
Ariel: praça bem cuidada.

O Xerife da praça Linda

Quando ele chegou ao Grajaú, em 

1959, não havia ruas, não havia ônibus 

e muito menos a praça do Xerife. Não 

havia Grajaú. Um dos três primeiros, 

Ariel Aparecido Barbosa – por um erro 

do Cartório, registrado como Arier – 

ergueu sua casa no ano seguinte, criou 

uma família e dedicou-se a cuidar do 

bairro nascente. O programa Faça seu 

Bairro Lindo, no sábado 5 de agosto de 

2017, fez da praça do Xerife um recan-

to mais agradável no Parque Grajaú.

A praça tem esse nome graças a ele. 

Como cuidava de tudo (e não deixava 

ninguém prejudicar o local), os vizi-

nhos passaram a chamá-lo de “Xerife 

da Praça”. Daí o nome Praça do Xerife, 

hoje oficializado. Ainda está lá um ipê 

que ele já não consegue abraçar, de 

tanto que cresceu. Lá está, também, 

Depois do Grajaú, vem o Largo do Socorro Começa o 
processo das 
eleições
Foram escolhidos os integrantes 

da Comissão Eleitoral Local que 

vai organizar as eleições para o 

Conselho Participativo Municipal 

de Prefeitura Regional de Capela 

do Socorro para o biênio 2018/ 

2019. A eleição dos conselheiros 

definitivos será no final do ano.

Um olho nas 
políticas 
urbanas
Capela do Socorro votou em se-

us representantes no Conselho 

Municipal de Política Urbana (CM 

PU). O CMPU marca a partici-

pação popular nos debates de 

propostas de interesse urbanís-

tico.

Corinthians, 
campeão aqui
Com o Parque Praia do Sol 

lotado, encerrou-se no domingo 

30 de julho o Campeonato 

Paulista 2017 de Beach Soccer. 

Na final, o Corinthians venceu o 

Santos por 5 a 1. Foi uma 

realização da Federação de 

Beach Soccer do Estado de São 

Paulo, com apoio da Prefeitura 

Regional da Capela do Socorro.

um novo ipê raro, verde, que ele plan-

tou neste dia do Bairro Lindo. Aos 84 

anos de idade, Ariel continua cuidando 

da praça como no dia em que chegou.

“É bom ver nossa praça bem cuidada”, 

diz o morador, ao plantar mais uma 

muda, ao lado do prefeito regional.

O programa Faça seu Bairro Lindo é a 

cara de Ariel. A ideia é juntar os 

moradores para, com a ajuda de fun-

cionários e equipamentos da Pre-

feitura, limpar os locais, varrer as 

calçadas, retirar propaganda dos pos-

tes, pintar guias, plantar mudas de 

vegetação. O objetivo é despertar o 

sentimento de pertencimento nos mo-

radores, para que preservem e con-

servem os serviços realizados pela 

Prefeitura. A cada mês, todas as 32 

prefeituras regionais elegem um local.
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Em defesa do ambiente
Está de volta a Operação Integrada

Metas para uma Cidade melhor
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Prefeitura no Bom 
Dia São Paulo

Pontos e multas via 
internet

Lixeiras contra 
vandalismo

A Prefeitura Regional ganhou 

espaço no programa Bom Dia São 

Paulo, da Rede Globo, no dia 1º de 

agosto. A ideia da série é fazer um 

levantamento de cada área. 

Capela do Socorro ganhou nota 

“Razoável”, acima da média. 

Já está disponível o serviço de 
transferência de pontuação de 
multas no novo portal do De-
partamento de Operação do Siste-
ma Viário (DSV). Agora, a indica-
ção de condutor pode ser concluí-
da em dez dias – antes, demorava 
até dois meses. Acesse: https: 
//dsvdigital.prefeitura.sp.gov.br.

Novas lixeiras começam a ser 
distribuídas na Cidade. Agora, elas 
são de ferro com tratamento 
anticorrosivo, e não mais de 
plástico, para prevenir vandalismo 
– o que vai gerar economia. Há um 
modelo 'Tulipa', de 100 litros, 
preso ao chão, e outro, 'Robocop', 
de 50 litros, em postes. 

A comunidade conheceu o plano 2018-2021

Lançado no início do ano e discutido 

pela população em abril, o Programa 

de Metas voltou à cena em agosto. Os 

moradores reuniram-se no nosso audi-

tório para rediscutir o plano - como nas 

demais Prefeituras Regionais. Nessas 

audiências, chamadas devolutivas, as 

metas propostas e as sugestões foram 

analisadas e voltaram consolidadas, 

para nova verificação.

O documento elaborado apresenta 

respostas para as 23.953 sugestões 

(496 na nossa região) recebidas 

durante a etapa de consulta pública – 

por internet, e-mail ou ofício. Foi a 

maior participação popular desde que 

o programa tornou-se exigência no 

município, em 2008. Esse processo 

possibilitou o mapeamento das 

demandas nas diferentes regiões, e 

em diversas áreas.

Um resumo foi apresentado pela 

Secretaria Municipal de Inovação e 

Tecnologia, e pela Secretaria da 

Fazenda. Na mesma audiência, foram 

apresentados ainda a Proposta de Lei 

Orçamentária Anual (PLOA) de 2018 e 

o Plano Plurianual de 2018 a 2021.

Depois de quatro anos, a Operação 

Integrada de Defesa Ambiental (OI 

DAM) está sendo retomada. A OIDAM 

dedica-se à proteção das áreas de 

interesse ambiental no município de 

São Paulo, mediante coordenação e 

conjunção de ações e de esforços das 

Secretarias. A ideia é detectar e evitar 

novas invasões e ocupações irregu-

lares. Capela do Socorro abriga duas 

grandes represas, parte de mata na-

tiva e vários loteamentos irregulares. 

É uma região-chave.

No início de agosto, houve uma pri-

meira reunião na Prefeitura Regional 

da Capela do Socorro, com represen-

tantes da Secretaria de Segurança Ur-

bana e da Secretária das Prefeituras 

Regionais. Estiveram presentes, ain-

da, representantes da GCM Ambiental 

e da Polícia Militar.

Na reunião, foram discutidas as dificul-

dades operacionais para unir com efi-

ciência equipes da Prefeitura Regional, 

GCM Ambiental e Polícia Militar.

Vigilância nas matas e represas
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