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Faixa exclusiva 
de ônibus na 

Giovanni Gronchi 
para o trânsito do 
bairro. Moradores 

exigem respeito 
e questionam: 
novas pontes 

irão minimizar o 
trânsito?

O MORUMBI 
      NÃO PODE PARAR





3

Foto da capa: SIURB/Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras

M Tecnologia e Comunicação Ltda.

SUMáRIO

você quer um bairro melhor para morar? 

Nesta edição, mostramos como morado-

res do Morumbi e do Panamby estão ba-

talhando por mais qualidade de vida. A implantação 

da faixa exclusiva para ônibus na Avenida Giovan-

ni Gronchi  transformou o trânsito do bairro – que 

nunca foi modelo para a cidade – em um verdadei-

ro inferno e é o tema de capa deste mês. Reclamar 

apenas não resolve, ou ao menos não comove os 

governantes. Um grupo de moradores foi recebido 

na Câmara Municipal pelo vereador Eliseu Gabriel e 

aguarda reunião com um representante da CET. Es-

tão vivas as esperanças de serem ouvidos pelo po-

der público.

Também a defesa do meio ambiente exige vigi-

lância constante dos moradores. Considerado um 

dos poucos bairros verdes da cidade (com 46,8% de 

arborização, segundo dados de 2.000), o Morumbi 

vê seu verde em risco. Seja pelo decreto aprovado 

no início do ano pelo Prefeito Haddad, que permite a 

construção de empreendimentos habitacionais em 

áreas verdes, seja pela Lei de Zoneamento, que está 

em aprovação na Câmara e tem inúmeros pontos 

que merecem atenção quando se trata da qualida-

de de vida da população. Saiba mais lendo a matéria 

que começa na página 14 e fique de olho. Seu bairro 

e as futuras gerações agradecem!

Boa leitura a todos.

Luiza Oliva

Editora

www.panambymagazine.com.br

www.facebook.com/panambymagazine
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CAPA

Luiza Oliva

Implantação de faixa exclusiva para ônibus na Giovanni Gronchi traz caos 
ao trânsito no Morumbi. Moradores sugerem ampla discussão sobre o tema 
mobilidade no bairro, que implica em segurança e opções viárias para carros, 

transporte público e bicicletas. 

O MORUMBI 
          NÃO POdE PARAR
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a Marginal Pinheiros, e todas estão estranguladas”, pon-

dera Bruno, que viu o Panamby e o Morumbi se transfor-

marem e o trânsito virar um caos, dia e noite. Cansado 

dos congestionamentos, Bruno se vê aliviado por traba-

lhar no próprio Panamby e poder evitar os horários de 

pico para chegar e sair de casa. Mas, com a implantação 

da faixa exclusiva de ônibus na Giovanni Gronchi a situa-

ção piorou demais, e até tarefas corriqueiras, como levar 

e buscar as crianças na escola, muito perto de casa, se 

transformaram em pesadelo, relata. 

Assim como Bruno e sua família, a imensa maioria 

dos moradores está sentindo os efeitos dessa drásti-

ca mudança no tráfego da avenida mais importante do 

bairro, e que pegou os moradores de surpresa, mal o ano 

começou. No dia 30 de janeiro, quando a CET instalava 

placas de sinalização informando sobre a faixa exclu-

siva de ônibus, que foi implantada em 1º de fevereiro, 

houve a primeira manifestação contra a arbitrariedade 

da medida. Em frente ao estádio do Morumbi, cerca de 

80 manifestantes pediam respeito ao Prefeito Fernando 

Haddad. Entre os participantes, as opiniões eram unâni-

mes: ninguém é contra o transporte público. Todos pe-

dem, porém, transporte público de qualidade para toda a 

“São Paulo é extremamente complexa. Em cada 

bairro é preciso ouvir quem mora e trabalha lá. 

