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ONA BENTA EM NÚMEROS

a o perfil do bairro em números que mostram a importância da localidade para a cidade de Suzano

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

Dona Benta: um dos principais
polos de crescimento econômico
Contudo, no passado houve um crescimento desordenado naquela área e muitos estabelecimentos foram instalados
DA REPORTAGEM LOCAL

A região do Dona Benta é um dos principais
polos de crescimento
econômico da cidade,
em especial para o setor
comercial, aponta a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano.
Contudo, no passado
houve um crescimento
desordenado naquela
área e muitos estabelecimentos foram instalados sem planejamento.
Por isso, a pasta tem o
objetivo de levar para
aquela região o desenvolvimento econômico.
Como naquela área ainda há escassez de alguns
serviços importantes,
como posto do correio e
bancário, a pasta já estu-

da a implantação de um
atendimento dos serviços da municipal, como
o Centro Unificado de
Serviços. Este estudo faz
parte do projeto
'Suzano Mais Fácil'.
A 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. O 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 (pós- implantação) e um de 2018, mostrando o desenvolvimento regional.
Já a Secretaria Municipal de Cultura destaca
que a região recebeu o

CEU do Jardim
Gardênia, que atende a
população com um Cras
(Centro de Referência
de Assistência Social),
um Centro Cultural e espaço de lazer, destinado
a pessoas de toda a região do Jd. Gardênia,
Jd. Revista, Jd. Dona
Benta e adjacências. O
espaço oferta 400 vagas
para atividades culturais e esportivas por
meio do Programa Esporte e Lazer da Cidade
(Pelc). Nesta gestão a região também passou a
receber a decoração natalina na centro comercial do Dona Benta e
eventos do Dia das
Crianças, entre outros,
realizados por instituições diversas que contam com o apoio da Secretaria de Cultura para
a realização.

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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Crescimento do bairro obriga
atendimento de demandas comerciais
Com o passar dos tempos a população suzanense cresceu em adensamento populacional, em especial a região
Isabelle Santini
DA REPORTAGEM LOCAL
O presidente da Associação dos Corretores de Imóveis (Acoris) de Suzano,
Ademilson Bernardes, destacou a questão do adensamento populacional do
bairro Jardim Dona Benta,
localizado na região Norte
do município.
O presidente explica que
a população de Suzano cresceu, principalmente a do
bairro mencionado. Dessa
forma, Ademilson diz que
novos pontos de comércio
foram originados e, atualmente, a região conta com
um forte centro comercial,
situado no Dona Benta.
"Com o passar dos tempos 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 comerciais para atender toda essa
população. Dessa forma,
alavancou o setor na região
atraindo, inclusive, grandes redes de lojas e franquias já consolidados no
mercado nacional, como
Lojas Cem, Droga Raia, entre outras", frisa o presidente.

um dos bairros mais procurados pelo comércio".
O mercado imobiliário,
assim como o comércio,
também cresceu no bairro.
Segundo Ademilson, os valores de imóveis, tanto
para locação quanto para
venda, chegam a se igualar
aos locados e vendidos na
região central de Suzano.

CONSTRUTORAS
REVITALIZAÇÃO
Outro ponto destacado
por Ademilson é a obra de
revitalização do Trevo do
Dona Benta. Segundo ele, o
bairro se tornou um atrativo para receber novos investimentos. "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 novos e mais investimentos. É

O presidente sugere que
a administração pública cobre de construtoras, que
executam obras na cidade,
algo em contrapartida. De
acordo com Ademilson, as
obras administradas por determinadas construtoras
ocasionam problemas à população. "Muitas obras
são construídas e feitas
aqui na cidade por determinadas construtoras. Isso
causa uma desorganização. A cidade cresce de for-

