (GCM)
éumpedidoantigodapopu-
lação do bairro Dona Ben-
ta. Agora, os moradores de-
verão se sentir mais seguros,
pois a GCM adquiriu uma
nova base móvel.

MÓVEL
Como o equipamento é

móvel, será deslocado para
os pontos que possuírem
maiornecessidade.As infor-
mações são da Secretaria de
Segurança Cidadã.

"O equipamento é móvel
e será deslocado para os
pontos de maior necessida-
de. É um benefício para o
município como um todo.
AGCMjávemintensifican-
do o patrulhamento naque-
la região", afirmou em nota
a Prefeitura. Além do equi-

pamento móvel, câmeras de
segurança também são rei-
vindicadas pela população
doDonaBentaeregiãoNor-
te da cidade. Quanto à isso,
a pasta afirmou que "vai
avaliar a situação -a quanti-
dade de equipamentos será
definida mediante estu-
dos". O presidente do Con-
selho Comunitário de Segu-
rança (Conseg) do Boa Vis-
ta, Ebert Vicente, mais co-
nhecido como Ebert Bola,
pedepor instalaçãodecâme-
ras no Dona Benta e em
toda a região Norte do mu-
nicípio.

"Precisamos de câmera
de monitoramento, princi-
palmente no Dona Benta.
Esses equipamentos ajuda-
riam a reforçar a segurança.
O bairro cresceu por conta
dos comércios. Temos essa
preocupação".

Sobre a base móvel da
GCM, Bola avalia como

um ponto importante para
a segurançanão só doDona
Benta, mas também de ou-
tros bairros da região Nor-
te. "A base móvel da GCM
tambémé umpedidoantigo
nosso.Temosessaexpectati-
va de reforço na seguran-
ça".

Quanto à atuação do
Conseg na cidade, o presi-
dente diz que é gratificante
fazer parte de projetos
como este. "Já ganhamos
um prêmio por sermos um
dos Consegs mais atuantes
do Alto Tietê. É uma políti-
cavoltadaparaacomunida-
de. Somos portas abertas à
população. Desenvolvemos
trabalhos importantesecon-
seguimos aproximar a co-
munidade de autoridades.
Fico feliz em fazer parte dis-
so, e é algo que dá certo.
Esse é o trabalho do Con-
seg,atuar juntoàcomunida-
de", explica.

BaseMóvel daGCMdeveatender
DonaBenta eRegiãoNorte

BASE MÓVEL Vai contemplar moradores Dona Benta e Região Norte

ARQUIVO DS

Equipamentomóvel será deslocado para os pontos que possuíremmaior necessidade
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AcomercianteAnaPaula
Pereira,quetrabalhaemuma
lojaderoupasecalçados,con-
taqueomovimentocaiuno
comércio.Elaesperaqueas
vendascresçamcomaaproxi-
maçãodasfestasdefimde
ano."Temosalojadesdede-
zembroecaiuumpoucoomo-
vimento,esperávamosmais.
Aquitemmuitagentetraba-
lhando,eéquaseamesmacoi-
saqueaspessoasvendem,en-
tãotemosdeinovar,trazer
sempreumdiferencialpara
nosdestacarmos".Elaainda
dizqueocentrocomercialdo
bairroéumpontofortenoco-
mércio."Sãomuitasvarieda-
des.Muitaslojasestãovindo
paracá.Estamoscomdescon-
toparaatrairaspessoasere-
novaroestoquecomcoisas
novas",finalizaAnaPaula.

"Oproblemaaquiéalogís-
ticadecarros.Elesnãopodem
parar,entãomuitagentenão
optaemvirparacá.Creioque
sejaporissoqueomovimento
tenhadiminuído.Vamosver
secomofinaldoanomelho-
ra",comentaafeiranteElci
Bacelar.SelmadeSousaven-
defrutasháseisanosnobair-
roeobservouquedanomovi-
mento."Estáfracoomovi-
mentoporaqui,eolhaqueé
umpontoforteparaocomér-
ciodaregião".RENATO,ANAMARIA,ANAPAULA,ELCIESELMAFalaramdaexpectativadocomérciodoDonaBentaparaestefinaldeano

SABRINASILVA/DS
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Os comerciantes do
bairro Dona Benta, re-
gião Norte de Suzano,
vivem a expectativa de
aumento nas vendas
com a aproximação das
festas de fim do ano. Se-
gundo os comerciantes
entrevistados pelo DS, o
número de lojas cresce
no bairro. Contudo, o
público nota queda no
comércio.

O comerciante Rena-
to Lasco vende frutas
no barro e diz que o mo-
vimento caiu. "O comér-
cio caiu bastante por
aqui. É um bairro impor-
tante e que precisa de
mais atenção".

A fotógrafa Ana Ma-
ria Siqueira tem o esta-
belecimento há um ano
e meio no bairro. "Tra-

balho com foto há 12
anos, eu e meu marido.
Decidimos trazer para
cá, porque não tinha ne-
nhum lugar relacionado
à fotografia até então".

NÚMERO DE
LOJAS CRESCE NO
BAIRRO.PÚBLICO
NOTAQUEDANO
COMÉRCIO

COMERCIANTES
DO BAIRRO DONA
BENTA VIVEM A
EXPECTATIVA DE
AUMENTO
NASVENDAS

Expectativassãoboasparaas
festasde fimdeanonoDonaBenta

COMÉRCIO DO DONA BENTA Vive expectativa de aumento de vendas neste final de ano

SABRINA SILVA/DS

Comerciante vende frutas no barro e diz que omovimento caiu. "O comércio caiu bastante por aqui”
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As obras do Trevo do
Dona Benta devem ser con-
cluídas até o fim deste mês,
segundo a Unidade de Pla-
nejamento e Assuntos Es-
tratégicos (Upae) da Prefei-
tura de Suzano.

Os moradores do bairro
pedem por agilidade na
finalização das obras, bem
como melhoria na sinaliza-
ção do local.

A munícipe Leda Maria
Ferreira diz que a sinaliza-
ção atrapalha os motoris-
tas e pedestres que passam
pelo trevo. "Está bem com-
plicada a situação dessa
obra do trevo. Não tem si-
nalização, fica tudo confu-
so. Muita gente da região
precisa passar por aqui e os
carros se acumulam".

A doméstica Maria Nice
Gonçalves pede pela im-

plantação de semáforos e
faixas de pedestres no tre-
vo.

"Já vi batidas de carros.
Não tem faixa de pedes-
tres, não tem semáforo. Va-
mos ver agora como vai fi-
car no final do ano. Agora
está bem confuso. A sinali-
zação precisa melhorar".

O aposentado Manoel
Vieira acredita que o trânsi-
tovai ter mais fluidez quan-
do a obra for finalizada.
"Vai ficar melhor a passa-
gem por ali. Por enquanto
está bem confuso. Falta
uma faixa de pedestres".

A atendente Laura Apa-
recida Pereira conta que a
filha já foi atropelada no
trevo por conta da má sina-
lização. "Estão demoran-
do para finalizar essa obra.
Está perigoso e as pessoas
estão submetidas a qual-
quer coisa. Minha filha já
foi atropelada ali. Os car-

ros passam por todos os la-
dos, não tem organização.
É algo confuso. A sinaliza-
ção precisa ser reforçada
para que acidentes sejam
evitados", reitera.

"Ficou bem ruim o tre-
vo. Está estreito e os carros
não conseguempassar. Pre-
cisa de mais espaço, por
causa da grande quantida-
de de carros que passam
por aqui diariamente", co-
menta a autônoma Adilze
Pereira.

APOSENTADO
MANOEL VIEIRA
ACREDITA QUE O
TRÂNSITO VAI
TER MAIS FLUIDEZ
QUANDO AOBRA
FORFINALIZADA

Problemasapontadospelapopulação
serãosanadoscomnovotrevo

LEDA, MARIA NICE E MANOEL Comentaram a situação da obra

LUIZ CARDOSO/DIVULGAÇÃO

Moradores vivem expectativa da entrega da obra para que problemas sejam resolvidos no bairro

10 ESPECIAL www.diariodesuzano.com.br DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019

IsabelleSantini

DAREPORTAGEMLOCAL

UmabasemóveldaGuar-
daCivilMunicipal(GCM)
éumpedidoantigodapopu-
laçãodobairroDonaBen-
ta.Agora,osmoradoresde-
verãosesentirmaisseguros,
poisaGCMadquiriuuma
novabasemóvel.

MÓVEL
Comooequipamentoé

móvel,serádeslocadopara
ospontosquepossuírem
maiornecessidade.Asinfor-
maçõessãodaSecretariade
SegurançaCidadã.

"Oequipamentoémóvel
eserádeslocadoparaos
pontosdemaiornecessida-
de.Éumbenefícioparao
municípiocomoumtodo.
AGCMjávemintensifican-
doopatrulhamentonaque-
laregião",afirmouemnota
aPrefeitura.Alémdoequi-

pamentomóvel,câmerasde
segurançatambémsãorei-
vindicadaspelapopulação
doDonaBentaeregiãoNor-
tedacidade.Quantoàisso,
apastaafirmouque"vai
avaliarasituação-aquanti-
dadedeequipamentosserá
definidamedianteestu-
dos".OpresidentedoCon-
selhoComunitáriodeSegu-
rança(Conseg)doBoaVis-
ta,EbertVicente,maisco-
nhecidocomoEbertBola,
pedeporinstalaçãodecâme-
rasnoDonaBentaeem
todaaregiãoNortedomu-
nicípio.

"Precisamosdecâmera
demonitoramento,princi-
palmentenoDonaBenta.
Essesequipamentosajuda-
riamareforçarasegurança.
Obairrocresceuporconta
doscomércios.Temosessa
preocupação".

