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Vizinhos falam
deprostituição
noButantã
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A
criação de parques e áreas verdes
para São Paulo é imprescindível.
Mas há questões de essência a se-
remrespeitadas.Osparquesdevem

integrarumapolíticaambientalparaasusten-
tabilidade da cidade, com a proteção de fun-
dosde vale, aumentodas áreasdedrenagem,
atenuaçãodasilhasdecalor,melhoriadaqua-
lidadedoar, proteçãodoscorposd’água,ma-
nutençãodabiodiversidade, criaçãodeespa-
ços e equipamentos públicos de qualidade e
estímulo ao espírito comunitário.
Ná lógica da qualidade ambiental, há al-

guns requisitos. Um exemplo é a recupera-
çãodecórregos,quenãodevemsertampona-
dos. Tambémnão se pode admitir a constru-
ção de parques à custa do aterramento ou
assoreamento de reservatórios. Não haverá
sustentabilidade nenhuma se isso ocorrer.
Haverá simmais impactos ambientais, o que
é, nomínimo, uma contradição.
Alémdisso,parquesplanejadosparaaperi-

feria devem ter os mesmos critérios aplica-
dos, por exemplo, ao do Ibirapuera, sobpena
de discriminação das comunidades menos
abastadas. É imprescindível que tais espaços
de convivência sejamumexemploeducativo
de respeito ao meio ambiente. São espaços
culturais, mais naturais, que têm como fun-
çãosensibilizaremotivaramudançadecom-
portamentodacomunidade.Construiresses
espaçosde forma eficiente e comrespeito ao
meio ambiente será a melhor contribuição
educativa a ser dada pelo setor público.
Parques são indicadores da política de

meio ambiente e da qualidade da gestão am-
biental. Sem a participação da comunidade
no planejamento e implementação, não há
exigênciasocial–nemcondiçõesparapromo-
versustentabilidade.Aí incorreremosemco-
nhecidos riscos da administração ineficien-
te: imediatismo, “mandracaria” das maque-
tes inauguradas e, no final, apenas o ‘faz de
conta’ característico domarketing verde.
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DO MEIO AMBIENTE

Naperiferia,
áreade
lazer fica
abandonada
Em 7 parques faltam luz, água e segurança
e sobram relatos de crimes e uso de drogas

A situação é semelhante no Par-
queUrbanoCohabRaposoTava-
res, no Butantã.Nãohá ilumina-
ção e segurança – à noite, mora-
dores disseram que o local vira
pontodeprostituiçãoedeconsu-
modedrogas.Umatrilhaprome-
tida para a mata ao lado nunca
foiconstruída.Osbanheirospre-
vistos tambémnunca foram ins-
taladoseosbebedourosestãose-
cos. O descaso também é visível
nomontedeentulho–sofás,col-
chões velhos e lixo doméstico se
acumulam logo na entrada do
parque.
Segundo a Secretaria do Ver-

de e doMeioAmbiente, é neces-
sário levar emconta quemesmo
parques não entregues oficial-
mente já ajudam a qualificar a
área, protegem a natureza e são
utilizadosdealgumamaneirape-
la comunidade. A pasta admitiu
que há atraso nas instalações de
playgrounds, mas disse que “a
compra deve ser feita ao longo
desteanoeainstalaçãoseráfeita
gradativamente”.
A nota ainda informou que os

parques estão sempre emevolu-
ção, expandindo os equipamen-
tos, epor isso,nuncaestão total-
mentecompletos.“MesmooIbi-
rapuera está recebendo novos
equipamentos e opções para a
população ainda hoje, 60 anos
após sua inauguração.”

21% da capital
conta com cobertura vegetal, de

acordo com o ‘Atlas Ambiental’

26 mil m²
de vegetação por habitante tem a

região deMarsilac, no extremo

sul paulistano. Esse número de

vegetação chega a zero nas

áreas do Brás e de Santa Cecília,

na região central.

AGENDA2012.Abertos só no papel

lDiretriz. O
Programa 100

Parques foi

lançado em

2008 e atende

ainda ao Plano

Diretor – por

meio da cria-

ção de par-

ques lineares.

