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Ogovernador Geraldo Alckmin inau-
gurou, dia 23 de junho último, o Par-
que Estadual do Belém e uma Fábri-
ca de Cultura. Em manhã ensolara-
da, a solenidade contou com a pre-
sença de importantes autoridades,
como o prefeito Gilberto Kassab, o
secretário de Estado do Meio Am-
biente, Bruno Covas, o agora candi-
dato a prefeito José Serra, o subpre-
feito da Mooca Sérgio Carlos Filho
e os vereadores Toninho Paiva, Flo-
riano Pesaro e Gilson Barreto.

Em seu pronunciamento, o go-
vernador Alckmin lembrou que no
local funcionou, até 2005, a Febem
do Tatuapé, chegando a ter 2.000
adolescentes infratores. E que muito
antes, em 1765, o espaço era a fa-
zenda do ex-governador da Capita-
nia de São Paulo, Morgado de Ma-
teus. Em 1902, foi instalado o Edu-
candário de Crianças e Jovens Infra-
tores. Anos depois, em 1935, é trans-
formado em Reformatório de Me-
nores. E em 1976, passou a ser a Fe-
bem, até 2005, quando foi anunciada
a desativação. “É um parque que con-
templa desde o nascimento até a ter-
ceira idade. Vai ser o point de encon-
tro das famílias e da comunidade”,
destacou Alckmin.

Projeto inovador
Com um investimento de R$ 37,3

milhões, o Parque do Belém conta
com seis quadras poliesportivas, dois
quiosques, ciclovia, pista de corrida, pista
de skate, áreas de ginástica, equipamen-
tos de ginástica para a terceira idade e

No lugar da Febem, um lindo parque verde

O projeto começou sua evolução em 2005 entre vários
governos, a exemplo de José Serra, presente na inaugu-

ração ao lado de Kassab e Alckmin

Claro que estaria presente, a líder do Transporte Esco-
lar Lurdinha Rodrigues fez o plantio do Pau-Brasil junto

com o Amigo Geraldo Alckmin

Padre José Florenzio Blanco da Paróquia São Carlos
Borromeu do Belém fez a bênção do Parque do Belém e

da Fábrica de Cultura

Vila Maria Zélia
aguarda

revitalização
Inaugurações e

alianças à
parte, nosso

repórter Eduar-
do Martellotta
perguntou a
Kassab: será

feita a tão
sonhada revitalização da Vila Maria Zélia, cujos prédios
históricos, tombados pelo Patrimônio Histórico, se encon-
tram em lastimável estado? Sobre isso, o prefeito Kassab
disse que já teve a oportunidade de se manifestar junto

ao governador Geraldo Alckmin. “Conte com a Prefeitu-
ra com o projeto que Alckmin está levando em frente”.

O subprefeito da Mooca, Sérgio Carlos Filho disse que a
Vila Maria Zélia é um objetivo permanente. “Existem

propostas sim, vamos ver a realização de fato”.

Presidente do PSDB da Mooca, Eduardo Odloak era
subprefeito da região entre 2005 e 2008 e hoje

vê consolidada a grande obra, aí na foto
com o governador Alckmin

Autor do projeto
de lei festeja

conquista
O advogado José
Carlos Stangarlini
(na foto à direita),
é o autor do proje-
to de lei que criou
o Parque Estadual
do Belém, no lugar
da antiga Febem
Tatuapé - Projeto

de lei nº 624/99. “Levamos os 2.100 adolescentes a uma con-
dição melhor. Derrubamos tudo e transformamos em parque”,
lembrou ele, ao Jornal do Brás. A 23 de janeiro de 2001 o
governador Geraldo Alckmin transformou o projeto do então
deputado estadual Stangarlini – PSDB (agora pré-candidato a
vereador pelo PSD), na Lei 10.760 autorizando o Poder Exe-
cutivo a instituir o Parque Estadual do Belém. Foi uma luta de
14 anos da comunidade, segundo Stangarlini.

É o Parque do Belém, inaugurado junto com a Fábrica de Cultura Eduardo Cedeño Martellotta

playground numa área de 210.000 m²
e 15 hectares de área verde.

O parque, que vai funcionar inici-
almente das 6h às 20h, conta ainda
com uma unidade da Fábrica de Cul-
tura, da Secretaria de Estado da Cul-
tura, que promoverá cursos de inici-
ação artística para crianças e jovens e
atividades de difusão para toda a
comunidade, com literatura, teatro,
música, dança e oficinas culturais. A
população vai contar ainda no local
com uma ETEC – Escola Técnica
Estadual, um café e uma futura bi-
blioteca.

Outra notícia alvissareira é que a
CDHU vai transformar a comunida-
de Nelson Cruz, localizada ao lado
do parque, em prédios com 500 apar-
tamentos do programa Casa Paulista
- Minha Casa Minha Vida.

O secretário de Estado do Meio
Ambiente, deputado Bruno Covas, ao

fazer o uso da palavra, disse que o
movimento da população a favor do
parque começou há muitos anos.
“Quis o destino que justamente, a
inauguração ocorre num momento
em que a secretaria, por ordem do
governador Alckmin, começasse a
assumir todos os parques urbanos
que são de responsabilidade do Es-
tado. Quem conheceu essa região há
alguns anos atrás e vê esse parque
maravilhoso para a população, fica
admirado”, disse ele.

Kassab anuncia Metrô
na Celso Garcia

O prefeito Gilberto Kassab disse
que a inauguração do Parque Esta-
dual do Belém coincide com a revi-
talização do bairro do Belém. Ele
anunciou outra boa notícia: a chega-
da do Metrô Celso Garcia. “Projeto
já aprovado, vai contar com verbas

do Governo Federal, através de
emendas dos deputados federais e
está integrado ao projeto de recupe-
ração do Centro de São Paulo, para
oferecermos para a região, a opor-
tunidade de recuperarmos a sua po-
sição na cidade e centro gerador de
desenvolvimento e emprego”.

Grande transformação
No início de seu discurso, Kassab

disse que a cidade ganha um equipa-

mento de lazer, que vai fazer com que
a região tenha uma transformação
muito grande. “Foi um trabalho muito
importante de todos, dos governos
Mário Covas, José Serra e tantos que
ao longo dos últimos anos e das últi-
mas décadas, fizeram um grande tra-
balho, conquistaram credibilidade e
respeito e ajudaram a fazer a cidade
de São Paulo cada vez melhor para
se viver”, disse Kassab.


