
Funcionários da SPObras trabalham na
pavimentação da rua Formosa.

Capela mais linda

Entre as estações Autódromo e Pri-

mavera-Interlagos da CPTM, no Jar-

dim Primavera, a praça João Beiçola da 

Silva é como um oásis no bairro. Há 

muito movimento de carros na avenida 

Lourenço Cabreira e na rua Manoel 

Caldeira, que delimitam a praça. Na 

João Beiçola da Silva, em si, há uma 

quadra coberta, brinquedos para as 

crianças, muito verde e gente. Gente é 

o objetivo da intervenção Faça Seu 

Bairro Lindo, programada para 1º de 

julho.

No Bairro Lindo, são os próprios mora-

dores que deixam a praça melhor, mais 

bonita e agradável. Plantam mudas de 

árvores e fazem jardins, rastelam gra-

ma cortada, pintam guias, raspam pu-

blicidade (lambe-lambes), varrem – 

com a ajuda de funcionários e equi-

pamentos da Prefeitura Regional de 

Capela do Socorro.

A primeira intervenção ocorreu no úl-

timo dia 27 de maio, também um sá-

bado. A Prefeitura Regional reuniu-se 

Programa de zeladoria melhora a região

Tapa-Buraco todo 

dia
  Ações tapa-buracos toda semana 

na Capela do Socorro. Uma das 

últimas ruas a receber o serviço foi 

a Valentim Lorenzetti, no Jardim 

Sipramar, Parque Residencial 

Cocaia, no Grajaú. O piso foi 

nivelado em todos os 1.000 metros 

da rua, de ponta a ponta.

Belmira Marin 

revitalizada
  A Operação SP Cidade Linda já 

revitalizou 7,6 quilômetros da Ave-

nida Belmira Marin, no Grajaú. A 

operação incluiu limpeza meca-

nizada de 112 bocas de lobo e 

plantio de 400 mudas.

Calçada Nova na 

Rio Bonito

  Mais 150 metros de calçadas 

recuperados na Avenida do Rio 

Bonito, no encontro com a 

avenida Antônio Barbosa da 

Silva Sandoval. É o Programa 

Calçada Nova. Em Capela do 

Socorro ocorreu a 17ª edição 

da iniciativa, que parte da 

periferia para o Centro, a fim de 

melhorar todos os passeios.

aos moradores e entidades locais para 

dar uma nova cara às praças João 

Azevedo, José Ferreira Rodrigues e 

Pedro Caetano Valente, que tomam os 

cantos da esquina formada pelas ave-

nidas Inácio Cunha Leme e Francisco 

de Carvalho, no Jardim Suzana. No fim 

do dia, surgiram caminhos bem nive-

lados, cestos de lixo, mesas e bancos 

para conversas e para jogar damas ou 

xadrez. O espaço foi tomado por plan-

tas decorativas e frutíferas, inclusive 

três mudas de pau-brasil.

O Faça seu Bairro Lindo é um pro-

grama regionalizado de zeladoria 

urbana – intervenções em toda a cida-

de, com o auxílio dos próprios mora-

dores e equipamentos cedidos pelas 

Prefeituras Regionais. E haverá novas 

ações todo mês, até tornar São Paulo 

uma cidade tão bem cuidada como as 

praças de Jardim Suzana e a João 

Beiçola da Silva, no Jardim Primavera. 

Depois desta intervenção no Distrito 

de Cidade Dutra, será a vez do Grajaú.

Nº 1 | JULHO DE 2017

Capelado

Socorro
BOLETIM INFORMATIVO



Abraço à Guarapiranga
Moradores mostram seu amor pela represa

Via rápida Jurubatuba
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Árvores podadas

Confira a 

programação

Uma boa ideia? 

Vá à Adesampa 

  A calçada da Escola Estadual 

Jardim Noronha V, na rua Rufino 

Zado, é tomada por árvores que 

ficam entre os fios e cabos da 

Eletropaulo. Atendendo a pedido 

de uma munícipe, a Prefeitura 

Regional procedeu a poda das 

árvores.  

  Precisa descartar móveis, 

pedaços de madeira e metal, 

e l e t r o domés t i c o s ?  Ve j a  a  

programação das operações cata-

bagulho para julho:

http://www.prefeitura.sp.gov.br/c

idade/secretarias/regionais/capel

a_do_socorro/catabagulho/index.

php?p=34424.

  Em Capela do Socorro tem 

Adesampa – a Agência São Paulo 

de Desenvolvimento. Uma série de 

ações estimula a geração de em-

prego e renda, empreendorismo, 

economia criativa e solidária, ino-

vação e fortalecimento de parce-

rias. A Adesampa atende na Regio-

nal, rua Cassiano dos Santos, 499, 

Jardim Clipper. Ou envie um e-

mail:capeladosocorro@adesampa

.com.br.

5 minutos de travessia

Durante anos, Capela do Socorro ficou 

sem a pista reversível na ponte Juru-

batuba. O trânsito que havia melho-

rado desde 2004 piorou na gestão an-

terior. Agora, a pista voltou: de segun-

da a sexta-feira, das 6h às 9h, uma 

faixa da ponte nova fica aberta aos 

carros que descem a avenida Inter-

lagos, em direção à marginal do rio 

Pinheiros. Em cinco minutos é possível 

chegar ao outro lado.

A ponte velha estreita a passagem – só 

tem duas faixas, uma delas exclusiva 

para os ônibus. Um verdadeiro funil. A 

faixa reversível fez o trânsito retomar a 

fluidez. O pedido de estabelecimento 

da nova faixa foi um esforço do pre-

feito regional João Batista de Santiago 

e de políticos da região. Com a ajuda 

da CET e do secretário de Mobilidade e 

Transportes, Sergio Avelleda, a facili-

dade foi implantada rapidamente.

Ainda há um pedido em andamento, 

para que os carros compartilhem a 

faixa do ônibus só na travessia da 

ponte. Isso deve ajudar a melhorar 

ainda mais o trânsito também fora do 

horário de pico.

Na abertura da Semana Mundial do 

Meio Ambiente, no domingo 4 de 

junho, os moradores de Capela do So-

corro encontraram-se no Parque da 

Barragem para reverenciar uma velha 

amiga. E renovar o abraço de sempre. 

Este foi o 12º ano do Abraço à Gua-

rapiranga.

O abraço, movimento que começou 

em 2006 e ganhou importância – a 

ponto de se transformar em referência 

na luta pela preservação dos ma-

nanciais –, junta mais de 60 orga-

nizações da sociedade civil, movi-

mentos sociais e a Prefeitura Regional.

Aqui em Capela do Socorro e em M'Boi 

Mirim, as pessoas fizeram do evento 

uma grande festa ecológica. Houve 

shows de artistas, atividades culturais, 

oficinas ambientais, plantio e distri-

buição de mudas. Logo depois do 

meio-dia, mãos dadas, as centenas de 

presentes realizaram o abraço à repre-

sa. Um grande e caloroso abraço.

Criatividade e
talento marcaram o
Domingo no parque
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