Simplesmente despejar regras apenas aumenta 

a tensão e a animosidade entre os diversos 

grupos de moradores. Não temos planos 

para os bairros.” Vereador Eliseu Gabriel
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uando Bruno Isaac se mudou para o Panamby, 

a Rua deputado João Sussumu Hirata tinha 

apenas um pequeno trecho asfaltado, próximo 

à Avenida Giovanni Gronchi. Eram meados dos 

anos 1980, e existiam na região apenas o condomínio de 

casas Granja do Morumbi e poucos edifícios nas imedia-

ções da avenida. Ainda não existia o Panamby como co-

nhecemos hoje. Mas, mesmo naquela época a Giovanni já 

era o principal caminho dos moradores para sair e chegar 

ao bairro. “Eu e meu irmão estudávamos do lado de lá do 

Pinheiros e de manhã a Giovanni tinha trânsito. Era a via 

principal da região. Hoje, porém, temos outras formas de 

acesso, como a Pio XII para chegar à Avenida Morumbi e 
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CAPA

população. E querem também ser ouvidos pelo Prefeito. 

No início de fevereiro, um grupo de moradores se 

reuniu com o vereador Eliseu Gabriel: Adriana Meinking 

Guimarães, vice-presidente da Associação Cultural e 

de Cidadania do Panamby, Camila Barreto, Marcos Mu-

nhoz e valéria Inati. “Fazer uma implantação de faixa 

exclusiva para ônibus, sem que os motoristas tenham 

outras alternativas de trajetos, logicamente iria levar 

a imensos congestionamentos, como estamos vendo 

na Giovanni Gronchi. Faltou sensibilidade à Prefeitura, 

que não ouviu todos os segmentos dos moradores do 

Morumbi. Queremos que a Prefeitura veja o que está 

acontecendo. Esses imensos congestionamentos inclu-

sive aumentam a insegurança dos motoristas”, atesta o 

vereador Eliseu Gabriel, que vê como única solução para 

os inúmeros problemas da cidade ouvir os moradores. 

“São Paulo é extremamente complexa. Em cada bairro 

é preciso ouvir quem mora e trabalha lá. Simplesmente 

despejar regras apenas aumenta a tensão e a animosi-

dade entre os diversos grupos de moradores. Não te-

mos planos para os bairros”, diz o vereador. 

Adriana, da Associação Panamby, acredita na mobi-

lização dos moradores e em dados concretos para com-

bater a medida da CET: “Estamos levantando orçamen-

tos de estudos de viabilidade de tráfego. Precisamos 

de dados para confrontar os apresentados pela CET. 

Também precisamos do apoio dos moradores. Há um 

abaixo assinado na internet, contra a faixa exclusiva de 

ônibus, e estamos mobilizando os moradores para que 

eles escrevam para os órgãos públicos se manifestan-

do, enviando vídeos, fotos, fazendo contagem de ônibus, 

etc.” Os e-mails com relatos sobre os transtornos cau-

sados pela implantação da faixa de ônibus, com fotos e 

vídeos, devem ser enviados para o endereço eletrônico 

smtgabinete@prefeitura.sp.gov.br com cópia para 

morumbiamigos@hotmail.com. Já o abaixo assinado pode 

ser acessado através do link: https://www.change.org/p/

cet-cet-sp-contra-a-faixa-exclusiva-de-%C3%B4ni-

busda-avenida-giovanni-gronchi-morumbi (veja abaixo 

o QR Code para acessar o abaixo assinado).

Se você é contra a faixa exclusiva para ônibus da Giovanni Gronchi, assine o abaixo assinado.

www.change.org/p/cet-cet-sp-contra-a-faixa-exclusiva-de-%C3%B4nibus-da-avenida-giovanni-gronchi-morumbi

Manifestação em janeiro: moradores 
pedem respeito e querem ser 
ouvidos pela Prefeitura.
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E CADê OS ôNIBUS?

Segundo comunicado da CET, os 3,8 km de faixa exclusiva 

para ônibus nas avenidas Giovanni Gronchi, Padre Lebret 

e Jules Rimet estão beneficiando 146 mil pessoas por dia 

que utilizam linhas municipais que circulam pelas aveni-

das. Ainda conforme a CET, circulam 10 linhas de ônibus 

municipais no primeiro trecho da Giovanni, numa fre-

quência de 83 ônibus por hora, transportando em média 

133.470 mil pessoas por dia; já pelo segundo trecho da 

avenida circulam 13 linhas de ônibus municipais, numa fre-

quência de 85 ônibus por hora, que transportam 146.785 

mil pessoas por dia, em média. No corredor das avenidas 

Padre Lebret e Jules Rimet circulam sete linhas de ônibus 

municipais, numa frequência de 58 ônibus por hora, que 

transportam 32.257 mil pessoas por dia, em média.

