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Para proteger a Cantareira
A Linha Verde forma um bloqueio para preservar a serra e oferece um belo passeio

Boletim da Subprefeitura

N o começo, as pessoas 
ficaram divididas. Uns 
gostaram bastante, 

outros não. Agora, depois 
de apenas seis meses da 
entrada em vigor da Lei 
Cidade Limpa, não há quem 
não elogie. Até mesmo os 
comerciantes acham que 
a cidade está ficando mais 

bonita. Na nossa região, 
as lojas estão quase todas 
adaptadas à lei: já retiraram 
as placas e estão fazendo 
a reforma da fachada. A 
Subprefeitura distribuiu 
200 mil cartilhas orientando 
a todos. Mas quem tiver 
dúvidas pode ir até a 
Subprefeitura para saber mais.

A Subprefeitura já está cuidando 
de um problema que afligiu os 
moradores da avenida Maria 
Amália Lopes de Azevedo: na 
altura do número 1.600, as 
águas do córrego Tremembé 
causaram o desbarrancamento 
de uma parte da margem e a 
erosão da calçada. O projeto 
para a obra de contenção da 
margem e da nova calçada, com 
a troca da grade de segurança, já 
está quase pronto.

Quem não ouviu falar 
da Votorantim, uma das 
maiores empresas do País? O 
pernambucano José Ermírio 
de Moraes foi o homem que 
transformou a companhia 
na gigante que é hoje. 
Engenheiro de minas, entrou 
na política em 1962, quando 
foi eleito senador. Deixou 
de assumir sua cadeira no 
Senado para ser ministro da 
Agricultura, no governo de 
João Goulart. Morreu em 9 
de agosto de 1973.

Sabe quem foi?

Havia um posto na avenida 
Luis Stamatis, no Jaçanã, 
que vendia gasolina batizada, 
aquela misturada com 
solvente. Está fechado (foto). 
Fiscais da Subprefeitura e do 
Contru (Departamento de 
Controle de Uso de Imóveis) 
lacraram o posto. Além de 
vender combustível irregular, 
o estabelecimento não tinha 
licença de funcionamento.

Posto no Jaçanã
é interditado

Está ficando bonito
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Quem mora ou passa 
pela região da avenida 
Maria Amália Lopes 

já viu totens e placas 
identificando o circuito 
chamado de Linha Verde. 
Foi criado há pouco tempo 
e só agora começa a ser 
divulgado. A Linha Verde 
é um tesouro. Um imenso 
bosque de 200 alqueires 
de área, na Fazenda Santa 
Maria, propriedade da 
família Alcântara Machado, 
que ocupa toda a parte alta 
da Vila Albertina, desde a 
avenida Nova Cantareira 
até a avenida Cel. Sezefredo 
Fagundes. Um bosque a 
apenas 11 quilômetros do 
centro da cidade, que foi 
transformado pela Prefeitura 
e pelo Governo do Estado 
em um tampão para proteger 
a Serra da Cantareira. Ali, a 
população pode caminhar, 
por um trecho de três 
quilômetros, entre muito 
verde e painéis que contam 
a importância da área para 
a região. Em breve, vai 
ficar maior. Chegará até a 
Junção, como é conhecido 
o trecho onde as avenidas 
Nova Cantareira e Senador 
José Ermírio de Morais 
se encontram. E, depois, 
também até o Clube de 
Funcionários da Sabesp.

Começa a obra 
na Maria Amália

Cursos grátis na Casa de Cultura
Erosão: projeto para reparar a margem do rio está quase pronto
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Prefeitura da Cidade de São Paulo
Subprefeitura de Jaçanã-Tremembé

Av. Luís Stamatis, 300  
CEP 02260-000

Telefone: 6242-3463
E-mail: tremembe@prefeitura.sp.gov.br

Na Vila Albertina, um dos portais de entrada da Linha Verde; abaixo, um painel explicativo

Você já ouviu falar do 
Praçação? É um projeto 
da Subprefeitura para 
valorizar as praças públicas, 
transformando-as em espaços 
sociais, de lazer e de cultura. 
As praças podem ser adotadas 
por pessoas, empresas ou 
escolas. Quem adota, passa 
a cuidar da manutenção 
do lugar. Quer adotar uma 
praça? Entre em contato com 
a Subprefeitura pelo telefone 
6242-3463.

Adote uma praça

É tudo grátis: oficinas e cursos de 
balé, biodança, bordado e trançado, 
inglês, italiano, violão, pintura (em 
tela e tecido), dança (cigana, circular 
e integrativa), cavaquinho, xadrez,  
sapateado, teatro e coral. É na Casa de 
Cultura Tremembé, que acaba de ser 
reaberta, depois de uma grande reforma. 
Para se inscrever, tem que ir pessoalmente 
até lá. Anote o endereço: avenida Maria 
Amália Lopes de Azevedo, 190; tel. 
6991-4291.

Bordado: um 
dos cursos 
gratuitos

25.174
bocas-de-lobo

200
alqueires

é a área verde 
que protege a 

Cantareira

Ajustadas: lojas com as 
fachadas reformadas

foram limpas 
desde janeiro 

de 2005
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