ADEMILSON Explica que a população cresceu, principalmente a do Dona Benta
ma desordenada. Atrai coisas boas. Creio que essas
construtoras poderiam deixar algo em contrapartida,

algum benefício. A população e a cidade precisam disso", explica.
O presidente pontua que

os benefícios poderiam ser
revertidos em investimentos para setores públicos,
como educação e saúde.
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Bairro, que começou a existir em 1977,
traz boas lembranças e expectativas
População vive a expectativa de receber novos serviços, mas vê o crescimento do bairro
Isabelle Santini
DA REPORTAGEM LOCAL
Moradores do bairro vivem boas expectativas de
nova infraestrutura e melhoria de vida.
Na página 3, deste Caderno, o DS trouxe informação de que o loteamento
do Jardim Dona Benta teve
o projeto aprovado em
1975 e foi registrado no cartório em 1977, dois anos
depois.
O projeto apresentava
199 lotes com 400m² cada
um. As informações são da
Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e Habitação. Contudo, o bairro
passou por desenvolvimento regional e econômico ao
longo dos anos.
Ou seja, o Dona Benta
tem, sem dúvida, uma história importante na cidade,
garantem os moradores.

Nesta semana, o DS conversou com moradores antigos 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 centro comercial melhorou
bastante. Há uma história
de que o Dona Benta, ou região Norte, é o 2º distrito
da cidade. Aqui são mais
de 100 mil habitantes. É
uma parte importante do
município".
"É um bairro muito importante para Suzano. Evoluiu bastante", conta a feirante Elci Bacelar, moradora do bairro há 28 anos.

ARQUIVO/DS

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

6

www.diariodesuzano.com.br

ESPECIAL

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019

27% do PIB de Suzano está no Dona;
expansão comercial é expectativa
Para se ter ideia, em levantamento realizado tendo como base o ano de 2018, o Dona Benta, contava com 1,6 mil comércios
Isabelle Santini
DA REPORTAGEM LOCAL
O centro comercial do
bairro Dona Benta, da região Norte de Suzano, corresponde a 27% do Produto Interno Bruto da cidade
(PIB).
A informação é da Associação Comercial e Empresarial (ACE) do município.
De acordo com a ACE, a expectativa é que o comércio
cresça na região.
"Sim, acreditamos que
crescerá, principalmente se
houver crescimento do PIB
e retomada do crescimento
econômico", diz a Associação em nota.
Para se ter ideia, em levantamento realizado tendo
como base o ano de 2018, o
Dona Benta, segundo a
ACE, contava com, pelo menos, 1.600 comércios, entre
MEIs (Micro Empreende-

dor Individual) e autônomos.
Em passagem pelo bairro, observa-se variedade entre os comércios. São quitandas, lojas de roupas e calçados, academias, lojas de eletro doméstico, lojas de aparelhos eletrônicos, farmácias, além de açougues e supermercados.
O presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista, Ebert Vicente, mais conhecido como Ebert Bola,
comenta sobre a importância 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 comercial. "É uma região
(Norte) que cresce muito. É
um ponto forte e importante para cidade em relação
ao comércio. São aproxima-

damente 34 bairros na região Norte de Suzano e o
Dona Benta caminha bem".
"Faltam algumas adequações e esperamos que o bairro cresça cada vez mais",
emenda.
O presidente do Conseg
ainda diz que a região foi
contemplada com 'boas notícias'. "O bairro do Dona
Benta vêm recebendo
revitalização, é uma coisa
boa, pois a região estava esquecida. Conseguimos trazer um Batalhão da Polícia
Militar para cá e pretendemos 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 Guarda Civil Municipal (GCM).
Quero, também, uma sala lilás que preste atendimento
às mulheres vítimas de violência doméstica", finaliza.

SABRINA SILVA/DS

DONA BENTA Tem 27% do PIB de toda a cidade. Expectativa de mais crescimento
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População ressalta comércio, mas
pede por reforço na segurança
Moradores reconhecem crescimento do bairro, mas aproveitam para cobrar mais reforço contra criminalidade
Isabelle Santini
DA REPORTAGEM LOCAL
Moradores do bairro
Dona Benta, região Norte de Suzano, enaltecem
a importância do centro
comercial. Contudo, pedem por reforço na segurança e infraestrutura,
além de unidades de
agência bancária.
A atendente Laura
Aparecida Pereira diz
que o bairro precisa de reforço na segurança. Segundo ela, isso poderia
ser feito por meio de câmeras de monitoramento, bem como reforço no
policiamento. "Câmeras
de monitoramento poderiam ser instaladas. A segurança é importante.
Além das câmeras, o policiamento deve ser reforçado também. Um banco
aqui no bairro seria mui-