Christian Gerschkovitch mora na vila Suzana, numa 

travessa da Giovanni Gronchi. Ele é um dos muitos mo-

radores que questionam os números apresentados pelo 

órgão municipal. Todos os dias, Christian vai ao trabalho, 

na região da Avenida Paulista, com a linha 5119 – Largo 

São Francisco. Recentemente, parado no ponto de ôni-

bus, ele filmou o congestionamento durante 10 minutos 

– em toda a filmagem, pode-se assistir a carros parados 

e nenhum sinal de ônibus na faixa exclu-

siva. Acesse o vídeo pelo link https://you-

tu.be/RlCMy60d67y ou pelo QR Code 

ao lado. “É um absurdo o que fizeram na 

“Cancelamos novas manifestações. Estamos 

com um canal de comunicação aberto com 

o Estado, através de um representante do 

Legislativo e a Prefeitura. Estamos dando um 

voto de confiança a eles.”  Marcos Munhoz

Com a faixa de ônibus na Giovanni 

Gronchi, mobilidade dos moradores 

foi extremamente prejudicada. Ruas 

transversais, como José Ramon Urtiza, 

Sussumu Hirata e José Galante, param a 

partir das 6 horas.
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Giovanni. Os ônibus demoram muito para passar. O que 

tomo, quando chega ao ponto, fi ca vários minutos para-

do para que todos embarquem. Há ônibus menores em 

que é simplesmente impossível entrar. Eu ando de ôni-

bus e o ganho de tempo com a faixa exclusiva foi ínfi mo, 

cinco minutos a menos no meu trajeto.” Para Christian, 

deveria ser proibida a implantação de faixas de ônibus 

em ruas com menos de três vias de rolamento. “Na Gio-

vanni há locais estreitos em que o ônibus não passa jun-

to com um carro.” 

As páginas do Facebook que reúnem grupos de mo-

radores do Morumbi têm sido tomadas por relatos revol-

tados contra a faixa. O bairro todo vive um verdadeiro nó 

no trânsito, com ruas transversais tomadas de carros e 

completamente paradas a partir das 6 horas da manhã. 

Após a reunião com o vereador Eliseu Gabriel, foi agen-

dado um encontro com a CET e o vereador para o dia 29 

de fevereiro. O objetivo dos moradores é conversar com 

os representantes da Prefeitura e procurar uma solução 

de mobilidade para o bairro, que benefi cie todos. “Can-

celamos novas manifestações. Estamos com um canal 

de comunicação aberto com o Estado, através de um re-

presentante do Legislativo e a Prefeitura. Estamos dando 

um voto de confi ança a eles”, diz Marcos Munhoz, que fez 

parte do grupo recebido por Eliseu Gabriel. Para Marcos, 

falta à Prefeitura entender a verdadeira vocação de uma 

avenida como a Giovanni Gronchi: “A Giovanni é uma via 

intrabairro, utilizada pelos moradores da região para trá-

fego local, principalmente transporte de crianças aos 

inúmeros colégios da região”, diz.
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NOVAS PONTES, QUASE PRONTAS

Falta pouco para que as pontes Laguna e Itapaiú-

na se transformem em opções de acesso ao Panam-

by e Morumbi. Segundo a SP Obras, responsável pelas 

obras da Laguna, a ponte tem previsão de inaugura-

ção para abril e não terá acesso direto à Rua dona He-

lena Pereira de Moraes. Já a Itapaiúna, construída pela 

Odebrecht como termo de compensação ambiental 

por obras realizadas na região, está com o cronogra-

ma atrasado. A previsão para a inauguração é no se-

gundo semestre deste ano.

