
Boletim da Subprefeitura

Pontos da região com altos índices 
de alagamento estão na mira da 
Subprefeitura. Antes que chegue a 

temporada de chuvas, obras de drenagem já 
estão em andamento. No Parque do Lago, o 
sistema de drenagem superficial está sendo 
reconstruído. Na Chácara Bananal, ponto 
crucial para os usuários da estrada do M’Boi 
Mirim, altura do Nº 10.500, está sendo 
feito reforço de todo o sistema especial de 
drenagem, inclusive com implantação de 
nova galeria de águas pluviais. O objetivo é 
evitar que que a água que desce das ruas fique 
alagada na estrada, impedindo o tráfego.

Guido Caloi: pista 
nova e macia.

De janeiro a setembro, a Subprefeitura fez obras  
em sete escolas de ensino fundamental da região. Em 
algumas delas, as unidades foram ampliadas.  
Em outras, promoveu-se a substituição de salas 
metálicas. No total, 14 salas de lata foram trocadas  
por construções em alvenaria. Confira na tabela  
ao lado as escolas que estão renovadas.

9.000
metros 

foram recapeados em 
trechos das principais vias 
da região, entre o final de 

2005 e o 1º semestre 
de 2006

Nascido em Verona, Itália, 
em 1896, ainda muito 
jovem Guido Caloi veio 
para o Brasil. Criador de 
uma fábrica de bicicletas, 
foi um de maiores 
incentivadores do ciclismo 
entre nós. Morreu em 
1955 e deixou a missão 
do ciclismo para o filho, 
Bruno, que morreu no 
último dia 3 de outubro.

Sabe quem foi?

Estão em andamento dois 
cursos para lideranças 
comunitárias, promovidos 
pela Subprefeitura. Educação 
Ambiental forma líderes 
que possam difundir o tema 
na região. Participam 100 
pessoas, entre representantes 
de ONGs, professores e 
agentes de saúde. Gestão 
para Organizações 
Sociais destina-se a 
profissionalizar as ONGs, 
por meio de ensinamentos 
sobre marketing, gestão 
administrativa e financeira 
e captação de recursos. Se 
quiser saber dos próximos 
cursos, telefone: 5514-4531.

Cursos para líderes

EXPEDIENTE

Jornalista responsável

Sérgio Rondino - MTB 8367

Reportagens 

Marlene Franco

Consultoria editorial 

Grupo CBI

Prefeitura da Cidade de São Paulo

Subprefeitura de M’Boi Mirim

Avenida Guarapiranga, 1265

Telefone: 5514-4531

E-mail: 

mboimirim@prefeitura.sp.gov.br

Agora, quem passa pela 
avenida Guido Caloi nota logo 
o novo piso: foram recapeados 
1.700 metros da via, que 
liga a avenida Guarapiranga 
à ponte Transamérica. 
Toda a sinalização foi refeita. 
A avenida facilita a 
passagem para a marginal 
Pinheiros, na altura da ponte 
João Dias, o que desafoga 
a ponte Socorro.

Sete escolas renovadas
Tudo em alvenaria: EMEF José Blota Jr.

n EMEF Clemente Pastore
Rua Inácio Parreira Neves, 17 - Jd. Nakamura

n EMEF Mário Marques de Oliveira
Rua Marcelino Coelho, 297 - Jd. Ângela

n EMEF Lourenço Sparapan
Rua Holda Botto Malanconi, 431 - Jd. Duprat

n EMEF Luis Tenório de Brito
Rua Baldomero Carqueja, 278 - Vila Prel

n EMEF Dezoito do Forte
Rua Hafiz Abi Chedid, 110 - Vila Nagibe

n EMEF Tereza Margarida
R. Engº Milton de Alvarenga Peixoto, 20 - V. Gilda

n EMEF José Blota Jr.
Rua René Castera, 601 - Chácara da Enseada

Chega de alagamentos

Guido Caloi 
renovada: mais 

conforto no chão.
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Ponte para o Parque Cerejeiras
Começou a obra sobre o córrego da rua Dorival Santos Santana

Há mais de 15 anos, o acesso 
ao Parque Cerejeiras, na rua 
Dorival Santos Santana, é feito 

por uma ponte sobre um córrego 
que é pouco mais que uma pinguela: 
quatro troncos, umas tantas tábuas, 
corrimão improvisado e frágil. As 
mães do bairro temem por seus 
filhos, que podem cair no córrego 
(o que, contam os moradores, já 
ocorreu). Quem usa automóvel 
tem de dar uma longa volta pela 
rua Isabel de Oliveira. Com chuva, 
caminhão de lixo não chega, 
ambulância também não. Até o 
final deste mês, tudo vai mudar: já 
começou a construção de uma ponte 
segura. “A Subprefeitura também 
está instalando guias e sarjetas e, na 
seqüência pavimentará a Rua Dorival 
Santos Santana”, afirma o subprefeito 
Lacir Baldusco. Cláudia Caetano, 
presidente do Clube de Mães e 
antiga moradora do bairro, está 
ansiosa: “O sonho dos moradores é 
a regularização desta rua. Quando 

chovia, ninguém tinha 
coragem de 

passar pela 
ponte”.

O u t u b r o  d e  2 0 0 6

guias, sarjetas 
e pavimentação

E mais:

Instável, a pinguela 
vai dar lugar a uma 
ponte de verdade.
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