Sobreabasemóvelda
GCM,Bolaavaliacomo

umpontoimportantepara
asegurançanãosódoDona
Benta,mastambémdeou-
trosbairrosdaregiãoNor-
te."AbasemóveldaGCM
tambéméumpedidoantigo
nosso.Temosessaexpectati-
vadereforçonaseguran-
ça".

Quantoàatuaçãodo
Consegnacidade,opresi-
dentedizqueégratificante
fazerpartedeprojetos
comoeste."Jáganhamos
umprêmioporsermosum
dosConsegsmaisatuantes
doAltoTietê.Éumapolíti-
cavoltadaparaacomunida-
de.Somosportasabertasà
população.Desenvolvemos
trabalhosimportantesecon-
seguimosaproximaraco-
munidadedeautoridades.
Ficofelizemfazerpartedis-
so,eéalgoquedácerto.
EsseéotrabalhodoCon-
seg,atuarjuntoàcomunida-
de",explica.

BaseMóveldaGCMdeveatender
DonaBentaeRegiãoNorte

BASEMÓVELVaicontemplarmoradoresDonaBentaeRegiãoNorte

ARQUIVODS

Equipamentomóvelserádeslocadoparaospontosquepossuíremmaiornecessidade
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A comerciante Ana Paula
Pereira,que trabalha emuma
lojaderoupasecalçados,con-
ta que o movimento caiu no
comércio. Ela espera que as
vendascresçamcomaaproxi-
mação das festas de fim de
ano. "Temos a loja desde de-
zembroecaiuumpoucoomo-
vimento, esperávamos mais.
Aqui tem muita gente traba-
lhando,eéquaseamesmacoi-
saqueaspessoasvendem,en-
tão temos de inovar, trazer
sempre um diferencial para
nos destacarmos". Ela ainda
diz que o centro comercial do
bairroéumpontofortenoco-
mércio. "São muitas varieda-
des. Muitas lojas estão vindo
paracá.Estamoscomdescon-
to para atrair as pessoas e re-
novar o estoque com coisas
novas",finalizaAnaPaula.

"Oproblemaaquiéalogís-
ticadecarros.Elesnãopodem
parar, então muita gente não
optaemvirparacá.Creioque
sejaporissoqueomovimento
tenha diminuído. Vamos ver
se com o final do ano melho-
ra", comenta a feirante Elci
Bacelar. Selma de Sousa ven-
de frutas há seis anos no bair-
roeobservouquedanomovi-
mento. "Está fraco o movi-
mento por aqui, e olha que é
umpontoforteparaocomér-
ciodaregião". RENATO, ANA MARIA, ANA PAULA, ELCI E SELMA Falaram da expectativa do comércio do Dona Benta para este final de ano

SABRINA SILVA/DS
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Oscomerciantesdo
bairroDonaBenta,re-
giãoNortedeSuzano,
vivemaexpectativade
aumentonasvendas
comaaproximaçãodas
festasdefimdoano.Se-
gundooscomerciantes
entrevistadospeloDS,o
númerodelojascresce
nobairro.Contudo,o
públiconotaquedano
comércio.

OcomercianteRena-
toLascovendefrutas
nobarroedizqueomo-
vimentocaiu."Ocomér-
ciocaiubastantepor
aqui.Éumbairroimpor-
tanteequeprecisade
maisatenção".

AfotógrafaAnaMa-
riaSiqueiratemoesta-
belecimentoháumano
emeionobairro."Tra-

balhocomfotohá12
anos,euemeumarido.
Decidimostrazerpara
cá,porquenãotinhane-
nhumlugarrelacionado
àfotografiaatéentão".

NÚMERODE
LOJASCRESCENO
BAIRRO.PÚBLICO
NOTAQUEDANO
COMÉRCIO

COMERCIANTES
DOBAIRRODONA
BENTAVIVEMA
EXPECTATIVADE
AUMENTO
NASVENDAS

Expectativassãoboasparaas
festasdefimdeanonoDonaBenta

COMÉRCIODODONABENTAViveexpectativadeaumentodevendasnestefinaldeano

SABRINASILVA/DS

Comerciantevendefrutasnobarroedizqueomovimentocaiu."Ocomérciocaiubastanteporaqui”
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A Unidade de Planeja-
mento e Assuntos Estra-
tégicos (Upae) da Prefei-
tura de Suzano infor-
mou que o trecho 1 da
obra do Trevo do Dona
Benta (em frente ao su-
permercado Nagumo)
foi finalizado e vistoria-
do. Mediante a isso,
será iniciado o trecho 2
(atrás da padaria).

De acordo com a Se-
cretaria de Transporte e
Mobilidade Urbana, as
próximas etapas de sina-
lização da via incluem a
instalação de sinaliza-
ção horizontal e verti-
c a l , i n s t a l a ç ã o d e
tachão e prismas de con-
creto para organizar o
fluxo, além da pintura
de faixas de pedestres.

Sobre a sinalização

semafóricas, será insta-
lado um equipamento
com 8 fases que será sin-
cronizado com o semá-
foro do cruzamento das
avenidas Jaguari e Fran-
cisco Marengo.

Com o objetivo de or-
ganizar e melhorar a
fluidez, a via também
vai receber mudança de
locais de parada de ôni-
bus, reorganização no
estacionamento e para-
da próximo aos comér-
cios.

PRÓXIMAS
ETAPAS DE
SINALIZAÇÃO DA
VIA INCLUEM A
INSTALAÇÃODE
SINALIZAÇÃO

Bairro ganharánovo trevo com
reforço em toda a sinalização

SINALIZAÇÃO DE SOLO É uma das intervenções que vem sendo realizadas no Trevo do Dona Benta

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

Comoobjetivodeorganizaremelhorarafluidez,aviatambémvairecebermudançade locaisdeparadadeônibus
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Moradoresdobairrovi-
vemboasexpectativasde
novainfraestruturaeme-
lhoriadevida.

Napágina3,desteCa-
derno,oDStrouxeinfor-
maçãodequeoloteamento
doJardimDonaBentateve
oprojetoaprovadoem
1975efoiregistradonocar-
tórioem1977,doisanos
depois.

Oprojetoapresentava
199lotescom400m²cada
um.Asinformaçõessãoda
SecretariaMunicipalde
PlanejamentoUrbanoeHa-
bitação.Contudo,obairro
passoupordesenvolvimen-
toregionaleeconômicoao
longodosanos.

Ouseja,oDonaBenta
tem,semdúvida,umahistó-
riaimportantenacidade,
garantemosmoradores.

Nestasemana,oDScon-
versoucommoradoresanti-
gosdoDonaBentaeeles
destacaramaevoluçãoe
crescimentodobairro.

OvidraceiroAntonio
GonçalvesdeAndrade,o
Betel,morahá40anosno
DonaBenta.

Eledizqueviuobairro
crescereseimpressionou
comamelhoriadocentro
comercial."Anteserasó
matonobairro.Euvio
DonaBentacrescer.Ocen-
trocomercialmelhorou
bastante.Háumahistória
dequeoDonaBenta,oure-
giãoNorte,éo2ºdistrito
dacidade.Aquisãomais
de100milhabitantes.É
umaparteimportantedo
município".

"Éumbairromuitoim-
portanteparaSuzano.Evo-
luiubastante",contaafei-
ranteElciBacelar,morado-
radobairrohá28anos.

Bairro,quecomeçouaexistirem1977,
trazboaslembrançaseexpectativas

ARQUIVO/DS

HISTÓRIADODONABENTAComentaramasituaçãodobairro.Sãomoradoresantigos

Populaçãoviveaexpectativaderecebernovosserviços,masvêocrescimentodobairro
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Aconstruçãodacre-
che-escolaMunicipal
“HelenoJosédosSan-
tos”naregiãoNorteda
cidadeincluialistada
administraçãoemrela-
çãoàsobrasconcluídas
naatualgestão.

Noanopassado,afoi
dadoinícioareformas
deUnidadesBásicasde
Saúde(UBSs)dacidade.
Aprincipaldelasocorre
nadaCidadeBoaVista,
quesetornaumPronto
Atendimento(PA).
Alémdeste,outropré-
diodaredemunicipalde
saúdequepassapor
obraséodoTabamara-
joara,naregiãodoRaf-
fo.

OtrabalhonaUBSdo
BoaVistaenvolveua
revitalizaçãodafachada
edasestruturasinter-

nas.Oobjetivodetrans-
formá-lo,apartirdame-
lhoriadoimóveledaam-
pliaçãodosserviçosofe-
recidosedacapacidade
deatendimento,foide
supriraausênciadaUni-
dadedeProntoAtendi-
mento(UPA)doJardim

Revista,queestavaem
obrasháanosefoiaban-
donadaporgovernosan-
teriores.Adeterioração
dolocal,quefoialvodi-
versasvezesdefurto,
vandalismoeinvasão,
comprometeuaretoma-
dadaconstrução.As-

sim,paranãodesguarne-
cerapopulaçãodaquela
região,aPrefeiturade
Suzanooptoupela
readequaçãodaUBSdo
BoaVista.

Ainiciativaderefor-
marestaunidade,bem
comoadoTabamarajoa-

raefuturamenteoutras,
contribuiparaaconsoli-
daçãodoatendimento
realizadonomunicípio.

PACOTEDEMELHORIAS

AreformadeUBSsé
umadasaçõesprevistas
nopacotedemelhorias

apresentadopelaadmi-
nistraçãomunicipalem
agostodoanopassado.
Nototal,foramanuncia-
das43intervençõesnas
áreasdeinfraestrutura,
saúde,educação,segu-
rançapúblicaehabita-
ção.