Segundo a SP Obras, 

as lombadas colocadas 

na Marginal, bem ao lado 

da ponte Laguna, na via 

de acesso para a Rua dona Helena, serão retiradas 

após o fi nal das obras. depois da inauguração da pon-

te, esse trecho da Marginal terá duas faixas de rola-

mento. Muitos moradores sentiram falta do totem de 

identifi cação do Panamby que, segundo a SP Obras, 

está guardado e protegido no canteiro de obras e será 

recolocado após a fi nalização da nova confi guração do 

viário Burle Marx. “As duas novas pontes irão dividir o 

trânsito pesado que as pontes Morumbi e João dias re-

cebem. Elas se somam ao prolongamento da Avenida 

Chucri Zaidan, que trará fl uidez aos moradores que se 

destinam aos bairros vila Cruzeiro, Chácara Santo An-

tônio, Granja Julieta, entre vários outros, bem como a 

quem segue para outras regiões de Santo Amaro, como 

Alto da Boa vista”, explica Rosa Richter, presidente da 

Associação Cultural e de Cidadania do Panamby.

Ponte Itapaiúna: 
cronograma 

atrasado.

Ponte Laguna: 
inauguração 
prevista para abril.
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Gabriel Casaroli sugere 
melhorias em caminho ao 
lado da Marginal, que pode 
ser utilizado por ciclistas. 

CAPA

calização do bairro sem estrutura viária e sem metrô está 

na origem do problema do trânsito. Morador do Panamby, 

José valter Martins de Almeida concorda com delmanto: 

“A mesma Prefeitura que instituiu a faixa de ônibus aden-

sou um bairro sem estrutura para tal. Temos um transporte 

público defi ciente que não atende a população. difi cultar 

o uso do transporte individual para estimular o transporte 

coletivo não é uma iniciativa válida em uma cidade como 

São Paulo.” valter pondera que as obras das pontes Lagu-

na e Itapaiuna são as únicas melhorias previstas para o 

bairro. O benefício das pontes para o trânsito, aliás, é uma 

incógnita para os moradores. A sensação é que, quando 

forem inauguradas, pouco ajudarão na fl uidez do tráfego. 

“Todo o bairro do Morumbi está muito judiado. Será que 

as novas pontes surtirão efeito? Ou serão como a Ponte 

Estaiada, que no início ajudou muito e hoje é conhecida 

como Ponte Estagnada, porque vive parada? Não vemos a 

construção de corredores de ônibus, mas ações que sim-

plesmente arrancam espaço dos carros. Não há planeja-

VERTICALIZAÇÃO, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Planejamento. Para quem vive o dia a dia do bairro, é o 

que falta para que melhorias efetivas aconteçam em re-

lação à mobilidade no Morumbi. Marcos Munhoz ques-

tiona, por exemplo, a instalação de inúmeros semáforos 

em transversais da Giovanni Gronchi e em outros pontos 

importantes do bairro, como a confl uência da Rua depu-

tado João Sussumu Hirata com a Avenida Hebe Camargo. 

“Um semáforo ali só trará congestionamento à Sussumu 

Hirata e maior vulnerabilidade aos motoristas em relação 

à segurança. Sabemos que a Prefeitura se defende dizen-

do que a questão da segurança pública compete ao Go-

verno do Estado. Porém, a Prefeitura não pode aumentar 

o risco dos moradores por conta de uma intervenção mal 

planejada em uma via. Ela está se tornando corresponsá-

vel”, avalia Munhoz.  

Para Roberto delmanto Junior, advogado e coordena-

dor do movimento SOS Panamby, que defende o Parque 

Burle Marx e suas áreas verdes vizinhas, a intensa verti-

“Todo o bairro do Morumbi está muito judiado. Será que as novas pontes surtirão efeito? 

Ou serão como a Ponte Estaiada, que no início ajudou muito e hoje é conhecida como Ponte 

Estagnada, porque vive parada? Não vemos a construção de corredores de ônibus, mas ações que 

simplesmente arrancam espaço dos carros. Não há planejamento.” Bruno Isaac, morador



mento”, lamenta Bruno Isaac. 

Um entusiasta da bicicleta, Bruno pouco tem utiliza-

do sua bike, mesmo para o lazer. Seu receio é óbvio: o ris-

co de ser assaltado. Usuário da ciclovia permanente da 

Marginal Pinheiros, Bruno relata inúmeros problemas de 

acesso à ciclovia e principalmente os assaltos na altura 

do Real Parque. “Hoje penso muito antes de sair de bici-

cleta por São Paulo.”