to bom, já que não tem".
Sobre o centro comercial, a atendente reitera:
"é uma ótima opção.
Não precisamos ir para o
centro do outro lado da
cidade, já que encontramos tudo por aqui".
O autônomo Daniel
Gonçalves comenta que
a segurança do bairro poderia ser reforçada com
uma base móvel da Guarda Civil Municipal
(GCM). "Uma base da
GCM ajudaria a segurança por aqui, isso falta. Já
o centro comercial cresceu bastante, é algo positivo para o bairro".
O DJ Cesar Ruy Luques pede por reforço na
infraestrutura do bairro.
Para ele, escolas e postos
de saúde do Dona Benta
e região Norte deveriam
ser revitalizados. "A infraestrutura de espaços

públicos do bairro poderia ser melhorada. Temos unidades de saúde e
escolas por aqui".
Cesar comenta que
uma área cultural poderia ser implantada no
Dona Benta. "Seria um
bom investimento. O
bairro poderia ser contemplado com bancos
também".
Quanto à segurança,
Cesar diz que é necessária atenção sobre este assunto. "Precisamos de
mais segurança. O bairro já evoluiu bastante. A
Avenida Francisco Marengo está bem melhor.
Só falta o trevo ser finalizado, a sinalização por
lá ser reforçada. Além da
segurança, que é algo de
extrema importância",
explica.
A aposentada Eva Aparecida de Jesus classifica

LUIZ CARDOSO/DIVULGAÇÃO

DANIEL, CESAR RUY E EVA Falaram sobre a importância do bairro
a segurança como principal quesito a ser melhorado no bairro. "A segurança é o principal".
Sobre o centro comercial, 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 centro comercial apresenta", frisa o vigilante Carlos Alberto Gregório.
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A tão sonhada revitalização com
investimento de mais de R$ 500 mil
Projeto é executado pela empresa Cerqueira Torres Construções Terraplanagem e Pavimentação
DA REPORTAGEM LOCAL

No início deste ano, a
Prefeitura de Suzano deu
início às obras de
revitalização do trevo do
Jardim Dona Benta.
Foram realizados serviços de topografia e a instalação do canteiro de obras.
O projeto de revitalização
pretende garantir mais segurança e organização
para milhares de pedestres
e motoristas, que passam
pelo local diariamente.
O trabalho prevê diversas intervenções, como o
alargamento da avenida
Francisco Marengo, que
passará a ter três faixas.
Também está no cronograma a construção de uma
alça de acesso para a utilização de quem sai do bairro e
a instalação de um semáforo que vai ajudar a tornar a

DIVULGAÇÃO

conversão mais fácil e organizada. Já os pontos de ônibus existentes serão realocados, sendo que um será
instalado na avenida Francisco Marengo e outro na
rua Orlando Fava, para
quem utiliza as vias sentido
bairro.
Ao todo, serão contemplados 37 veículos do transporte público, entre vans e
ônibus, bem como os mais
de 20 mil automóveis, caminhões e motocicletas que
passam pelo local.

PROJETO
O projeto é executado
pela empresa Cerqueira
Torres Construções Terraplanagem e Pavimentação.
O valor total do investimento é de R$ 507.494,29, sendo R$ 394.200,00 liberados pelo Governo Estadual
e o restante por meio de
contrapartida municipal.

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

10

www.diariodesuzano.com.br

ESPECIAL

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019

Problemas apontados pela população
serão sanados com novo trevo
Moradores vivem expectativa da entrega da obra para que problemas sejam resolvidos no bairro
Isabelle Santini
DA REPORTAGEM LOCAL
As obras do Trevo do
Dona Benta devem ser concluídas até o fim deste mês,
segundo a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano.
Os moradores do bairro
pedem por agilidade na
finalização das obras, bem
como melhoria na sinalização do local.
A munícipe Leda Maria
Ferreira diz que a sinalização atrapalha os motoristas e pedestres que passam
pelo trevo. "Está bem complicada a situação dessa
obra do trevo. Não tem sinalização, fica tudo confuso. 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 trevo.
"Já vi batidas de carros.
Não tem faixa de pedestres, não tem semáforo. Vamos ver agora como vai ficar no final do ano. Agora
está bem confuso. A sinalização precisa melhorar".
O aposentado Manoel
Vieira acredita que o trânsito vai ter mais fluidez quando a obra for finalizada.
"Vai ficar melhor a passagem por ali. Por enquanto
está bem confuso. Falta
uma faixa de pedestres".
A atendente Laura Aparecida Pereira conta que a
filha já foi atropelada no
trevo por conta da má sinalização. "Estão demorando para finalizar essa obra.
Está perigoso e as pessoas
estão submetidas a qualquer coisa. Minha filha já
foi atropelada ali. Os car-