UnidadedeSaúde,CentrodeEducação
eacademiasincluemlistadeentregas

MUNIQUEKAZIHARA/DIVULGAÇÃO

Reformasinternas,instalaçãodeacademiasaoarlivreeCEUforamentreguesàRegiãoNortedeSuzano

BENEFÍCIOS

ACADEMIASInstalaçãodedezenasdessesequipamentosforaminstaladosaoarlivre
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No início deste ano, a
Prefeitura de Suzano deu
i n í c i o à s o b r a s d e
revitalização do trevo do
Jardim Dona Benta.

Foram realizados servi-
ços de topografia e a insta-
lação do canteiro de obras.
O projeto de revitalização
pretende garantir mais se-
gurança e organização
para milhares de pedestres
e motoristas, que passam
pelo local diariamente.

O trabalho prevê diver-
sas intervenções, como o
alargamento da avenida
Francisco Marengo, que
passará a ter três faixas.
Também está no cronogra-
ma a construção de uma
alça deacesso paraa utiliza-
ção de quem sai do bairro e
a instalação de um semáfo-
ro que vai ajudar a tornar a

conversãomais fácil e orga-
nizada. Já os pontos de ôni-
bus existentes serão realo-
cados, sendo que um será
instalado na avenida Fran-
cisco Marengo e outro na
rua Orlando Fava, para
quem utiliza as vias sentido
bairro.

Ao todo, serão contem-
plados37 veículos do trans-
porte público, entre vans e
ônibus, bem como os mais
de20mil automóveis, cami-
nhões e motocicletas que
passam pelo local.

PROJETO
O projeto é executado

pela empresa Cerqueira
Torres Construções Terra-
planagem e Pavimentação.
Ovalor totaldo investimen-
to é de R$ 507.494,29, sen-
do R$ 394.200,00 libera-
dos pelo Governo Estadual
e o restante por meio de
contrapartida municipal.

Atãosonhadarevitalizaçãocom
investimentodemaisdeR$500mil

TRABALHO Prevê diversas intervenções, como o alargamento da avenida Francisco Marengo

DIVULGAÇÃO

Projeto é executado pela empresa Cerqueira Torres Construções Terraplanagem e Pavimentação
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A administração muni-
cipal suzanense realiza
intervenções nos bairros
da cidade. Na região
Norte, neste ano, foram
entregues 11 obras. Ou-
tras oito estão em anda-
mento. As informações
são da Unidade de Plane-
jamento e Assuntos Es-
tratégicos (Upae) da Pre-
feitura de Suzano.

O Jardim Revista foi
contemplado com a cons-
trução de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS),
um corredor de ônibus
(recapeamento, guias,
sarjetas sinalização e ilu-
minação), a Estrada Por-
tão do Honda também
recebeu as mesmas inter-
venções que o corredor.
O bairro Boa Vista rece-
beu a construção do Cen-

tro Dia do Idoso, a refor-
ma interna da UBS Boa
Vista e a Estrada do Ma-
rengo recebeu manuten-
ção asfáltica.

N o R e c r e i o
Sertãozinho, foi entre-
gue um corredor de ôni-
bus com recapeamento,
guias, sarjetas, sinaliza-
ção e iluminação. A Ave-
nida Francisco Marengo
recebeu essas mesmas in-
tervenções.

Uma creche foi cons-
truída no Miguel Badra.
A Escola Municipal He-
leno José dos Santos. O
Jardim Gardênia Azul
foi contemplado com a
construção do Centro de
Artes e Esportes Unifica-
do (CEU).

Os bairros receberam,
também, a instalação de
academias ao ar livre.

Já das oito obras que
estão em andamento,

duas delas estão sendo
feitas ou vão se iniciar
no bairro Boa Vista. A
reforma externa da UBS
do bairro vai ter início
nos próximos meses, de
acordo com a Prefeitu-
ra, além da revitalização
do canteiro da Avenida
Jaguari, que está em an-
damento.

O Jardim Santa Inês
conta com duas obras
em andamento: na Ave-
nida Francisco Maren-
go, no trecho da Kim-
berly Clark, e no Centro
de Iniciação ao Esporte
(CIE).

Já o Dona Benta aguar-
da a final ização das
obras do trevo. A antiga
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Jar-
dim Revista passa por
obras para a construção
de uma Clínica Saúde da
Família. As obras da

Central de Triagem Mi-
guel Badra também es-
tão em andamento, além
da implantação do Eco-
ponto, que inicia nos
próximos meses.

CARÊNCIAS
De acordo com a admi-

nistração municipal, a
região tem carências nas
áreas da saúde, esporte e
asfalto. Segundo a Prefei-
tura, é justamente por
isso que as obras realiza-
das na região são para
suprir esses déficits. "Os
benefícios à população

serão exatamente para
impactar positivamente
nestes setores, melhoran-
do a mobilidade urbana
e evitando deslocamen-
tos para outras regiões
para ter acesso a alguns
serviços", completou a
administração em nota.

RegiãoNorte recebe 11 obras;
outras oito estão emandamento

OBRAS Foram realizadas neste ano. Segundo a Prefeitura, foram 11 no total

SABRINA SILVA/DS

Informações são daUnidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano
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A Unidade de Planeja-
mento e Assuntos Estra-
tégicos (Upae) da Prefei-
tura de Suzano infor-
mou que o trecho 1 da
obra do Trevo do Dona
Benta (em frente ao su-
permercado Nagumo)
foi finalizado e vistoria-
do. Mediante a isso,
será iniciado o trecho 2
(atrás da padaria).

De acordo com a Se-
cretaria de Transporte e
Mobilidade Urbana, as
próximas etapas de sina-
lização da via incluem a
instalação de sinaliza-
ção horizontal e verti-
c a l , i n s t a l a ç ã o d e
tachão e prismas de con-
creto para organizar o
fluxo, além da pintura
de faixas de pedestres.

Sobre a sinalização

semafóricas, será insta-
lado um equipamento
com 8 fases que será sin-
cronizado com o semá-
foro do cruzamento das
avenidas Jaguari e Fran-
cisco Marengo.

Com o objetivo de or-
ganizar e melhorar a
fluidez, a via também
vai receber mudança de
locais de parada de ôni-
bus, reorganização no
estacionamento e para-
da próximo aos comér-
cios.

PRÓXIMAS
ETAPAS DE
SINALIZAÇÃO DA
VIA INCLUEM A
INSTALAÇÃODE
SINALIZAÇÃO

Bairro ganharánovo trevo com
reforço em toda a sinalização

SINALIZAÇÃO DE SOLO É uma das intervenções que vem sendo realizadas no Trevo do Dona Benta

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

Comoobjetivodeorganizaremelhorarafluidez,aviatambémvairecebermudançade locaisdeparadadeônibus
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Moradoresdobairrovi-
vemboasexpectativasde
novainfraestruturaeme-
lhoriadevida.

Napágina3,desteCa-
derno,oDStrouxeinfor-
maçãodequeoloteamento
doJardimDonaBentateve
oprojetoaprovadoem
1975efoiregistradonocar-
tórioem1977,doisanos
depois.

Oprojetoapresentava
199lotescom400m²cada
um.Asinformaçõessãoda
SecretariaMunicipalde
PlanejamentoUrbanoeHa-
bitação.Contudo,obairro
passoupordesenvolvimen-
toregionaleeconômicoao
longodosanos.

Ouseja,oDonaBenta
tem,semdúvida,umahistó-
riaimportantenacidade,
garantemosmoradores.

Nestasemana,oDScon-
versoucommoradoresanti-
gosdoDonaBentaeeles
destacaramaevoluçãoe
crescimentodobairro.

OvidraceiroAntonio
GonçalvesdeAndrade,o
Betel,morahá40anosno
DonaBenta.

Eledizqueviuobairro
crescereseimpressionou
comamelhoriadocentro
comercial."Anteserasó
matonobairro.Euvio
DonaBentacrescer.Ocen-
trocomercialmelhorou
bastante.Háumahistória
dequeoDonaBenta,oure-
giãoNorte,éo2ºdistrito
dacidade.Aquisãomais
de100milhabitantes.É
umaparteimportantedo
município".

"Éumbairromuitoim-
portanteparaSuzano.Evo-
luiubastante",contaafei-
ranteElciBacelar,morado-
radobairrohá28anos.

Bairro,quecomeçouaexistirem1977,
trazboaslembrançaseexpectativas

ARQUIVO/DS

HISTÓRIADODONABENTAComentaramasituaçãodobairro.Sãomoradoresantigos

Populaçãoviveaexpectativaderecebernovosserviços,masvêocrescimentodobairro
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Norte onde está oDonaBenta?

CORREDOR DE ÔNIBUS DO JARDIM REVISTA Também entra na lista de obrasUBS DO JARDIM REVISTA Construção foi finalizada em entregue neste ano
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Aconstruçãodacre-
che-escolaMunicipal
“HelenoJosédosSan-
tos”naregiãoNorteda
cidadeincluialistada
administraçãoemrela-
çãoàsobrasconcluídas
naatualgestão.

Noanopassado,afoi
dadoinícioareformas
deUnidadesBásicasde
Saúde(UBSs)dacidade.
Aprincipaldelasocorre
nadaCidadeBoaVista,
quesetornaumPronto
Atendimento(PA).
Alémdeste,outropré-
diodaredemunicipalde
saúdequepassapor
obraséodoTabamara-
joara,naregiãodoRaf-
fo.

