Boletim da Subprefeitura

Por que o nome?
Uma das mais
famosas ruas
do Ipiranga
tem o nome
ligado a uma
importante
passagem da História
brasileira: o Dia do Fico. Em
janeiro de 1822, D. Pedro
(foto) resistiu à ordem para
voltar a Portugal. E disse a
célebre frase: “Se é para o
bem de todos e felicidade
geral da Nação, diga ao povo
que fico”.
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Biblioteca Roberto
Santos é reaberta

Após a reforma: auditório agora tem cadeiras e piso novos

foram limpas nos
últimos dois anos

Doe um agasalho

Começou a Campanha do
Agasalho. Quem quiser
doar roupas deve ir a um
dos postos: CEU Meninos,
Mercado Municipal e
Subprefeitura, entre outros. As
doações serão entregues para
organizações sociais do bairro.
Informações: 6808-3692.

Postos irregulares: fechados
A Prefeitura, a Agência
Nacional do Petróleo
(ANP) e a Polícia Civil
vêm trabalhando juntas na
fiscalização dos postos de
gasolina. A Prefeitura já
fechou oito estabelecimentos
da região neste ano.

Entre as irregularidades
encontradas nos postos de
gasolina estão: venda de
combustível adulterado, falta
de documentação, ausência
de alvará de funcionamento
e falta de condições de
segurança.
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A Biblioteca Municipal Roberto
Santos (antiga Biblioteca
Genésio de Almeida Moura)
foi reaberta depois da reforma
feita pela Secretaria de Cultura.
Agora, a biblioteca conta com
novo auditório, novos pisos,
móveis e pintura interna. A
Subprefeitura também fez sua
parte: reconstruiu o jardim
e a calçada. A Biblioteca
Municipal Roberto Santos
fica na rua Cisplatina, 505.

Rua Lino Coutinho, 444
CEP 04207-000
Telefone: 6808-3600
E-mail:
ipirangagabinete@prefeitura.sp.gov.br
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Para ficar na história

Doze imóveis agora
fazem parte do
patrimônio histórico
no Ipiranga

Biblioteca itinerante
A Biblioteca Móvel Itapemirim
é um ônibus equipado para
oferecer atividades gratuitas
como filmes, teatro de
fantoches, jogos, oficinas e
empréstimos de livros. Veja
as datas e locais onde estará,
sempre entre 13h e 20h:
n24/06 a 01/07 - Parque
da Independência, Ipiranga
n02/07 a 05/07 - Praça Dirceu
de Castro Fontoura,
Jd. Sta. Cruz
n06/07 a 08/07 – Rua
Raimundo Nina Rodrigues,
Jd S. Savério.
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Tombado: edifício do
Educandário Sagrada
Família é um dos 12
prédios que agora são
protegidos

V

ocê sabe o que significa
fazer um tombamento?
Tombar é proteger prédios
históricos para que eles não sejam
demolidos nem recebam reformas
que alterem suas características
originais. Em maio, o Conselho
Municipal de Preservação do
Patrimônio Histórico (Conpresp)
tombou 12 prédios na região
do Ipiranga. Entre eles, estão o
Antigo Grupo Escolar São José,
de 1891, Educandário Sagrada
Família, de 1895, e o Internato
Nossa Senhora Auxiliadora do
Ipiranga, de 1896. A existência
desses imóveis no bairro está
ligada a uma única história: aos
nove anos de idade, um garoto
rico chamado José Vicente
de Azevedo perdeu seu pai
tragicamente e prometeu que
ajudaria crianças desamparadas
como ele. Azevedo cresceu e
se tornou um conde, dono
de muitas terras no Ipiranga.
Construiu muitos imóveis
para atividades beneficentes e
educacionais. Ao morrer, esses
imóveis foram doados a uma
instituição social, que desde esta
os utiliza-se para os mesmos
fins. Por isso o Ipiranga possui
hoje muitas entidades sociais e
universidades.
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Em obras: construção de prédios no novo bairro

J u n h o

Cidadania é manter a cidade limpa. Não jogue este boletim no chão.

ocê conhece a Cidade Nova
Heliópolis? É o novo bairro
que a Secretaria de Habitação
está construindo para substituir a
maior favela de São Paulo. Estão
sendo realizadas obras de canalização
de córregos, construção de moradias,
ruas, calçadas, esgotos e galerias.
Para realizar as obras é necessário
retirar moradias precárias e vielas.
As pessoas que saem recebem
auxílio habitacional da Prefeitura,
podendo ir morar em outro local ou
permanecer em Heliópolis. No final,
aqueles que continuarem morando
no novo bairro poderão adquirir seus
imóveis da Prefeitura, realizando o
sonho da casa própria.
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Vai chegar um novo bairro

Antigo Grupo Escolar São José
Educandário Sagrada Família
Internato Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga
Antigo Juvenato Santíssimo Sacramento
Colégio São Francisco Xavier
Instituto Cristóvão Colombo
Seminário João XXIII
Instituto Maria Imaculada
Instituto Padre Chico
Seminário Central do Ipiranga
Clínica infantil Ipiranga
Noviciado Nossa Senhora das Graças

Av. Nazaré, 900
Av Nazaré, 470
Rua Dom Luiz Lasagna, 300
Rua Dom Luiz Lasagna, 400
Rua Moreira e Costa, 531
Rua Mário Vicente, 1.108
Rua Mário Vicente, 1.108
Av. Nazaré, 711
Rua Moreira de Godoy, 456
Av. Nazaré, 993
Av. Nazaré, 1.361
Rua Clóvis Bueno de Azevedo, 130