LUIZ CARDOSO/DIVULGAÇÃO

ros passam por todos os lados, não tem organização.
É algo confuso. A sinalização precisa ser reforçada
para que acidentes sejam
evitados", reitera.
"Ficou bem ruim o trevo. Está estreito e os carros
não conseguem passar. Precisa de mais espaço, por
causa da grande quantidade de carros que passam
por aqui diariamente", comenta a autônoma Adilze
Pereira.

APOSENTADO
MANOEL VIEIRA
ACREDITA QUE O
TRÂNSITO VAI
TER MAIS FLUIDEZ
QUANDO A OBRA
FOR FINALIZADA

LEDA, MARIA NICE E MANOEL Comentaram a situação da obra
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Base Móvel da GCM deve atender
Dona Benta e Região Norte
Equipamento móvel será deslocado para os pontos que possuírem maior necessidade
Isabelle Santini
DA REPORTAGEM LOCAL
Uma base móvel da Guarda Civil Municipal (GCM)
é um pedido antigo da população do bairro Dona Benta. Agora, os moradores deverão 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
maior necessidade. As informações são da Secretaria de
Segurança Cidadã.
"O equipamento é móvel
e será deslocado para os
pontos de maior necessidade. É um benefício para o
município como um todo.
A GCM já vem intensificando o patrulhamento naquela região", afirmou em nota
a Prefeitura. Além do equi-

pamento móvel, câmeras de
segurança também são reivindicadas pela população
do Dona Benta e região Norte da cidade. Quanto à isso,
a pasta afirmou que "vai
avaliar a situação - a quantidade de equipamentos será
definida mediante estudos". O presidente do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Boa Vista, Ebert Vicente, mais conhecido como Ebert Bola,
pede por instalação de câmeras no Dona Benta e em
toda a região Norte do município.
"Precisamos de câmera
de monitoramento, principalmente no Dona Benta.
Esses equipamentos ajudariam 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 segurança não só do Dona
Benta, mas também de outros bairros da região Norte. "A base móvel da GCM
também é um pedido antigo
nosso. Temos essa expectativa de reforço na segurança".
Quanto à atuação do
Conseg na cidade, o presidente 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 política voltada para a comunidade. Somos portas abertas à
população. Desenvolvemos
trabalhos importantes e conseguimos aproximar a comunidade de autoridades.
Fico feliz em fazer parte disso, e é algo que dá certo.
Esse é o trabalho do Conseg, atuar junto à comunidade", explica.

ARQUIVO DS

BASE MÓVEL Vai contemplar moradores Dona Benta e Região Norte
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Expectativas são boas para as
festas de fim de ano no Dona Benta
Comerciante vende frutas no barro e diz que o movimento caiu. "O comércio caiu bastante por aqui”
SABRINA SILVA/DS

Isabelle Santini
DA REPORTAGEM LOCAL
Os comerciantes do
bairro Dona Benta, região Norte de Suzano,
vivem a expectativa de
aumento nas vendas
com a aproximação das
festas de fim do ano. Segundo os comerciantes
entrevistados pelo DS, o
número de lojas cresce
no bairro. Contudo, o
público nota queda no
comércio.
O comerciante Renato Lasco vende frutas
no barro e diz que o movimento caiu. "O comércio caiu bastante por
aqui. É um bairro importante e que precisa de
mais atenção".
A fotógrafa Ana Maria Siqueira tem o estabelecimento há um ano
e meio no bairro. "Tra-