OtrabalhonaUBSdo
BoaVistaenvolveua
revitalizaçãodafachada
edasestruturasinter-

nas.Oobjetivodetrans-
formá-lo,apartirdame-
lhoriadoimóveledaam-
pliaçãodosserviçosofe-
recidosedacapacidade
deatendimento,foide
supriraausênciadaUni-
dadedeProntoAtendi-
mento(UPA)doJardim

Revista,queestavaem
obrasháanosefoiaban-
donadaporgovernosan-
teriores.Adeterioração
dolocal,quefoialvodi-
versasvezesdefurto,
vandalismoeinvasão,
comprometeuaretoma-
dadaconstrução.As-

sim,paranãodesguarne-
cerapopulaçãodaquela
região,aPrefeiturade
Suzanooptoupela
readequaçãodaUBSdo
BoaVista.

Ainiciativaderefor-
marestaunidade,bem
comoadoTabamarajoa-

raefuturamenteoutras,
contribuiparaaconsoli-
daçãodoatendimento
realizadonomunicípio.

PACOTEDEMELHORIAS

AreformadeUBSsé
umadasaçõesprevistas
nopacotedemelhorias

apresentadopelaadmi-
nistraçãomunicipalem
agostodoanopassado.
Nototal,foramanuncia-
das43intervençõesnas
áreasdeinfraestrutura,
saúde,educação,segu-
rançapúblicaehabita-
ção.

UnidadedeSaúde,CentrodeEducação
eacademiasincluemlistadeentregas

MUNIQUEKAZIHARA/DIVULGAÇÃO

Reformasinternas,instalaçãodeacademiasaoarlivreeCEUforamentreguesàRegiãoNortedeSuzano

BENEFÍCIOS

ACADEMIASInstalaçãodedezenasdessesequipamentosforaminstaladosaoarlivre
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Ocentrocomercialdo
bairroDonaBenta,dare-
giãoNortedeSuzano,cor-
respondea27%doProdu-
toInternoBrutodacidade
(PIB).

AinformaçãoédaAsso-
ciaçãoComercialeEmpre-
sarial(ACE)domunicípio.
DeacordocomaACE,aex-
pectativaéqueocomércio
cresçanaregião.

"Sim,acreditamosque
crescerá,principalmentese
houvercrescimentodoPIB
eretomadadocrescimento
econômico",dizaAssocia-
çãoemnota.

Paraseterideia,emlevan-
tamentorealizadotendo
comobaseoanode2018,o
DonaBenta,segundoa
ACE,contavacom,pelome-
nos,1.600comércios,entre
MEIs(MicroEmpreende-

dorIndividual)eautôno-
mos.

Empassagempelobair-
ro,observa-sevariedadeen-
treoscomércios.Sãoquitan-
das,lojasderoupasecalça-
dos,academias,lojasdeele-
trodoméstico,lojasdeapa-
relhoseletrônicos,farmá-
cias,alémdeaçouguesesu-
permercados.

OpresidentedoConse-
lhoComunitáriodeSegu-
rança(Conseg)doBoaVis-
ta,EbertVicente,maisco-
nhecidocomoEbertBola,
comentasobreaimportân-
ciadocentrocomercialdo
DonaBentaparaacidade.

EbertpontuaqueoDona
Bentafoiumdosprimeiros
bairrosdaregiãoNortea
contarcomumcentroco-
mercial."Éumaregião
(Norte)quecrescemuito.É
umpontoforteeimportan-
teparacidadeemrelação
aocomércio.Sãoaproxima-

damente34bairrosnare-
giãoNortedeSuzanoeo
DonaBentacaminhabem".

"Faltamalgumasadequa-
çõeseesperamosqueobair-
rocresçacadavezmais",
emenda.

OpresidentedoConseg
aindadizquearegiãofoi
contempladacom'boasno-
tícias'."ObairrodoDona
Bentavêmrecebendo
revitalização,éumacoisa
boa,poisaregiãoestavaes-
quecida.Conseguimostra-
zerumBatalhãodaPolícia
Militarparacáepretende-
mossempremais,paraque
asegurançasejareforçada.
Paraisso,queremosqueo
DP(DistritoPolicial)do
BoaVistasejaampliado,
alémdeumabasedaGuar-
daCivilMunicipal(GCM).
Quero,também,umasalali-
lásquepresteatendimento
àsmulheresvítimasdevio-
lênciadoméstica",finaliza.

27%doPIBdeSuzanoestánoDona;
expansãocomercialéexpectativa

DONABENTATem27%doPIBdetodaacidade.Expectativademaiscrescimento

SABRINASILVA/DS

Paraseterideia,emlevantamentorealizadotendocomobaseoanode2018,oDonaBenta,contavacom1,6milcomércios

6ESPECIAL www.diariodesuzano.com.brDOMINGO,8DEDEZEMBRODE2019

Isabelle Santini

DAREPORTAGEMLOCAL

Moradores do bairro
Dona Benta, região Nor-
te de Suzano, enaltecem
a importância do centro
comercial. Contudo, pe-
dem por reforço na segu-
rança e infraestrutura,
além de unidades de
agência bancária.

A atendente Laura
Aparecida Pereira diz
que o bairro precisa de re-
forço na segurança. Se-
gundo ela, isso poderia
ser feito por meio de câ-
meras de monitoramen-
to, bem como reforço no
policiamento. "Câmeras
de monitoramento pode-
riam ser instaladas. A se-
gurança é importante.
Além das câmeras, o poli-
ciamento deve ser refor-
çado também. Um banco
aqui no bairro seria mui-

to bom, já que não tem".
Sobre o centro comer-

cial, a atendente reitera:
"é uma ótima opção.
Não precisamos ir para o
centro do outro lado da
cidade, já que encontra-
mos tudo por aqui".

O autônomo Daniel
Gonçalves comenta que
a segurança do bairro po-
deria ser reforçada com
uma base móvel da Guar-
da C iv i l Mun i c ipa l
(GCM). "Uma base da
GCM ajudaria a seguran-
ça por aqui, isso falta. Já
o centro comercial cres-
ceu bastante, é algo posi-
tivo para o bairro".

O DJ Cesar Ruy Lu-
ques pede por reforço na
infraestrutura do bairro.
Para ele, escolas e postos
de saúde do Dona Benta
e região Norte deveriam
ser revitalizados. "A in-
fraestrutura de espaços

públicos do bairro pode-
ria ser melhorada. Te-
mos unidades de saúde e
escolas por aqui".

Cesar comenta que
uma área cultural pode-
ria ser implantada no
Dona Benta. "Seria um
bom investimento. O
bairro poderia ser con-
templado com bancos
também".

Quanto à segurança,
Cesar diz que é necessá-
ria atenção sobre este as-
sunto. "Precisamos de
mais segurança. O bair-
ro já evoluiu bastante. A
Avenida Francisco Ma-
rengo está bem melhor.
Só falta o trevo ser finali-
zado, a sinalização por
lá ser reforçada. Além da
segurança, que é algo de
extrema importância",
explica.

A aposentada Eva Apa-
recida de Jesus classifica

a segurança como princi-
pal quesito a ser melhora-
do no bairro. "A seguran-
ça é o principal".

Sobre o centro comer-
cial, a aposentada comen-

ta que "são muitas lojas,
com variedades e opções
para toda a população".

"O bairro precisa de
mais segurança e de um
banco. Algumas coisas

positivas daqui é que é
tudo muito perto, além
da variedade que o cen-
tro comercial apresen-
ta", frisa o vigilante Car-
los Alberto Gregório.

População ressalta comércio,mas
pedepor reforçona segurança

DANIEL, CESAR RUY E EVA Falaram sobre a importância do bairro

LUIZ CARDOSO/DIVULGAÇÃO

Moradores reconhecem crescimento do bairro, mas aproveitam para cobrar mais reforço contra criminalidade
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Asobrasdemanuten-
çãoviáriacontemplama
regiãonortedacidade,
maisprecisamenteaEstra-
daPortãodoHonda,im-
portantecorredordeôni-
buseviadeacessoque
ligaosbairrosJardimRe-
vista,JardimGardênia
Azul,JardimAlterópolis,
RecreioSertãozinhoeJar-
dimMargareth.

Ostrabalhosocorre-
ramemtodaaextensão
daestradaPortãodeHon-
da,queéde2,2quilôme-
tros,emduasetapas.En-
volveafresagemdopavi-
mentoeaaplicaçãoda
massaasfálticanotrecho
ondeháguiasesarjetas.
Numasegundaetapa,a
obraconsistenosmesmos
serviçosmaisaimplanta-
çãodeguiasesarjetasnos

pontosondenãoexistem.
Essasobrasintegrama

primeirafasedoplanode
recapeamentoqueenvol-
ve12viaspúblicasdacida-
de.AlémdaruaVereador
RomeuGracianoedaEs-
tradaPortãodeHonda,
tambémrecebemmanu-
tençãonopavimentoas
ruasTeresaHaguihara
(ParqueResidencialCasa
Branca),GetúlioMoreira
(ParqueResidencialCasa
Branca),PauloErnani(Jar-
dimSãoJosé),Oswaldo
Fillinger(JardimQuares-
meira),EuniceCerqueira
Inocêncio(JardimQuares-
meira),AdirCorrêa(Jar-
dimQuaresmeira),São
José(JardimDonaBenta),
ManoelRaimundo(Jar-
dimDonaBenta)eOrlan-
doFava(JardimDona
Benta),alémdocorredor
deônibusdoJardimRevis-
ta.

Arecuperaçãoasfáltica
éexecutadapelaempresa
ViaNovaPavimentaçãoe
ConstruçãoLtda.,aocus-
todeR$4.003.502,96,va-
lorliberadopelogoverno
estadual.Opacotecomas
12viaspúblicasdaprimei-
rafasefoilançadoem28
dejunho,mesmodiado
iníciodasobrasde
finalizaçãodaavenidaGo-
vernadorMárioCovas,a
MarginaldoUna.