Perus. Semmanutenção, mato cresce e local torna-se alvo de vandalismo

Oscemparquesou
os sem-parque?

Ainda há tempo para você 
estudar em uma das maiores 

universidades do País. 
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O MAIOR GRUPO UNIVERSITÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO MUNDO

Unidade ABC
Av. Rudge Ramos, 1.501
São Bernardo do Campo - SP
Tel.: (11) 4362-9000

Unidade Morumbi I
Rua Américo Brasiliense, 1.664
Morumbi - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5186-9000

Unidade Morumbi II
Rua Cancioneiro Popular, 28
Morumbi - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5180-9000

Unidade Campo Limpo
Estrada do Campo Limpo, 3.677
São Paulo - SP
Tel.: (11) 5842-9000

Unidade Osasco
Av. dos Autonomistas, 1.325
Osasco - SP
Tel.: (11) 3699-9000

Unidade Maria Cândida
Rua Maria Cândida, 1.813
São Paulo - SP
Tel.: (11) 2967-9000

Unidade Vila Mariana
Rua Afonso Celso, 235
Vila Mariana - São Paulo - SP
Tel.: (11) 5085-9000

Unidade Tatuapé
Avenida Guilherme Giorgi, 1.245
Vila Formosa - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3150-9000

Unidade Marte
Av. Brás Leme, 3.029
São Paulo - SP
Tel.: (11) 2972-9000

Unidade Rudge
Av. Rudge, 315
São Paulo - SP
Tel.: (11) 3618-9000

Unidade Avenida
Av. Brasil, 7.210
Cascavel - PR
Tel.: (45) 3219-4411

PARANÁ

SÃO PAULO

Unidade Lago
Av. Rocha Pombo, 2.005
Cascavel - PR
Tel.: (45) 3328-1407

SANTA CATARINA

Faculdade UNIBAN
Rua Luiz Fagundes, 1.680
Picadas do Sul - São José - SC
Tel.: (48) 3357-9000

Programas:

E AINDA: CONVÊNIOS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS

Ligue: 4007-1833
www.uniban.br

INSCREVA-SE
VESTIBULAR 262/

Mensalidades
a partir de

R$298

*Valor da mensalidade válido para pagamento até o último dia útil do mês anterior ao vencimento.
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Na periferia, a inauguração de
umparquenãoégarantiadeárea
verde de qualidade – abertos in-
completos ou deixados semma-
nutenção, os lugares são rapida-
mente depredados e deixam de
ser utilizados pela comunidade.
Dos 13 visitados pela reporta-
gem, em sete casos há proble-
mas como falta de água, luz, cer-
camentoeseguranças.Comore-
sultado,sobramrelatosdeassal-
tos, uso de drogas e prostituição
dentro dos parquesmunicipais.
Abertos sem contratação de

seguranças, ou com número in-
suficiente de profissionais, qua-
troparquesvisitadospela repor-
tagemestãohámesessemilumi-
nação. Inaugurado em novem-
bro de 2009, o Consciência Ne-
gra, emCidadeTiradentes, zona
leste, teve fiação elétrica rouba-
da há um ano emeio e nunca re-
posta.Noinverno,fechamaisce-
dopor falta de iluminação.Além
disso, foi inaugurado incomple-
to: uma área de 400metros qua-
drados até hoje está vazia, por-
que os brinquedos para os três
playgrounds previstos para o lo-
cal nunca chegaram. Nenhum

dos seis bebedouros existentes
nolugarfunciona–umatorneira
foi instalada precariamente pe-
los seguranças, para atender os
visitantes que pedemágua.
O Parque Linear Guaratiba,

em Guaianases, na zona leste,
também sofre com falta de ma-
nutenção. Desde o início do ano
passado o local está às escuras,
também por causa de ladrões
que roubaram os fios de luz. Lo-
calizado ao lado de um terreno
baldio ocupado, segundo relato
de moradores, por usuários de
drogas, o cercamento do parque
nunca foi finalizado. “Do jeito
que fica, prefiro dar toda a volta
do que cruzar o terreno sem luz.
E pior é que a promessa é que o
parque iria ser umatalho seguro
para não precisar passar pelas
ruas do lado, que também são
mal iluminadas”, disseadonade
casa Isadora Alexandre, de 34
anos,moradora da região.
Há casos de parques abertos e