Gabriel Casaroli, morador do Panamby, é adepto da 

bicicleta para ir ao trabalho, no Brooklin. Porém, reco-

nhece que o trajeto é arriscado, especialmente se pas-

sar pela Rua Colégio Pio XII, íngreme e cheia de carros. 

Em busca de uma opção, Gabriel descobriu um caminho 

que ladeia a Marginal Pinheiros, após o Extra, ao lado do 

terreno do Parque Global, seguindo até a Ponte do Mo-

rumbi. “Em grande parte o caminho é de terra, e quando 

chove vira lama. Mas é seguro, isolado dos carros. Cruzo 

o rio em 20 minutos”, diz Gabriel, que está solicitando à 

Subprefeitura do Campo Limpo uma melhoria na trilha. 

“É uma obra que não exige nenhuma intervenção, apenas 

a colocação de brita sobre a trilha, trazendo mais segu-

rança para quem pedala”, aponta. 

Para Gabriel, a instalação da faixa de ônibus na Giovan-

ni Gronchi reacendeu uma discussão necessária: a mobili-

dade dos moradores do Morumbi e Panamby. “O problema 

está extremamente ligado à segurança. Por medo dos as-

saltos, os motoristas aceleram e causam acidentes. Isso é 

justo?”, questiona. Gabriel defende o respeito a todos os 

moradores – sejam eles adeptos dos carros, do transporte 

público ou da bicicleta, cobrando ações dos governantes 

para mais segurança e opções viárias. 

Próximo ao 
Extra, trilha 
precisa de 
melhorias.
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Fotos: Isabelle Allet-Coche no Parque Burle Marx
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Áreas verdes 
AMEAçAdAS

esde nossa edição de julho de 2015, Panam-

by Magazine acompanha com atenção o 

tema da Lei de Zoneamento da cidade. A Lei 

de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo define a 

ocupação e uso do território da cidade e impacta dire-

tamente na preservação das áreas verdes. “Ela prevê o 

que se pode construir, de que forma, em que terrenos, 

em que bairros, o que deve ser preservado, como pro-

teger nossos mananciais, como melhorar o verde e po-

luir menos”, explica Marcia vairoletti, representante da 

Frente de Moradores e Entidades. depois de ser discu-

tida na Câmara e em diversas audiências públicas com 

moradores, os vereadores retomaram em fevereiro a 

discussão sobre o Projeto de Lei 272/2015, após revi-

são do relator do texto, vereador Paulo Frange.

Para o vereador Gilberto Natalini, antes mesmo de 

a Câmara retomar os estudos sobre a Lei de Zonea-

mento, a assinatura do decreto 56.759, em 7 de janei-

ro, pelo Prefeito Fernando Haddad, foi uma péssima 

notícia para a cidade. “Esse decreto flexibiliza o uso 

das áreas verdes da cidade para empreendimentos 

habitacionais. Como se São Paulo não tivesse outras 

áreas onde se possam construir habitações sociais 

Decreto que autoriza construção de 
empreendimentos habitacionais em 
áreas verdes e Lei de Zoneamento 
ameaçam meio ambiente.
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de forma moderna e sustentável”, afirma Natalini, fri-

sando que ninguém é contra as habitações sociais. “Mas 

não podemos aprová-las em cima de nascentes, de ár-

vores, de mananciais. É o que está sendo feito no Par-

que dos Búfalos, uma área de mananciais, mata nativa e 

90 espécies de fauna, próxima à Represa Billings. A po-

pulação não pode ser jogada em áreas de mananciais. 

Há áreas degradadas em antigos bairros industriais e 

no centro que podem ser transformadas. defendo um 

urbanismo moderno. Nosso prefeito é um predador am-

biental e o que ele propõe não é desenvolvimento sus-

tentável”, defende.

Roberto delmanto Junior, coordenador do movimen-

to SOS Panamby, concorda com Gilberto Natalini: as 

habitações populares são extremamente necessárias, 

mas não sobre áreas verdes. “É mais fácil desmatar o que 

resta para construir habitações populares do que reur-

banizar áreas degradadas e comunidades, onde já se tem 

gente morando em condições precárias de saneamento 

e segurança. Ficam as áreas degradadas, ficam as comu-

nidades sem melhorias por parte da Prefeitura e destrói-

-se o que resta de verde”, afirma. 