OBRASDE
MANUTENÇÃO
VIÁRIA
CONTEMPLAMA
REGIÃONORTE
DACIDADE

Serviçosdemanutençãoviária
contemplamPortãodoHonda

PORTÃODOHONDAObrascontemplamaregiãonortedacidade

REGIANEBENTO/DIVULGAÇÃO

TrabalhosocorreramemtodaaextensãodaestradaPortãodeHonda,queéde2,2quilômetros,emduasetapas
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Em julho deste ano, a
Prefeitura de Suzano
inaugurou o novo Cen-
tro Dia do Idoso Joa-
quim Pinto Filho. A uni-
dade está localizada na
rua Tito Prates, 475, no
bairro Cidade Boa Vis-
ta, e oferece cuidados es-
peciais e oficinas a pes-
soas da melhor idade.

Beneficia também mo-
radores do Dona Benta.
Ao todo, o equipamento
tem capacidade para
atender 50 idosos semi-
dependentes cadastra-
dos nos Centros de Refe-
rência em Assistência So-
cial (Cras) e com laudo
médico, com o objetivo
de promover qualidade
de vida por meio da con-
vivência e do fortaleci-
mento de vínculos, um

serviço inédito na cida-
de.

O imóvel tem 520 m²
de área construída e con-
ta com dormitórios, va-
randas, cozinha, salas
de atendimento, salão
de atividades, ambulató-
rio e uma área externa
destinada à horta comu-
nitária.

O investimento total
foi de R$ 893,9 mil, sen-
do R$ 500 mil do gover-
no do Estado e o restan-
te do município. O local
funciona de manhã e à
tarde, de segunda a sex-
ta-feira, e os atendidos
retornarão para suas ca-
sas ao final do dia. A res-
ponsabilidade pela ges-
tão será da Associação
Assistencial à Mulher,
ao Adolescente e à Crian-
ça Esperança (AAMAE),
entidade conveniada à
Secretaria de Assistência

e Desenvolvimento So-
cial para a execução de
serviços de convivência
e fortalecimento de vín-
culos na cidade. A expec-
tativa é de que 18 profis-
sionais atuem na unida-
de, em diferentes áreas,
como saúde e assistência
social, visando a inclu-
são produtiva de pes-
soas com mais de 60
anos em situação de vul-
nerabilidade.

A parceria da Prefeitu-
ra de Suzano com o go-
verno do Estado para a
implantação do Centro
Dia do Idoso é datada de
janeiro de 2014 e a inten-
ção era de que o projeto
entrasse em funciona-
mento, em caráter expe-
rimental, ainda naquele
ano. No entanto, a or-
dem de serviço para a
construção só foi assina-
da em 2016.

CentroDiado Idosoentregueem
julhoatende tambémoDonaBenta

CENTRO DIA DO IDOSO Região Norte ganhou importante equipamento

SABRINA SILVA/DS

Unidade está localizada na rua Tito Prates, 475, no bairro Cidade Boa Vista, e oferece cuidados especiais
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O centro comercial do
bairro Dona Benta, da re-
gião Norte de Suzano, cor-
responde a 27% do Produ-
to Interno Bruto da cidade
(PIB).

A informação é da Asso-
ciação Comercial e Empre-
sarial (ACE) do município.
DeacordocomaACE,aex-
pectativa é que o comércio
cresça na região.

"Sim, acreditamos que
crescerá, principalmente se
houver crescimento do PIB
e retomada do crescimento
econômico", diz a Associa-
ção em nota.

Parase ter ideia,emlevan-
tamento realizado tendo
como base o ano de 2018, o
Dona Benta, segundo a
ACE,contavacom,pelome-
nos, 1.600 comércios, entre
MEIs (Micro Empreende-

dor Individual) e autôno-
mos.

Em passagem pelo bair-
ro, observa-se variedade en-
treoscomércios.Sãoquitan-
das, lojas de roupas e calça-
dos, academias, lojas de ele-
tro doméstico, lojas de apa-
relhos eletrônicos, farmá-
cias, além de açougues e su-
permercados.

O presidente do Conse-
lho Comunitário de Segu-
rança (Conseg) do Boa Vis-
ta, Ebert Vicente, mais co-
nhecido como Ebert Bola,
comenta sobre a importân-
cia do centro comercial do
Dona Benta para a cidade.

Ebert pontua que o Dona
Benta foi um dos primeiros
bairros da região Norte a
contar com um centro co-
mercial. "É uma região
(Norte) que cresce muito. É
um ponto forte e importan-
te para cidade em relação
aocomércio.Sãoaproxima-

damente 34 bairros na re-
gião Norte de Suzano e o
DonaBenta caminha bem".

"Faltamalgumasadequa-
çõeseesperamosqueobair-
ro cresça cada vez mais",
emenda.

O presidente do Conseg
ainda diz que a região foi
contemplada com 'boas no-
tícias'. "O bairro do Dona
Benta vêm recebendo
revitalização, é uma coisa
boa, pois a região estava es-
quecida. Conseguimos tra-
zer um Batalhão da Polícia
Militar para cá e pretende-
mos sempre mais, para que
a segurança seja reforçada.
Para isso, queremos que o
DP (Distrito Policial) do
Boa Vista seja ampliado,
além de uma base da Guar-
da Civil Municipal (GCM).
Quero, também,umasala li-
lás que preste atendimento
às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica", finaliza.

27%doPIBdeSuzanoestánoDona;
expansãocomercialéexpectativa

DONA BENTA Tem27%doPIBde toda a cidade. Expectativa demais crescimento

SABRINA SILVA/DS

Parase ter ideia, em levantamentorealizado tendocomobaseoanode2018, oDonaBenta, contavacom1,6mil comércios
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Moradoresdobairro
DonaBenta,regiãoNor-
tedeSuzano,enaltecem
aimportânciadocentro
comercial.Contudo,pe-
demporreforçonasegu-
rançaeinfraestrutura,
alémdeunidadesde
agênciabancária.

AatendenteLaura
AparecidaPereiradiz
queobairroprecisadere-
forçonasegurança.Se-
gundoela,issopoderia
serfeitopormeiodecâ-
merasdemonitoramen-
to,bemcomoreforçono
policiamento."Câmeras
demonitoramentopode-
riamserinstaladas.Ase-
gurançaéimportante.
Alémdascâmeras,opoli-
ciamentodeveserrefor-
çadotambém.Umbanco
aquinobairroseriamui-

tobom,jáquenãotem".
Sobreocentrocomer-

cial,aatendentereitera:
"éumaótimaopção.
Nãoprecisamosirparao
centrodooutroladoda
cidade,jáqueencontra-
mostudoporaqui".

OautônomoDaniel
Gonçalvescomentaque
asegurançadobairropo-
deriaserreforçadacom
umabasemóveldaGuar-
daCivilMunicipal
(GCM)."Umabaseda
GCMajudariaaseguran-
çaporaqui,issofalta.Já
ocentrocomercialcres-
ceubastante,éalgoposi-
tivoparaobairro".

ODJCesarRuyLu-
quespedeporreforçona
infraestruturadobairro.
Paraele,escolasepostos
desaúdedoDonaBenta
eregiãoNortedeveriam
serrevitalizados."Ain-
fraestruturadeespaços

públicosdobairropode-
riasermelhorada.Te-
mosunidadesdesaúdee
escolasporaqui".

Cesarcomentaque
umaáreaculturalpode-
riaserimplantadano
DonaBenta."Seriaum
bominvestimento.O
bairropoderiasercon-
templadocombancos
também".

Quantoàsegurança,
Cesardizqueénecessá-
riaatençãosobreesteas-
sunto."Precisamosde
maissegurança.Obair-
rojáevoluiubastante.A
AvenidaFranciscoMa-
rengoestábemmelhor.
Sófaltaotrevoserfinali-
zado,asinalizaçãopor
láserreforçada.Alémda
segurança,queéalgode
extremaimportância",
explica.

AaposentadaEvaApa-
recidadeJesusclassifica

asegurançacomoprinci-
palquesitoasermelhora-
donobairro."Aseguran-
çaéoprincipal".

Sobreocentrocomer-
cial,aaposentadacomen-

taque"sãomuitaslojas,
comvariedadeseopções
paratodaapopulação".

"Obairroprecisade
maissegurançaedeum
banco.Algumascoisas

positivasdaquiéqueé
tudomuitoperto,além
davariedadequeocen-
trocomercialapresen-
ta",frisaovigilanteCar-
losAlbertoGregório.

Populaçãoressaltacomércio,mas
pedeporreforçonasegurança

DANIEL,CESARRUYEEVAFalaramsobreaimportânciadobairro

LUIZCARDOSO/DIVULGAÇÃO

Moradoresreconhecemcrescimentodobairro,masaproveitamparacobrarmaisreforçocontracriminalidade
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As obras de manuten-
ção viária contemplam a
região norte da cidade,
mais precisamente a Estra-
da Portão do Honda, im-
portante corredor de ôni-
bus e via de acesso que
liga os bairros Jardim Re-
vista, Jardim Gardênia
Azul, Jardim Alterópolis,
Recreio Sertãozinho e Jar-
dim Margareth.