COMERCIANTES
DO BAIRRO DONA
BENTA VIVEM A
EXPECTATIVA DE
AUMENTO
NAS VENDAS

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

NÚMERO DE
LOJAS CRESCE NO
BAIRRO. PÚBLICO
NOTA QUEDA NO
COMÉRCIO

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

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019

A comerciante Ana Paula
Pereira, que trabalha em uma
lojaderoupasecalçados,conta que o movimento caiu no
comércio. Ela espera que as
vendascresçamcomaaproximação das festas de fim de
ano. "Temos a loja desde dezembroecaiuumpoucoomovimento, esperávamos mais.
Aqui tem muita gente trabalhando,eéquaseamesmacoisa que as pessoas vendem, então temos de inovar, trazer
sempre um diferencial para
nos destacarmos". Ela ainda
diz que o centro comercial do
bairroéumpontofortenocomércio. "São muitas variedades. Muitas lojas estão vindo
paracá.Estamoscomdesconto para atrair as pessoas e renovar o estoque com coisas
novas", finaliza Ana Paula.
"Oproblemaaquiéalogísticadecarros.Elesnãopodem
parar, então muita gente não
optaemvirparacá.Creioque
sejaporissoqueomovimento
tenha diminuído. Vamos ver
se com o final do ano melhora", comenta a feirante Elci
Bacelar. Selma de Sousa vende frutas há seis anos no bairroe observouqueda no movimento. "Está fraco o movimento por aqui, e olha que é
um ponto forte para o comércio da região".

www.diariodesuzano.com.br
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SABRINA SILVA/DS

RENATO, ANA MARIA, ANA PAULA, ELCI E SELMA Falaram da expectativa do comércio do Dona Benta para este final de ano
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O que já foi entregue na Região
Norte onde está o Dona Benta?
Obras realizadas incluem construção de Unidade Básica de Saúde, CEU, além de estradas

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

UBS DO JARDIM REVISTA Construção foi finalizada em entregue neste ano

CORREDOR DE ÔNIBUS DO JARDIM REVISTA Também entra na lista de obras

18
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Centro Dia do Idoso entregue em
julho atende também o Dona Benta
Unidade está localizada na rua Tito Prates, 475, no bairro Cidade Boa Vista, e oferece cuidados especiais
DA REPORTAGEM LOCAL

Em julho deste ano, a
Prefeitura de Suzano
inaugurou o novo Centro Dia do Idoso Joaquim Pinto Filho. A unidade está localizada na
rua Tito Prates, 475, no
bairro Cidade Boa Vista, e oferece cuidados especiais e oficinas a pessoas da melhor idade.
Beneficia também moradores do Dona Benta.
Ao todo, o equipamento
tem capacidade para
atender 50 idosos semidependentes cadastrados nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e com laudo
médico, com o objetivo
de promover qualidade
de vida por meio da convivência e do fortalecimento de vínculos, um

serviço inédito na cidade.
O imóvel tem 520 m²
de área construída e conta com dormitórios, varandas, cozinha, salas
de atendimento, salão
de atividades, ambulatório e uma área externa
destinada à horta comunitária.
O investimento total
foi de R$ 893,9 mil, sendo R$ 500 mil do governo do Estado e o restante do município. O local
funciona de manhã e à
tarde, de segunda a sexta-feira, e os atendidos
retornarão para suas casas ao final do dia. A responsabilidade pela gestão será da Associação
Assistencial à Mulher,
ao Adolescente e à Criança Esperança (AAMAE),
entidade conveniada à
Secretaria de Assistência

e Desenvolvimento Social para a execução de
serviços de convivência
e fortalecimento de vínculos na cidade. A expectativa é de que 18 profissionais atuem na unidade, em diferentes áreas,
como saúde e assistência
social, visando a inclusão produtiva de pessoas com mais de 60
anos em situação de vulnerabilidade.
A parceria da Prefeitura de Suzano com o governo do Estado para a
implantação do Centro
Dia do Idoso é datada de
janeiro de 2014 e a intenção era de que o projeto
entrasse em funcionamento, em caráter experimental, ainda naquele
ano. No entanto, a ordem de serviço para a
construção só foi assinada em 2016.