RISCOS PARA O MEIO AMBIENTE

Já na Lei de Zoneamento, que entra na fase de segun-

da votação pela Câmara, o vereador Natalini percebe 

três pontos graves para a cidade. “O primeiro refere-se 

às Zonas Estritamente Residenciais, as ZERs. O Projeto 

de Lei pode acabar com os 4% da cidade que possuem 

permeabilidade e áreas com fauna e flora”, diz. Natalini 

complementa para o risco das três categorias de Zonas 

Mistas – 1, 2 e 3, com diferentes graus de uso entre usos 

residenciais e não residenciais –, se transformarem em 

apenas uma Zona Mista, “tirando o sossego de mora-

dores de bairro predominantemente residenciais”. Ele 

também aponta para o fato da Lei de Zoneamento ser 

apresentada por meio de mapas, que podem ser altera-

dos mesmo após aprovação pelos vereadores. Ele cita 

os 3,2 milhões de metros quadrados, definidos como 

Zepam (Zona Especial de Proteção Ambiental), que 

simplesmente sumiram dos mapas. “Eram áreas reser-

vadas em torno do Rodoanel. Retirar essas áreas da de-

nominação de Zepam representará um adensamento 

enorme ao lado do Rodoanel, com um imenso risco para 

o bairro de Parelheiros, importante para o meio ambien-
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Zoneamento 
proposto pelo 
PL 272/2015.

ZM – Mista

ZEIS – Moradia Popular

Operação Urbana

ZEPAM – 
Preservação Ambiental 

te da cidade”, diz. Conforme o vereador, o Plano diretor 

– aprovado em agosto de 2014 – já permitia que o poder 

público pudesse ocupar maior espaço das poucas áreas 

verdes da cidade. “E isso está acontecendo. Na prática 

temos uma verdadeira invasão ofi cial, pública, das áreas 

verdes de São Paulo”, sustenta.

Também o vereador Eliseu Gabriel tem apontado para 

o risco das áreas verdes da cidade em função da nova Lei 

de Zoneamento. Em fevereiro, em discurso na Câmara, 

ele citou a extensão da Operação Urbana água Espraia-

da sobre o pulmão verde do Parque Burle Marx e seu 

entorno. “Essa imensa e importante área verde fi caria 

sujeita aos parâmetros da Operação Urbana. Será pra-

ticamente certa a destruição dessas áreas tais como as 

conhecemos hoje. Precisamos nos mobilizar para defen-

der a cidade dessa fúria de ocupar espaços verdes tão 

importantes para a cidade”, justifi ca. 

O advogado Roberto delmanto Junior, do SOS Pa-

namby, já havia alertado que a expansão da Operação 

água Espraiada sobre as áreas verdes do Panamby só 

trará benefícios para as construtoras e prejuízo para a 

população. Os terrenos são valorizados e pode-se cons-

truir sem estudos de impacto ambiental ou de vizinhan-

ça. delmanto denominou de “puxadinho” a tentativa da 

Prefeitura de ampliar a Operação Urbana através da Lei 

de Zoneamento. As ameaças ao verde continuam: 

o terreno da Cyrela, entre o Parque Burle Marx e a 

Marginal Pinheiros, está defi nido como Zona Mis-

ta no Projeto da Lei de Zoneamento, e a área na 

Rua Itapaiúna, vizinha ao condomínio villaggio Panamby, 

foi classifi cada como ZEIS 1 (Zona Especial de Interesse 

Social). “Houve um erro técnico nessa classifi cação. Tra-

ta-se de mata preservada, com presença de nascente e 

córrego no terreno”, diz Eliseu Gabriel.

Em meio à aprovação do decreto municipal que per-

mite construções habitacionais em áreas verdes e às inú-

meras ameaças da Lei de Zoneamento ao meio ambien-

te, o Panamby continua lutando para defender as áreas 

verdes vizinhas ao Parque Burle Marx. “A sociedade civil 

não é contrária aos empreendimentos imobiliários. Pedi-

mos apenas que sejam preservados o verde, os córregos, 

as nascentes, importantes não só para o bairro mas para 

a cidade. Pedimos o respeito à legislação ambiental”, re-

sume Márcia vairoletti. 