Os trabalhos ocorre-
ram em toda a extensão
da estrada Portão de Hon-
da, que é de 2,2 quilôme-
tros, em duas etapas. En-
volve a fresagem do pavi-
mento e a aplicação da
massa asfáltica no trecho
onde há guias e sarjetas.
Numa segunda etapa, a
obra consiste nos mesmos
serviços mais a implanta-
ção de guias e sarjetas nos

pontos onde não existem.
Essas obras integram a

primeira fase do plano de
recapeamento que envol-
ve 12 vias públicas da cida-
de. Além da rua Vereador
Romeu Graciano e da Es-
trada Portão de Honda,
também recebem manu-
tenção no pavimento as
ruas Teresa Haguihara
(Parque Residencial Casa
Branca), Getúlio Moreira
(Parque Residencial Casa
Branca), Paulo Ernani (Jar-
dim São José), Oswaldo
Fillinger (Jardim Quares-
meira), Eunice Cerqueira
Inocêncio (Jardim Quares-
meira), Adir Corrêa (Jar-
dim Quaresmeira), São
José (Jardim Dona Benta),
Manoel Raimundo (Jar-
dim Dona Benta) e Orlan-
do Fava (Jardim Dona
Benta), além do corredor
de ônibus do Jardim Revis-
ta.

A recuperação asfáltica
é executada pela empresa
Via Nova Pavimentação e
Construção Ltda., ao cus-
to de R$ 4.003.502,96, va-
lor liberado pelo governo
estadual. O pacote com as
12 vias públicas da primei-
ra fase foi lançado em 28
de junho, mesmo dia do
in í c io das obras de
finalização da avenida Go-
vernador Mário Covas, a
Marginal do Una.

OBRAS DE
MANUTENÇÃO
VIÁRIA
CONTEMPLAMA
REGIÃONORTE
DACIDADE

Serviços demanutenção viária
contemplamPortãodoHonda

PORTÃO DO HONDA Obras contemplam a região norte da cidade

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

Trabalhos ocorreram em toda a extensão da estrada Portão de Honda, que é de 2,2 quilômetros, em duas etapas
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Emjulhodesteano,a
PrefeituradeSuzano
inaugurouonovoCen-
troDiadoIdosoJoa-
quimPintoFilho.Auni-
dadeestálocalizadana
ruaTitoPrates,475,no
bairroCidadeBoaVis-
ta,eoferececuidadoses-
peciaiseoficinasapes-
soasdamelhoridade.

Beneficiatambémmo-
radoresdoDonaBenta.
Aotodo,oequipamento
temcapacidadepara
atender50idosossemi-
dependentescadastra-
dosnosCentrosdeRefe-
rênciaemAssistênciaSo-
cial(Cras)ecomlaudo
médico,comoobjetivo
depromoverqualidade
devidapormeiodacon-
vivênciaedofortaleci-
mentodevínculos,um

serviçoinéditonacida-
de.

Oimóveltem520m²
deáreaconstruídaecon-
tacomdormitórios,va-
randas,cozinha,salas
deatendimento,salão
deatividades,ambulató-
rioeumaáreaexterna
destinadaàhortacomu-
nitária.

Oinvestimentototal
foideR$893,9mil,sen-
doR$500mildogover-
nodoEstadoeorestan-
tedomunicípio.Olocal
funcionademanhãeà
tarde,desegundaasex-
ta-feira,eosatendidos
retornarãoparasuasca-
sasaofinaldodia.Ares-
ponsabilidadepelages-
tãoserádaAssociação
AssistencialàMulher,
aoAdolescenteeàCrian-
çaEsperança(AAMAE),
entidadeconveniadaà
SecretariadeAssistência

eDesenvolvimentoSo-
cialparaaexecuçãode
serviçosdeconvivência
efortalecimentodevín-
culosnacidade.Aexpec-
tativaédeque18profis-
sionaisatuemnaunida-
de,emdiferentesáreas,
comosaúdeeassistência
social,visandoainclu-
sãoprodutivadepes-
soascommaisde60
anosemsituaçãodevul-
nerabilidade.

AparceriadaPrefeitu-
radeSuzanocomogo-
vernodoEstadoparaa
implantaçãodoCentro
DiadoIdosoédatadade
janeirode2014eainten-
çãoeradequeoprojeto
entrasseemfunciona-
mento,emcaráterexpe-
rimental,aindanaquele
ano.Noentanto,aor-
demdeserviçoparaa
construçãosófoiassina-
daem2016.

CentroDiadoIdosoentregueem
julhoatendetambémoDonaBenta

CENTRODIADOIDOSORegiãoNorteganhouimportanteequipamento

SABRINASILVA/DS

UnidadeestálocalizadanaruaTitoPrates,475,nobairroCidadeBoaVista,eoferececuidadosespeciais
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AUnidadedePlaneja-
mentoeAssuntosEstra-
tégicos(Upae)daPrefei-
turadeSuzanoinfor-
mouqueotrecho1da
obradoTrevodoDona
Benta(emfrenteaosu-
permercadoNagumo)
foifinalizadoevistoria-
do.Medianteaisso,
seráiniciadootrecho2
(atrásdapadaria).

DeacordocomaSe-
cretariadeTransportee
MobilidadeUrbana,as
próximasetapasdesina-
lizaçãodaviaincluema
instalaçãodesinaliza-
çãohorizontaleverti-
cal,instalaçãode
tachãoeprismasdecon-
cretoparaorganizaro
fluxo,alémdapintura
defaixasdepedestres.

Sobreasinalização

semafóricas,seráinsta-
ladoumequipamento
com8fasesqueserásin-
cronizadocomosemá-
forodocruzamentodas
avenidasJaguarieFran-
ciscoMarengo.

Comoobjetivodeor-
ganizaremelhorara
fluidez,aviatambém
vairecebermudançade
locaisdeparadadeôni-
bus,reorganizaçãono
estacionamentoepara-
dapróximoaoscomér-
cios.

PRÓXIMAS
ETAPASDE
SINALIZAÇÃODA
VIAINCLUEMA
INSTALAÇÃODE
SINALIZAÇÃO

Bairroganharánovotrevocom
reforçoemtodaasinalização

SINALIZAÇÃODESOLOÉumadasintervençõesquevemsendorealizadasnoTrevodoDonaBenta

REGIANEBENTO/DIVULGAÇÃO

Comoobjetivodeorganizaremelhorarafluidez,aviatambémvairecebermudançadelocaisdeparadadeônibus
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Moradores do bairro vi-
vem boas expectativas de
nova infraestrutura e me-
lhoria de vida.

Na página 3, deste Ca-
derno, o DS trouxe infor-
mação de que o loteamento
do Jardim Dona Benta teve
o projeto aprovado em
1975e foi registrado nocar-
tório em 1977, dois anos
depois.

O projeto apresentava
199 lotes com 400m² cada
um. As informações são da
Secretaria Municipal de
PlanejamentoUrbanoeHa-
bitação. Contudo, o bairro
passou por desenvolvimen-
to regional e econômico ao
longo dos anos.

Ou seja, o Dona Benta
tem, sem dúvida,umahistó-
ria importante na cidade,
garantem os moradores.

Nesta semana, oDS con-
versoucommoradoresanti-
gos do Dona Benta e eles
destacaram a evolução e
crescimento do bairro.

O vidraceiro Antonio
Gonçalves de Andrade, o
Betel, mora há 40 anos no
Dona Benta.

Ele diz que viu o bairro
crescer e se impressionou
com a melhoria do centro
comercial. "Antes era só
mato no bairro. Eu vi o
Dona Benta crescer. O cen-
tro comercial melhorou
bastante. Há uma história
deque o Dona Benta, ou re-
gião Norte, é o 2º distrito
da cidade. Aqui são mais
de 100 mil habitantes. É
uma parte importante do
município".

"É um bairro muito im-
portante para Suzano. Evo-
luiu bastante", conta a fei-
ranteElci Bacelar, morado-
ra do bairro há 28 anos.

Bairro,quecomeçouaexistirem1977,
trazboaslembrançaseexpectativas

ARQUIVO/DS

HISTÓRIA DO DONA BENTA Comentaram a situação do bairro. São moradores antigos

População vive a expectativa de receber novos serviços, mas vê o crescimento do bairro
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OquejáfoientreguenaRegião
NorteondeestáoDonaBenta?

CORREDORDEÔNIBUSDOJARDIMREVISTATambémentranalistadeobras UBSDOJARDIMREVISTAConstruçãofoifinalizadaementreguenesteano

REGIANEBENTO/DIVULGAÇÃO

ObrasrealizadasincluemconstruçãodeUnidadeBásicadeSaúde,CEU,alémdeestradas
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A construção da cre-
che-escola Municipal
“Heleno José dos San-
tos” na região Norte da
cidade inclui a lista da
administração em rela-
ção às obras concluídas
na atual gestão.

No ano passado, a foi
dado início a reformas
de Unidades Básicas de
Saúde (UBSs) da cidade.
A principal delas ocorre
na da Cidade Boa Vista,
que se torna um Pronto
A t e n d i m e n t o ( P A ) .
Além deste, outro pré-
dio da rede municipal de
saúde que passa por
obras é o do Tabamara-
joara, na região do Raf-
fo.

O trabalho na UBS do
Boa Vista envolveu a
revitalização da fachada
e das estruturas inter-

nas. O objetivo de trans-
formá-lo, a partir da me-
lhoria do imóvel e da am-
pliação dos serviços ofe-
recidos e da capacidade
de atendimento, foi de
suprir a ausência da Uni-
dade de Pronto Atendi-
mento (UPA) do Jardim

Revista, que estava em
obras há anos e foi aban-
donada por governos an-
teriores. A deterioração
do local, que foi alvo di-
versas vezes de furto,
vandalismo e invasão,
comprometeu a retoma-
da da construção. As-

sim, para não desguarne-
cer a população daquela
região, a Prefeitura de
S u z a n o o p t o u p e l a
readequação da UBS do
Boa Vista.

A iniciativa de refor-
mar esta unidade, bem
como a do Tabamarajoa-

ra e futuramente outras,
contribui para a consoli-
dação do atendimento
realizado no município.

