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SAIBA MAIS
A canalização do Guaixaya é a maior obra de 
combate a enchentes atualmente em Santo An-
dré e vai garantir um melhor escoamento das 
águas de chuva, evitando as enchentes que eram 
frequentes no local. Com ela, a capacidade de 
escoamento de água pelo córrego será ampliada 
em 80%. O projeto prevê a ampliação da calha 
e a recuperação hidráulica de 1.550 metros do 
córrego, entre a rua Eduardo Prado e o córre-
go Oratório. As intervenções, que são realizadas 
pelo Semasa com recursos do PAC, vão beneficiar 
os parques Erasmo Assunção, Oratório e Novo 
Oratório. As obras estão orçadas em R$ 28,3 mi-
lhões e a previsão de entrega é para 2015.

CONHEÇA DE PERTO AS ATIVIDADES DO SEMASA
POR MEIO DE NOSSAS VISITAS MONITORADAS

1. Obras do Guaixaya - 2. Estação de Tratamento de Água (ETA) e 
Centro de Operações - 3. O Caminho dos Resíduos (Aterro Sanitário).

Faça sua inscrição para visitas monitoradas. Ligue para a 
Encarregatura de Relações Comnitárias (ERC): 4433-9918

Para facilitar a vida de quem 
transita pela região em obras, 
placas e outdoors instalados 
em pontos estratégicos orien-
tam melhor os motoristas so-
bre o projeto, os incentivando 
a buscar caminhos alternati-
vos. As peças reproduzem o 
projeto, dando à comunidade 
um retrato mais real de como 
será o espaço após o término 
das intervenções.
Para também melho-
rar a fluidez no trânsi-
to, a Prefeitura aten-
deu ao pedido dos 
moradores e alterou 
o tempo do semáfo-
ro no cruzamento da 
avenida das Nações 
com as ruas Basileia 
e avenida Araucária. 
Segundo os morado-
res, antes o semáforo 
restringia a fluidez do 
trânsito. 

Placas e outdoors informam sobre os 
trabalhos e facilitam a vida de motoristas

Ainda para melhor atender 
os moradores, foi altera-
do o itinerário da linha de 
ônibus I-04 (Parque Ca-
puava-Jardim Las Vegas), 
que passava pelo trecho 
em obras. Agora, as pa-
radas, antes feitas na rua 
Eduardo Prado e av. Itama-
rati, estão nas ruas Ceilão, 
Apalaches e Indonésia.