Movimentos como o SOS Panamby continuam lutan-

do para a preservação do entorno do Parque Burle Marx, 

pedindo a desapropriação das áreas verdes da Cyrela e 

da Camargo Correa. Ao lado do Extra, à beira da Marginal 

Pinheiros, o Parque Global promete alterar a paisagem do 

bairro mas continua suspenso pela Justiça. No dia 16 de 

dezembro houve uma audiência pública, promovida pela 

Secretaria Municipal do verde e do Meio Ambiente, para 

discutir questões relacionadas ao Estudo de Impacto de 

vizinhança do Parque Global. A íntegra da ata da audiên-

cia pública pode ser lida no site da Prefeitura, pelo 

link www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/

upload/meio_ambiente/ATAAUdIEENCIAPUBLI-

CAEIvPARQUEGLOBAL.pdf. 

“É mais fácil desmatar o que resta para construir habitações populares do que reurbanizar 

áreas degradadas e comunidades, onde já se tem gente morando em condições precárias de 

saneamento e segurança. Ficam as áreas degradadas, fi cam as comunidades sem melhorias por 

parte da Prefeitura e destrói-se o que resta de verde.” 
Roberto Delmanto Junior, do SOS Panamby, sobre o decreto do Prefeito Haddad

CIdAdE
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Leonardo Meira

O CÂNCER DE MAMA NO BRASIL

O Se Toque investe na prevenção, oferecendo cur-
sos de capacitação para educadores de escolas pú-
blicas, agentes comunitários de saúde e auxiliares de 
enfermagem das Unidades Básicas de Saúde. O Insti-
tuto possui uma Unidade Móvel de Mamografi a e pro-

move ainda palestras para o público adulto, ofi cinas 
de prevenção para alunos de 8º, 9º anos e Ensino Mé-
dio e apresentação teatral para crianças de 4º e 5º 
anos que aprendem, de forma lúdica, o que é o câncer 
de mama e como descobri-lo logo no começo. 

SAÚdE

Leonardo Meira, 
morador do Panamby, é 
voluntário no Instituto 
Se Toque, que atua na 
prevenção ao câncer de 
mama. Saiba mais sobre 
as ações do Se Toque e 
como você pode ajudar.

C

Aposta na 
        PREvENçÃO

ooperar, ter disciplina e criatividade são qualidades 

que nunca foram tão valorizadas como atualmen-

te. Isso não só devido às demandas de mercados 

cada vez mais competitivos mas também como consequên-

cia de nossa sociedade, que é carente e desigual.

Foi com esse pensamento que percebi como poderia 

gerar impacto positivo na sociedade e ao mesmo tempo 

evoluir profi ssionalmente. Notei que milhares de organi-

zações necessitam desesperadamente de cooperação, 

disciplina e criatividade para trabalhar em problemas 

95%

23%
ÍNdICE dE 

MORTALIdAdE

diagnóstico 
em fase inicial 

representa 
95% de 

chances de 
cura

NOvOS CASOS 
EM 2015

57 mil
Diagnóstico tardio 
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chances de cura
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Instituto Se Toque
3791-0140

www.institutosetoque.org.br 

que nossos governos não conseguem re-

solver. Essas organizações precisam de 

recursos humanos, fi nanceiros, apoio em 

marketing, comunicação, contabilidade, 

projetos, processos, sistemas, orienta-

ção jurídica e às vezes até de pura e sim-

ples atenção.

Escolhi o Instituto Se Toque para dar 

a minha parcela de contribuição e ao 

mesmo tempo desenvolver novas habili-

dades. O instituto foi fundado por Mônica Serra e nos 

últimos 10 anos tornou-se referência em projetos de 

educação para saúde com foco no câncer de mama. 

Anualmente, são mais de 24 mil mulheres orientadas, 

educadas e conscientizadas sobre a doença. Mostra-

mos que mais de 90% dos casos de câncer são oriun-

dos de hábitos não saudáveis de vida. Caso o diagnósti-

co seja feito precocemente, há 95% de chance de cura.