PACOTE DEMELHORIAS

A reforma de UBSs é
uma das ações previstas
no pacote de melhorias

apresentado pela admi-
nistração municipal em
agosto do ano passado.
No total, foram anuncia-
das 43 intervenções nas
áreas de infraestrutura,
saúde, educação, segu-
rança pública e habita-
ção.

UnidadedeSaúde,CentrodeEducação
eacademiasincluemlistadeentregas

MUNIQUE KAZIHARA/DIVULGAÇÃO

Reformas internas, instalação de academias ao ar livre e CEU foram entregues à Região Norte de Suzano

BENEFÍCIOS

ACADEMIAS Instalação de dezenas desses equipamentos foram instalados ao ar livre
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O presidente da Associa-
ção dos Corretores de Imó-
veis (Acoris) de Suzano,
Ademilson Bernardes, des-
tacou a questão do adensa-
mento populacional do
bairro Jardim Dona Benta,
localizado na região Norte
do município.

O presidente explica que
apopulaçãodeSuzanocres-
ceu, principalmente a do
bairro mencionado. Dessa
forma, Ademilson diz que
novos pontos de comércio
foram originados e, atual-
mente, a região conta com
um forte centro comercial,
situado no Dona Benta.

"Com o passar dos tem-
pos a população suzanense
cresceu em adensamento
populacional, em especial
a região do bairro Dona
Benta. Isso fez com que

houvesse a necessidade de
suprir as demandas comer-
ciais para atender toda essa
população. Dessa forma,
alavancou o setor na região
atraindo, inclusive, gran-
des redes de lojas e fran-
quias já consolidados no
mercado nacional, como
LojasCem, DrogaRaia, en-
treoutras", frisa opresiden-
te.

REVITALIZAÇÃO
Outro ponto destacado

por Ademilson é a obra de
revitalização do Trevo do
Dona Benta. Segundo ele, o
bairro se tornou um atrati-
vo para receber novos in-
vestimentos. "O comércio
cresce bastante no Dona
Benta. Essas obras de
revitalização só agregam.
E, cada vez mais, o bairro
fica mais atraente e possui
mais chances de receber no-
vos e mais investimentos. É

um dos bairros mais procu-
rados pelo comércio".

O mercado imobiliário,
assim como o comércio,
também cresceu no bairro.
Segundo Ademilson, os va-
lores de imóveis, tanto
para locação quanto para
venda, chegam a se igualar
aos locados e vendidos na
região central de Suzano.

CONSTRUTORAS
O presidente sugere que

a administração pública co-
bre de construtoras, que
executam obras na cidade,
algo em contrapartida. De
acordo com Ademilson, as
obrasadministradaspor de-
terminadas construtoras
ocasionam problemasà po-
pulação. "Muitas obras
são construídas e feitas
aqui na cidade por determi-
nadas construtoras. Isso
causa uma desorganiza-
ção. A cidade cresce de for-

ma desordenada. Atrai coi-
sas boas. Creio que essas
construtoras poderiam dei-
xar algo em contrapartida,

algum benefício. A popula-
ção e a cidade precisam dis-
so", explica.

O presidente pontua que

os benefícios poderiam ser
revertidos em investimen-
tos para setores públicos,
como educação e saúde.

Crescimentodobairroobriga
atendimentodedemandascomerciais

ADEMILSON Explica que a população cresceu, principalmente a do Dona Benta

Com o passar dos tempos a população suzanense cresceu em adensamento populacional, em especial a região

4 ESPECIAL www.diariodesuzano.com.br DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019

CENTRAL DE TRIAGEM Obra está em andamento. Atenderá o Miguel Badra CLÍNICA DA FAMÍLIA Antiga UPA também está em andamento

Oquevempor aí?Obras previstas
para aRegiãoNorte deSuzano

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

Serviços contemplam pavimentação daAvenida FranciscoMarengo e Central de Triagem do Badra

BALANÇO

AVENIDA FRANCISCO MARENGO Deve receber obras de melhorias no trecho da Kimberley. Serviços estão em andamento
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AEDP,distribuidorade
energiaelétricadoAltoTie-
tê,ValedoParaíbaeLito-
ralNortedeSãoPaulo,
estáemfasefinaldasobras
daEstaçãodeTransforma-
çãodeEnergia(ETD)
DonaBenta,nomunicípio
deSuzano.

Cominvestimentode
maisdeR$15milhões,a
unidadebeneficiaráaproxi-
madamente120milclien-
tes.

Localizadanobairro
quelevaomesmonomeda
instalação,aSubestação
DonaBentaestáemfasede
construçãocivilemonta-
genseletromecânicas,ea
previsãoparasuainaugura-
çãooficialéjaneiro.

Aobravisaacompanhar
ocrescimentoedesenvolvi-
mentoeconômicodeSuza-

nonospróximosanosbem
comotrazermaisrobustez
aosistemaelétricoexisten-
te.

Atualmenteomunicípio
deSuzanocontacomtrês
subestaçõesecomaETD
DonaBenta,teráacapaci-
dadedosistemaenergético
expandidaem45%,pas-
sandodosatuais146MVA
para212MVA.Alémdis-
so,anovasubestaçãoterá
afunçãodeampliaraflexi-
bilidadedosistemaenergé-
ticodeoutrascidadesdo
AltoTietê,poisseráinterli-
gadaacincounidadesjá
existentes,asestaçõesSuza-
no,Itaquaquecetuba,Pe-
dreira(Itaquaquecetuba),
ManoelAreiasPereirae
BrásCubas(MogidasCru-
zes).

Equipadacomasúlti-
mastecnologiasrelaciona-
dasaeficiênciaesegurança
disponíveisnomercado,a

ETDDonaBenta(88/13,8
kV)terácapacidadede66
MVA,distribuídosemoito
alimentadoresdemédia
tensão.

Aunidadecontaráainda
comumsistemadeacústi-
caparaevitarapropaga-
çãodosomparaomeioex-
terno,reforçandoosprincí-
piosdemenorimpactosao
meioambiente.Aestaçãoé
100%digitalizadaetem
suasupervisão,comando,
controleeproteçãoopera-
daeassistidadeformare-
motaviaCentrodeOpera-
çãoIntegrado(COI),locali-
zadonasededaEDP,em
MogidasCruzes.

ParaconectaraETD
DonaBentaaosistemada
Distribuidora,serácons-
truídaumanovaredecom
tecnologiaquepropiciará
maiorproteção,minimi-
zandooimpactodeagen-
tesexternos,comoavegeta-

ção,umdosprincipaisofen-
soresdaqualidadedofor-
necimentodeenergiaem
diasdefortesventosechu-
vas.

Aconstrução,amplia-
çãoemodernizaçãodeesta-
çõeselinhasdedistribui-
çãosãofundamentaispara

acompanharoaumentoda
demandadeenergia,con-
formeocrescimentodasci-
dades."Asobrastêmcomo
objetivogarantiroatendi-
mentoaosnossosclientes,
reforçandoaconfiabilida-
deeaqualidadedoforneci-
mentodeenergiadentrode

elevadascondiçõestécni-
casedesegurança",ressal-
taLauroRibeiro,gestor
executivodeengenhariada
EDP.Atualmente,aEDP
atendecercade5milhões
depessoasem28municí-
piospaulistas,pormeiode
63subestações.

EDPinvestemaisdeR$15miem
subestaçãodeenergiaemSuzano

EDPRealizainvestimentodeR$15milhõesparabeneficiar120milclientes

DIVULGAÇÃO

Novaestaçãovaiexpandiracapacidadedosistemaenergéticodacidadeem45%;obraestáemfasefinal
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AregiãodoDonaBen-
taéumdosprincipais
polosdecrescimento
econômicodacidade,
emespecialparaosetor
comercial,apontaaSe-
cretariadeDesenvolvi-
mentoEconômicoeGe-
raçãodeEmpregodeSu-
zano.

Contudo,nopassado
houveumcrescimento
desordenadonaquela
áreaemuitosestabeleci-
mentosforaminstala-
dossemplanejamento.

Porisso,apastatemo
objetivodelevarpara
aquelaregiãoodesen-
volvimentoeconômico.
Comonaquelaáreaain-
daháescassezdealguns
serviçosimportantes,
comopostodocorreioe
bancário,apastajáestu-

daaimplantaçãodeum
atendimentodosservi-
çosdamunicipal,como
oCentroUnificadode
Serviços.Esteestudofaz
partedoprojeto
'SuzanoMaisFácil'.

ASecretariaMunici-
paldePlanejamentoUr-
banoeHabitaçãoapon-
taqueoloteamento
'JardimDonaBenta'
teveoprojetoaprovado
em1975eregistroem
cartórioocorreuem
1977.Oprojetoapresen-
tava199lotesde400,00
m²cada.Seguemanexos
mapasdaáreaemtrês
momentos:umde1973,
antesdaaprovação,em
1981(pós-implanta-
ção)eumde2018,mos-
trandoodesenvolvimen-
toregional.

JáaSecretariaMunici-
paldeCulturadestaca
quearegiãorecebeuo

CEUdoJardim
Gardênia,queatendea
populaçãocomumCras
(CentrodeReferência
deAssistênciaSocial),
umCentroCulturalees-
paçodelazer,destinado
apessoasdetodaare-
giãodoJd.Gardênia,
Jd.Revista,Jd.Dona
Bentaeadjacências.O
espaçooferta400vagas
paraatividadescultu-
raiseesportivaspor
meiodoProgramaEs-
porteeLazerdaCidade
(Pelc).Nestagestãoare-
giãotambémpassoua
receberadecoraçãona-
talinanacentrocomer-
cialdoDonaBentae
eventosdoDiadas
Crianças,entreoutros,
realizadosporinstitui-
çõesdiversasquecon-
tamcomoapoiodaSe-
cretariadeCulturapara
arealização.

