
Arte e iluminação: visibilidade para a obra e mais segurança.

Arte nas nossas ruas

Uma região mais colorida, mais bo-

nita? Procure a praça Christina Boemer 

Roschel, na Vila São José, perto da 

AMA Jardim Icaraí. Desde 16 de julho 

funciona ali o MAR – Museu de Arte de 

Rua. Nos muros da passagem sob a 

Avenida Teotônio Vilela, está sendo 

pintado um grande mural que mostra a 

arte dos grafiteiros do bairro.

O local serve de via de acesso para os 

bairros Vila São José, Parque Grajaú, 

Jardim São Bernardo e outros. Quando 

todo o projeto estiver concluído, em 

meados de julho, quem passar por ali 

terá a visão de obras de arte e - melhor 

ainda - iluminadas por três potentes 

refletores, que vão melhorar a 

segurança.

O mural é um projeto do Ateliê Daki, de 

Maycon Dany de Araújo e dos artistas 

Martins Bida e Natália Matarazzo, do 

Jardim São Bernardo. O objetivo é 

revitalizar e contribuir para a recu-

peração da área. O projeto será regis-

trado em vídeo, que será mostrado à 

comunidade.

Museu de Arte de Rua, no Jardim Icaraí

Versão final do 

Programa de Metas
  Já está disponível a versão final 

do Programa de Metas da Cidade 

de São Paulo 2017-2020. O 

documento reúne os principais 

ob je t i vos da ges tão,  com 

contribuições de mais de 7.800 

pessoas. Foi a maior participação 

popular desde a instituição do 

Programa na Capital.

Parcele seus 

débitos
  Pendências com a Prefeitura? 

Parcele. Na internet, http://www. 

prefeitura.sp.gov.br/cidade/secret

arias/fazenda/servicos/parcelame

ntos. Ou vá à Prefeitura Regional: 

rua Cassiano dos Santos 499, 

Jardim Clipper.

260 ações de 
zeladoria

  Zeladoria é preocupação 

constante da Prefeitura. Em 

média, são executadas 65 a-

ções por semana – limpeza de 

córregos, poda de árvores, 

conservação de áreas ajar-

dinadas, calçadas, tapa-bura-

co. Em um mês típico, são rea-

lizadas 260 ações, média de 10 

por dia útil, como aconteceu 

em julho.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura e 

da Regional de Capela do Socorro. No 

dia da inauguração na Praça Christina 

Boemer Roschel, o prefeito João Dória, 

o prefeito regional João Batista de 

Santiago e o secretário municipal de 

Cultura, André Sturm, acompanharam 

o início do trabalho.

“O MAR não traz somente a beleza do 

trabalho dos artistas de rua, mas o 

aproveitamento de locais que estavam 

degradados e que, graças à arte, 

conseguem ser recuperados”, disse o 

prefeito Dória.

“Capela do Socorro precisa de 

iniciativas como essa, para melhorar a 

qualidade dos nossos bairros”, disse o 

prefeito regional Santiago.

Esta é a quarta intervenção do MAR. 

Ainda há outros quatro projetos em 

desenvolvimento, pela Secretaria 

Municipal de Cultura. Segundo o 

secretário André Sturm, a ideia é 

prosseguir com a iniciativa e colorir 

muitos outros pontos na Cidade.
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Grajaú mais lindo
Bairro Lindo: em breve na praça do Xerife.

Para jovens e adultos
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Seu primeiro 
emprego

Use sua câmera e 
participe

Novo sistema de 
avaliação

  Toda quarta-feira, o Centro de 

Apoio ao Trabalho e Empreende-

dorismo (CATe) de Interlagos 

realiza a oficina Conquista do Pri-

meiro Emprego. Os participantes 

recebem orientação para vagas, 

elaborar currículo e como se com-

portar na entrevista. O CATe Inter-

lagos fica na av. Interlagos, 6122.  

  Se você tem uma câmera com de 

720 pixels, 1 megapixel e 12fps e 

uma conta de armazenamento em 

nuvem, pode se inscrever no Pro-

grama City Câmeras. A ideia é 

aumentar a segurança, colaboran-

do para o monitoramento. As câ-

meras podem ser acessadas pela 

Polícia. Acesse http://www. 

citycameras.prefeitura.sp.gov.br.

  Já está em prática o novo sistema 

de avaliação da rede municipal de 

ensino. Haverá provas semestrais, 

simulados e a volta da Prova São 

Paulo. O objetivo é verificar e even-

tualmente corrigir rumos pedagó-

gicos, para poder traçar metas. 

Des-de 2013 a rede estava sem 

sistema de avaliação.mail: cape 

ladosocorro@adesampa.com.br.

Educação para quem não fez um curso regular

Estão abertas matrículas para turmas 

regulares de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), em toda a Cidade. É 

feito para quem não teve acesso ou 

não concluiu o Ensino Fundamental. O 

EJA Regular contempla adultos e 

jovens acima de 15 anos que não 

tiveram acesso ou não concluíram o 

Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano).  

As aulas são oferecidas nas Escolas 

Municipais – curso presencial, com 

duração de quatro anos – e têm como 

objetivo ampliar as oportunidades de 

acesso à educação.  Aqui, na Capela 

do Socorro, em escolas como Paulo 

Setúbal (Jardim Satélite, Cidade 

Dutra) , Frei Damião (Jardim Sipramar, 

Grajaú), Olegário Mariano (Jardim Flo-

resta, Cidade Dutra) e Professor Flo-

restan Fernandes (Jardim Guanabara, 

Grajaú) funciona o EJA. Escolha a sua: 

a relação de escolas está em 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br

/Portals/1/Files/28945.pdf.

No dia 5 de agosto, o programa Faça 

Seu Bairro Lindo chega à praça do 

Xerife, no Grajaú. É uma praça 

conhecida na região, formada pela 

avenida Belmira Marin e pelas ruas 

Ezequiel Lopes Cardoso, José 

Quaresma Júnior e Pelagia Starbulov. 

O local possui três quadras de 

esportes, uma longa pista de 

caminhada, bancos e jardins.

No Bairro Lindo, são os próprios 

moradores que cuidam de seus 

espaços. A Prefeitura fornece 

ajudantes e equipamentos e as 

pessoas plantam mudas de árvores, 

montam jardins, rastelam grama 

cortada, pintam guias. É um programa 

de zeladoria urbana com a ajuda de 

todos.

No último evento, em primeiro de 

julho, na praça João Beiçola da Silva, 

no Jardim Primavera, Cidade Dutra, 

todos se envolveram. Uma das mais 

entusiasmadas era dona Glacy 

Terezinha Burgardt, 82 anos, que 

mora no local há mais de 50 anos. Ela 

vai com frequência à praça, para 

desfrutar o espaço, o verde, vizinhos e 

crianças.

É assim que será, agora, na praça do 

Xerife. Uma vizinhança inteira 

cuidando do seu bairro.

O prefeito regional e
Glacy Terezinha Burgardt,
82 anos:
amigos da praça
João Beiçola da Silva.
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