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Boletim da Subprefeitura

D o Jardim Gaivotas, no Grajaú, ao Jardim 
Graúna, em Cidade Dutra, a distância 
é pouca. Mas há a represa Billings, que 

obriga a uma volta de 14 km. A Subprefeitura 
pediu à Secretaria de Transportes um estudo 
para implantar barco ou balsa que ligue os dois 
pontos. Se o projeto for aprovado, quem mora 
na península do Cocaia, do Jardim Eliana ao 
Jardim Gaivotas (veja o mapa), vai economizar 
até 1h30min de viagem – não será preciso passar 
pelas movimentadas avenidas Belmira Marin, 
Teotônio Vilela e Interlagos. No Jardim Graúna, 
em menos de 10 minutos será possível chegar à 
avenida Nossa Senhora do Sabará, em Cidade 
Ademar, pela nova ponte Vitorino Goulart.

Ela fez a primeira exposição 
moderna no Brasil, em 1917. 
Participou da Semana de Arte 
Moderna de 1922. Esteve na I 
Bienal de Artes de São Paulo, 
em 1951. Foi uma de nossas 

grandes artistas plásticas: Anita 
Malfati (1890-1964).  

Esta rua fica no Grajaú.

Sabe quem foi?
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A mais importante via do Grajaú ganha uma faxina geral

Cantinho do Céu (foto), Jardim 
Gaivotas e Parque dos Lagos vão 
ganhar um plano de urbanização 
e recuperação ambiental. Serão 
construídas 3.500 casas, novas 
ruas e avenidas, além da 
canalização de córregos 
e implantação de grande 
faixa verde de proteção 
da represa Billings. 
Nessa faixa, haverá áreas 
com campos, quadras e 

playgrounds. O projeto também 
prevê um parque às margens da 
represa. As obras devem começar 
ainda este ano, para entrega em 
até quatro anos.

Avenida Belmira Marin: 
operação limpeza.

Do Cocaia à Sabará, em 10 minutos.

Um plano para proteger a represa Prefeito
Gilberto Kassab
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Com término das obras em mais 
cinco ruas no Jardim Itajaí, o 
Distrito do Grajaú já tem 39 km 
de novas ruas asfaltadas. São mais 
de 150 ruas pavimentadas em 
30 bairros desde 2005. Destaque 
para Cantinho do Céu (8 ruas), 
Jd. Gaivotas (12), Jd. Cipramar 

(10), Chácara Cocaia (12), Jd. 
Shangri-lá (7), Jd. das Pedras (14), 
Novo Jaú (10), Vila Nascente 
(9), Jd. Zilda (5) e Jd. São Judas 
(5). A Subprefeitura já negocia a 
pavimentação de mais 119 ruas 
na região.

Agora, já são 39 km de asfalto.

Precisa de computador? Visite o 
novo Telecentro Ômega (foto), 
inaugurado no mês passado. Tem 
20 computadores, impressora e 
acesso à internet. Pode atender 
180 pessoas por dia. Funciona 
das 9h às 18h, segunda a sábado, 
na rua David Fabricius, 148, 
Jardim São Rafael, em Cidade 
Dutra. Este é o 11o telecentro em 
Capela do Socorro.

11o telecentro

A nova avenida: sem 
placas, sem totens, sem 
estruturas irregulares.

Está nascendo o primeiro 
parque do Grajaú: 20.000 
m2, no Jardim Shangri-lá, 
com acesso pela av. Dona 
Belmira Marin, próximo 
à Balsa. Vai proporcionar 

mais lazer e convivência 
com o meio ambiente. 
Será eleito um conselho 
gestor com participação da 
comunidade para definir o 
melhor uso para o espaço.

O primeiro parque do Grajaú

Rua Fauno: bem melhor depois do asfalto.

Entre as várias obras em 
andamento na região, o 
Parque América está de 
olho na sua nova quadra 
poliesportiva. Está sendo 
construída na praça José Belo 
Rezende, entre as escolas 
estaduais René Muavade e 
Carlos Ayres. A nova quadra 
será toda coberta e poderá 
ser administrada pelo Clube 
da Comunidade Tancredo 
Neves ou por um conselho 
gestor eleito pelos próprios 
moradores. Fique de olho.

Quadra nova no 
Parque América

A Prefeitura colabora com R$ 
1 bilhão para agilizar novas 
linhas de metrô. Já aplicou R$ 
200 milhões na linha 5-Lilás, 
que ligará a linha C-Esmeralda 
ao centro. Na ponta da linha 
C, está quase pronta a estação 
Grajaú (foto), construída pelo 
Governo do Estado. sobre o 
terminal de ônibus. Na estação, 
faltam só elevadores, escadas 
rolantes, bloqueios, instalações 
elétricas e acabamento.

Estação Grajaú

É o cartão de visita do Grajaú. Quem chega aqui, em 
geral, chega pela avenida Dona Belmira Marin – a mais 
importante via do bairro. Ali estão o comércio, pedestres e 

veículos; ali, passam as principais linhas de ônibus. Quem não 
quer um cartão de visita bonito, arrumado, limpo? Para isso, 
desde o final de fevereiro uma grande blitz da Prefeitura busca 
melhorar a aparência da avenida. Por ser uma área comercial, os 
trabalhos se concentraram na adequação dos estabelecimentos à 
Lei Cidade Limpa. Embora os comerciantes tenham diminuído 
o tamanho dos anúncios nas fachadas, a grande maioria ainda 

não havia retirado estruturas metálicas, toldos e coberturas 
irregulares. O objetivo da fiscalização não foi multar os 
proprietários, apenas melhorar as condições de movimentação.  
 A partir desta blitz, as calçadas ficaram mais livres. A blitz 
resultou na retirada de 46 totens e 27 fachadas irregulares com 
estrutura de ferro. Vinte e sete ambulantes foram removidos. E 
foram expedidas 123 notificações, abrangendo 100 passeios, 12 
muros e 11 limpezas. Houve 59 multas de veículos no passeio e 
24 autos de intimação. Em breve, a Subprefeitura vai construir 
baias nas paradas de ônibus e pontos de carga e descarga.