DonaBenta:umdosprincipais
polosdecrescimentoeconômico

HISTÓRIASecretariaMunicipaldePlanejamentoUrbanoeHabitaçãoapontaqueoloteamento'JardimDonaBenta'teveoprojetoaprovadoem1975e
registroemcartórioocorreuem1977

Contudo,nopassadohouveumcrescimentodesordenadonaquelaáreaemuitosestabelecimentosforaminstalados

PROJETOApresentava199lotesde400,00m²cada.Seguemanexosmapasda
áreaemtrêsmomentos:umde1973,antesdaaprovação,em1981
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A região do Dona Ben-
ta é um dos principais
polos de crescimento
econômico da cidade,
em especial para o setor
comercial, aponta a Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Ge-
ração de Emprego de Su-
zano.

Contudo, no passado
houve um crescimento
desordenado naquela
área e muitos estabeleci-
mentos foram instala-
dos sem planejamento.

Por isso, a pasta tem o
objetivo de levar para
aquela região o desen-
volvimento econômico.
Como naquela área ain-
da há escassez de alguns
serviços importantes,
como posto do correio e
bancário, a pasta já estu-

da a implantação de um
atendimento dos servi-
ços da municipal, como
o Centro Unificado de
Serviços. Este estudo faz
p a r t e d o p r o j e t o
'Suzano Mais Fácil'.

A Secretaria Munici-
pal de Planejamento Ur-
bano e Habitação apon-
ta que o loteamento
'Jardim Dona Benta'
teve o projeto aprovado
em 1975 e registro em
cartório ocorreu em
1977. O projeto apresen-
tava 199 lotes de 400,00
m² cada. Seguem anexos
mapas da área em três
momentos: um de 1973,
antes da aprovação, em
1981 (pós- implanta-
ção) e um de 2018, mos-
trando o desenvolvimen-
to regional.

Já a Secretaria Munici-
pal de Cultura destaca
que a região recebeu o

C E U d o J a r d i m
Gardênia, que atende a
população com um Cras
(Centro de Referência
de Assistência Social),
um Centro Cultural e es-
paço de lazer, destinado
a pessoas de toda a re-
gião do Jd. Gardênia,
Jd. Revista, Jd. Dona
Benta e adjacências. O
espaço oferta 400 vagas
para atividades cultu-
rais e esportivas por
meio do Programa Es-
porte e Lazer da Cidade
(Pelc). Nesta gestão a re-
gião também passou a
receber a decoração na-
talina na centro comer-
cial do Dona Benta e
even to s do Dia das
Crianças, entre outros,
realizados por institui-
ções diversas que con-
tam com o apoio da Se-
cretaria de Cultura para
a realização.

DonaBenta: umdosprincipais
polos de crescimento econômico

HISTÓRIA Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação aponta que o loteamento 'Jardim Dona Benta' teve o projeto aprovado em 1975 e
registro em cartório ocorreu em 1977

Contudo, no passado houve um crescimento desordenado naquela área e muitos estabelecimentos foram instalados

PROJETO Apresentava 199 lotes de 400,00 m² cada. Seguem anexos mapas da
área em três momentos: um de 1973, antes da aprovação, em 1981
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DAREPORTAGEMLOCAL

OpresidentedaAssocia-
çãodosCorretoresdeImó-
veis(Acoris)deSuzano,
AdemilsonBernardes,des-
tacouaquestãodoadensa-
mentopopulacionaldo
bairroJardimDonaBenta,
localizadonaregiãoNorte
domunicípio.

Opresidenteexplicaque
apopulaçãodeSuzanocres-
ceu,principalmenteado
bairromencionado.Dessa
forma,Ademilsondizque
novospontosdecomércio
foramoriginadose,atual-
mente,aregiãocontacom
umfortecentrocomercial,
situadonoDonaBenta.

"Comopassardostem-
posapopulaçãosuzanense
cresceuemadensamento
populacional,emespecial
aregiãodobairroDona
Benta.Issofezcomque

houvesseanecessidadede
suprirasdemandascomer-
ciaisparaatendertodaessa
população.Dessaforma,
alavancouosetornaregião
atraindo,inclusive,gran-
desredesdelojasefran-
quiasjáconsolidadosno
mercadonacional,como
LojasCem,DrogaRaia,en-
treoutras",frisaopresiden-
te.

REVITALIZAÇÃO
Outropontodestacado

porAdemilsonéaobrade
revitalizaçãodoTrevodo
DonaBenta.Segundoele,o
bairrosetornouumatrati-
vopararecebernovosin-
vestimentos."Ocomércio
crescebastantenoDona
Benta.Essasobrasde
revitalizaçãosóagregam.
E,cadavezmais,obairro
ficamaisatraenteepossui
maischancesdereceberno-
vosemaisinvestimentos.É

umdosbairrosmaisprocu-
radospelocomércio".

Omercadoimobiliário,
assimcomoocomércio,
tambémcresceunobairro.
SegundoAdemilson,osva-
loresdeimóveis,tanto
paralocaçãoquantopara
venda,chegamaseigualar
aoslocadosevendidosna
regiãocentraldeSuzano.

CONSTRUTORAS
Opresidentesugereque

aadministraçãopúblicaco-
bredeconstrutoras,que
executamobrasnacidade,
algoemcontrapartida.De
acordocomAdemilson,as
obrasadministradasporde-
terminadasconstrutoras
ocasionamproblemasàpo-
pulação."Muitasobras
sãoconstruídasefeitas
aquinacidadepordetermi-
nadasconstrutoras.Isso
causaumadesorganiza-
ção.Acidadecrescedefor-

madesordenada.Atraicoi-
sasboas.Creioqueessas
construtoraspoderiamdei-
xaralgoemcontrapartida,

algumbenefício.Apopula-
çãoeacidadeprecisamdis-
so",explica.

Opresidentepontuaque

osbenefíciospoderiamser
revertidoseminvestimen-
tosparasetorespúblicos,
comoeducaçãoesaúde.

Crescimentodobairroobriga
atendimentodedemandascomerciais

ADEMILSONExplicaqueapopulaçãocresceu,principalmenteadoDonaBenta

Comopassardostemposapopulaçãosuzanensecresceuemadensamentopopulacional,emespecialaregião
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A EDP, distribuidora de
energia elétrica do Alto Tie-
tê, Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte de São Paulo,
está em fase final das obras
da Estação de Transforma-
ção de Energia (ETD)
Dona Benta, no município
de Suzano.

Com investimento de
mais de R$ 15 milhões, a
unidadebeneficiará aproxi-
madamente 120 mil clien-
tes.

Localizada no bairro
que leva o mesmo nome da
instalação, a Subestação
Dona Benta está em fase de
construção civil e monta-
gens eletromecânicas, e a
previsãopara sua inaugura-
ção oficial é janeiro.

A obra visa acompanhar
o crescimento e desenvolvi-
mento econômico de Suza-

no nos próximos anos bem
como trazer mais robustez
ao sistema elétrico existen-
te.

Atualmente o município
de Suzano conta com três
subestações e com a ETD
Dona Benta, terá a capaci-
dade do sistema energético
expandida em 45%, pas-
sando dos atuais 146MVA
para 212MVA. Além dis-
so, a nova subestação terá
a função de ampliar a flexi-
bilidade do sistema energé-
tico de outras cidades do
Alto Tietê, pois será interli-
gada a cinco unidades já
existentes, as estaçõesSuza-
no, Itaquaquecetuba, Pe-
dreira (Itaquaquecetuba),
Manoel Areias Pereira e
Brás Cubas (Mogi das Cru-
zes).

Equipada com as últi-
mas tecnologias relaciona-
das a eficiência e segurança
disponíveis no mercado, a

ETD Dona Benta (88/13,8
kV) terá capacidade de 66
MVA, distribuídos em oito
alimentadores de média
tensão.

A unidade contará ainda
com um sistema de acústi-
ca para evitar a propaga-
ção do som para o meio ex-
terno, reforçando os princí-
pios de menor impactos ao
meio ambiente. A estação é
100% digitalizada e tem
sua supervisão, comando,
controle e proteção opera-
da e assistida de forma re-
mota via Centro de Opera-
ção Integrado (COI), locali-
zado na sede da EDP, em
Mogi das Cruzes.

Para conectar a ETD
Dona Benta ao sistema da
Distribuidora, será cons-
truída uma nova rede com
tecnologia que propiciará
maior proteção, minimi-
zando o impacto de agen-
tes externos, comoa vegeta-

ção,umdos principaisofen-
sores da qualidade do for-
necimento de energia em
dias de fortes ventos e chu-
vas.

A construção, amplia-
çãoemodernização de esta-
ções e linhas de distribui-
ção são fundamentais para

acompanhar o aumento da
demanda de energia, con-
forme o crescimento das ci-
dades. "As obras têm como
objetivo garantir o atendi-
mento aos nossos clientes,
reforçando a confiabilida-
de e a qualidade do forneci-
mento de energia dentro de

elevadas condições técni-
cas e de segurança", ressal-
ta Lauro Ribeiro, gestor
executivo de engenharia da
EDP. Atualmente, a EDP
atende cerca de 5 milhões
de pessoas em 28 municí-
pios paulistas, por meio de
63 subestações.

EDP investemais deR$ 15mi em
subestaçãode energia emSuzano

EDP Realiza investimento de R$ 15 milhões para beneficiar 120 mil clientes

DIVULGAÇÃO

Nova estação vai expandir a capacidade do sistema energético da cidade em 45%; obra está em fase final
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