simplesmente deixados ao léu,
sem água, luz e seguranças. Em
poucotempo,equipamentosco-
mo quadras esportivas e bebe-
douroscompradospelaadminis-

tração acabam depredados. No
ano passado, foram instaladas
cercas, um quiosque e uma qua-
dra esportiva no Parque Senhor
doVale, emPerus, extremonor-
te da capital. Deixado aberto e
semmanutenção, oparqueého-
je ocupado, segundo vizinhos,
porviciados egarotasdeprogra-
ma. Aos domingos, o quiosque é
utilizadopara festas.“Trazemas
garotas para lá e ficam a noite
toda.Cansamosde chamarapo-
lícia”, disse adonadecasaValdi-
cePereira, de 46anos,moradora
do local há 15 anos.

Abandono. A falta de manuten-
ção também estragou as 2 mil
mudas de plantas ornamentais
compradasparalá.“Édescasoto-
tal. Não adianta construir um
equipamentoedeixá-loabando-
nado”, disse Claudemir Bassoli,
líder de associação de morado-
res.Troncosdeárvoresderruba-
das dentro do parque nunca fo-
ram retirados. A quadra esporti-
vatambémfoitotalmentepicha-
da e, sem jardinagem, o mato
cresce alto na área. / RODRIGO
BURGARELLI e VITOR HUGO
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PRECARIEDADE

l Doze parques visitados pela reportagem tinham problemas;
Prefeitura promete consertos e revê prazos de inauguração

N

Rod. São Paulo

/Mogi

PARQUE

Local foi todo reformado e
obra ainda está em
andamento

Sanitários serão instalados e
o entulho vai ser retirado

O parque está sendo criado
em fases

Previsão de inauguração agora
é 1º semestre de 2011

Previsão de inauguração agora
é 1º semestre de 2011

Não é considerado entregue
e a obra continuará
futuramente

Previsão de inauguração agora
é 1º semestre de 2011

Fios serão repostos e
cercamento será refeito

Perfil do parque é de
contemplação de natureza

Há quadras, centro de
convivência e sala multiuso

Iluminação será reparada

Local não fica trancado.
Entrega oficial será em março

Está sem iluminação,
com quadras pichadas;
equipamentos foram
roubados

Há entulho na entrada e a
água e iluminação não
funcionam

Favela ainda está sendo
desapropriada para sua
construção, que mal começou

Fica trancado 24 horas por dia

Homens ainda estão
terminando as obras, mas já
há problemas no bebedouro

Cerca de 20 barracos
foram erguidos no
meio do parque, que virou área
comandada pelo tráfico

Quadras sem traves,
brinquedos infantis quebrados
e poucos sinais de obra
recente

Falta cercar uma parte, mas
a fiação elétrica já foi roubada

Não há playground e há área
contaminada por esgoto

Não há playground,
bebedouros e equipamentos
científicos

Não há playground nem
iluminação

Estava trancado e sem
banheiros

Senhor do Vale
INAUGURAÇÃO: dez/2010

Urbano Cohab Rap.
Tavares
INAUGURAÇÃO: jan/2010

Linear Sapé
INAUGURAÇÃO: jun/2009

Urbano Jd. Herculano
INAUGURAÇÃO: fev/2010

Urbano Ganhembu
INAUGURAÇÃO: dez/2010

Linear Taboão
INAUGURAÇÃO:  fev/2010

Linear Mongaguá
INAUGURAÇÃO: dez/2010

Linear Guaratiba
INAUGURAÇÃO: jan/2010

Urbano Lajeado
INAUGURAÇÃO: jan/2010

Urbano Ciência
INAUGURAÇÃO: dez/2009

Urbano Consciência
Negra
INAUGURAÇÃO: nov/2009

Urbano Águas
INAUGURAÇÃO: dez/2010
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O QUE VIMOS O QUE A PREFEITURA DIZ
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