SABRINA SILVA/DS

CENTRO DIA DO IDOSO Região Norte ganhou importante equipamento

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO DE 2019
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Serviços de manutenção viária
contemplam Portão do Honda
Trabalhos ocorreram em toda a extensão da estrada Portão de Honda, que é de 2,2 quilômetros, em duas etapas
DA REPORTAGEM LOCAL

As obras de manutenção viária contemplam a
região norte da cidade,
mais precisamente a Estrada Portão do Honda, importante corredor de ônibus e via de acesso que
liga os bairros Jardim Revista, Jardim Gardênia
Azul, Jardim Alterópolis,
Recreio Sertãozinho e Jardim Margareth.
Os trabalhos ocorreram em toda a extensão
da estrada Portão de Honda, que é de 2,2 quilômetros, em duas etapas. Envolve a fresagem do pavimento e a aplicação da
massa asfáltica no trecho
onde há guias e sarjetas.
Numa segunda etapa, a
obra consiste nos mesmos
serviços mais a implantação de guias e sarjetas nos

pontos onde não existem.
Essas obras integram a
primeira fase do plano de
recapeamento que envolve 12 vias públicas da cidade. Além da rua Vereador
Romeu Graciano e da Estrada Portão de Honda,
também recebem manutenção no pavimento as
ruas Teresa Haguihara
(Parque Residencial Casa
Branca), Getúlio Moreira
(Parque Residencial Casa
Branca), Paulo Ernani (Jardim São José), Oswaldo
Fillinger (Jardim Quaresmeira), Eunice Cerqueira
Inocêncio (Jardim Quaresmeira), Adir Corrêa (Jardim Quaresmeira), São
José (Jardim Dona Benta),
Manoel Raimundo (Jardim Dona Benta) e Orlando Fava (Jardim Dona
Benta), além do corredor
de ônibus do Jardim Revista.

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

A recuperação asfáltica
é executada pela empresa
Via Nova Pavimentação e
Construção Ltda., ao custo de R$ 4.003.502,96, valor liberado pelo governo
estadual. O pacote com as
12 vias públicas da primeira fase foi lançado em 28
de junho, mesmo dia do
início das obras de
finalização da avenida Governador Mário Covas, a
Marginal do Una.

OBRAS DE
MANUTENÇÃO
VIÁRIA
CONTEMPLAM A
REGIÃO NORTE
DA CIDADE
PORTÃO DO HONDA Obras contemplam a região norte da cidade
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BENEFÍCIOS

UnidadedeSaúde,CentrodeEducação
eacademiasincluemlistadeentregas

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

DA REPORTAGEM LOCAL

A construção da creche-escola Municipal
“Heleno José dos Santos” na região Norte da
cidade inclui a lista da
administração em relação 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
Atendimento (PA).
Além deste, outro prédio da rede municipal de
saúde que passa por
obras é o do Tabamarajoara, na região do Raffo.
O trabalho na UBS do
Boa Vista envolveu a
revitalização da fachada
e das estruturas inter-

ACADEMIAS Instalação de dezenas desses equipamentos foram instalados ao ar livre
nas. O objetivo de transformá-lo, a partir da melhoria do imóvel e da ampliação dos serviços oferecidos e da capacidade
de atendimento, foi de
suprir a ausência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim

Revista, que estava em
obras há anos e foi abandonada por governos anteriores. A deterioração
do local, que foi alvo diversas vezes de furto,
vandalismo e invasão,
comprometeu a retomada da construção. As-

sim, para não desguarnecer a população daquela
região, a Prefeitura de
Suzano optou pela
readequação da UBS do
Boa Vista.
A iniciativa de reformar esta unidade, bem
como a do Tabamarajoa-

ra e futuramente outras,
contribui para a consolidação do atendimento
realizado no município.

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

apresentado pela administração municipal em
agosto do ano passado.
No total, foram anunciadas 43 intervenções nas
áreas de infraestrutura,
saúde, educação, segurança pública e habitação.
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ESPECIAL

www.diariodesuzano.com.br

21

BALANÇO

O que vem por aí? Obras previstas
para a Região Norte de Suzano
Serviços contemplam pavimentação da Avenida Francisco Marengo e Central de Triagem do Badra

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

AVENIDA FRANCISCO MARENGO Deve receber obras de melhorias no trecho da Kimberley. Serviços estão em andamento
REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

CENTRAL DE TRIAGEM Obra está em andamento. Atenderá o Miguel Badra

REGIANE BENTO/DIVULGAÇÃO

CLÍNICA DA FAMÍLIA Antiga UPA também está em andamento
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PERFIL

DONA BENTA EM NÚMEROS
Conheça o perfil do bairro em números que mostram a importância da localidade para a cidade de Suzano

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

ona Benta: um dos principais
olos de crescimento econômico

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

RTAGEM LOCAL

do Dona Benos principais
crescimento
o da cidade,
l para o setor
aponta a SeDesenvolvinômico e Gemprego de Su-

, no passado
crescimento
do naquela
os estabeleciram instalaanejamento.
a pasta tem o
e levar para
ião o deseno econômico.
uela área ainsez de alguns
mportantes,
o do correio e
pasta já estu-

da a implantação de um
atendimento dos serviços da municipal, como
o Centro Unificado de
Serviços. Este estudo faz
parte do projeto
'Suzano Mais Fácil'.
A 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. O 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 (pós- implantação) e um de 2018, mostrando o desenvolvimento regional.
Já a Secretaria Municipal de Cultura destaca
que a região recebeu o

CEU do Jardim
Gardênia, que atende a
população com um Cras
(Centro de Referência
de Assistência Social),
um Centro Cultural e espaço de lazer, destinado
a pessoas de toda a região do Jd. Gardênia,
Jd. Revista, Jd. Dona
Benta e adjacências. O
espaço oferta 400 vagas
para atividades culturais e esportivas por
meio do Programa Esporte e Lazer da Cidade
(Pelc). Nesta gestão a região também passou a
receber a decoração natalina na centro comercial do Dona Benta e
eventos do Dia das
Crianças, entre outros,
realizados por instituições diversas que contam com o apoio da Secretaria de Cultura para
a realização.

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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EDP investe mais de R$ 15mi em
subestação de energia em Suzano
Nova estação vai expandir a capacidade do sistema energético da cidade em 45%; obra está em fase final
DA REPORTAGEM LOCAL

A EDP, distribuidora de
energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo,
está em fase final das obras
da Estação de Transformação de Energia (ETD)
Dona Benta, no município
de Suzano.
Com investimento de
mais de R$ 15 milhões, a
unidade beneficiará aproximadamente 120 mil clientes.
Localizada no bairro
que leva o mesmo nome da
instalação, a Subestação
Dona Benta está em fase de
construção civil e montagens eletromecânicas, e a
previsão para sua inauguração oficial é janeiro.
A obra visa acompanhar
o crescimento e desenvolvimento econômico de Suza-

no nos próximos anos bem
como trazer mais robustez
ao sistema elétrico existente.
Atualmente o município
de Suzano conta com três
subestações e com a ETD
Dona Benta, terá a capacidade do sistema energético
expandida em 45%, passando dos atuais 146MVA
para 212MVA. Além disso, a nova subestação terá
a função de ampliar a flexibilidade do sistema energético de outras cidades do
Alto Tietê, pois será interligada a cinco unidades já
existentes, as estações Suzano, Itaquaquecetuba, Pedreira (Itaquaquecetuba),
Manoel Areias Pereira e
Brás Cubas (Mogi das Cruzes).
Equipada com as últimas tecnologias relacionadas 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 acústica para evitar a propagação do som para o meio externo, reforçando os princípios de menor impactos ao
meio ambiente. A estação é
100% digitalizada e tem
sua supervisão, comando,
controle e proteção operada e assistida de forma remota via Centro de Operação Integrado (COI), localizado na sede da EDP, em
Mogi das Cruzes.
Para conectar a ETD
Dona Benta ao sistema da
Distribuidora, será construída uma nova rede com
tecnologia que propiciará
maior proteção, minimizando o impacto de agentes externos, como a vegeta-

DIVULGAÇÃO

EDP Realiza investimento de R$ 15 milhões para beneficiar 120 mil clientes
ção, um dos principais ofensores da qualidade do fornecimento de energia em
dias de fortes ventos e chuvas.
A construção, ampliação e modernização de estações e linhas de distribuição são fundamentais para

acompanhar o aumento da
demanda de energia, conforme o crescimento das cidades. "As obras têm como
objetivo garantir o atendimento aos nossos clientes,
reforçando a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia dentro de

elevadas condições técnicas e de segurança", ressalta Lauro Ribeiro, gestor
executivo de engenharia da
EDP. Atualmente, a EDP
atende cerca de 5 milhões
de pessoas em 28 municípios paulistas, por meio de
63 subestações.