Ao mesmo tempo em que contribuo na execução 

de novas iniciativas para o Instituto, desenvolvo habi-

lidades que são úteis no meu dia a dia de profissional 

do mercado financeiro. As habilidades de comunica-

ção, vendas e negociação são as principais 

delas. São habilidades que contribuem para 

maior efetividade na entrega dos meus pro-

jetos profissionais.

Existe também a sensação de boa missão 

cumprida ao pensar sobre milhares de mu-

lheres que podem ter um futuro melhor, pois 

estão sendo educadas para prevenir a doen-

ça e ter uma vida mais saudável. E sobre mi-

lhares de crianças e adolescentes que estão 

crescendo com melhor instrução nas escolas públicas 

sobre o que constitui uma vida de boa saúde.

É dessa forma que venho gerando impacto positivo 

na sociedade e ao mesmo tempo desenvolvendo-me 

profi ssionalmente. Se você acha que pode, de alguma 

maneira, contribuir com a causa do Se Toque, envie um 

email para: administracao@setoque.org.br. 

Leonardo Meira é 
morador do Panamby 

e voluntário do 
Instituto Se Toque.
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ocalizado em São Roque, cidade com clima de inte-

rior a apenas 60 quilômetros de São Paulo, o Hotel 

villa Rossa anuncia a criação da linha de alimentos 

Produtos do villa, inspirada na culinária do empreendimen-

to e da região. A marca conta com itens produzidos arte-

sanalmente e armazenados em potes, entre eles tomates 

secos, geleias de laranja, patês e fundos de alcachofra. 

O cultivo de alcachofra está entre as atividades agrí-

colas mais tradicionais de São Roque – a região apresen-

ta baixas temperaturas e condições de solo apropriadas 

para a plantação da fl or comestível. A iguaria se tornou 

marca registrada da cidade, é consumida de diversas for-

mas e em diferentes pratos e é considerada uma forte 

característica da culinária local, inclusive no restaurante 

do Hotel villa Rossa, o La Piazza. Segundo Patrícia de Sá, 

gerente de marketing e vendas do empreendimento, as 

compotas são lembranças que destacam um aspecto 

anci Ligeiro Gonçalves, moradora do Morumbi, é arquiteta e 

professora de História da Arte. Através do grupo Arte Comen-

tada, Nanci organiza visitas a exposições de arte e encontros 

literários. Iniciando as atividades culturais de 2016, Nanci convida os 

apaixonados pelas artes plásticas a mergulharem no mundo da arte 

abstrata, com uma visita à exposição Mondrian e o Movimento de Stijl. 

A Mostra, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), 

é um panorama que apresenta cerca de 60 obras entre pinturas, dese-

nhos de arquitetura, mobiliário e fotografi as de artistas do movimento 

da vanguarda moderna holandesa conhecido como De Stijl (“O Estilo” 

em tradução literal), fundado em 1917 e que tem como ícone o pintor 

Piet Mondrian. Esses artistas elaboravam um tipo de “arte total”, usan-

do cores primárias para criar obras sem restrições, claras e limpas, 

como eles imaginavam o futuro. A exposição mostra também o percur-

so de Mondrian, da fi guração à abstração. 

Villa Rossa lança 
LINHA dE ALIMENTOS

Visita Comentada à 
            MONdRIAN 

Itens típicos de São Roque, como a alcachofra, 
compõem os souvenirs do Hotel Villa Rossa. 

LAZER

ARTE

importante da experiência no hotel, a gastronomia.

O villa Rossa está localizado na vila darcy Pentea-

do, um dos raros polos de turismo que se desenvolve de 

forma consciente e planejada. Batizado com o nome do 

artista plástico são-roquense, o bairro foi inaugurado no 

ano 2000 com base em valores pautados no compromis-

so socioambiental, reunindo, de forma única e harmôni-

ca, uma das mais inspiradoras histórias de integração da 

natureza, hospedagem, gastronomia, arte e golfe. 

Reservas: (11) 4713-5560 e 4713-5500
reservas@villarossa.com.br – www.villarossa.com.br 

A Visita Comentada à exposição 
Mondrian e o Movimento De Stijl, 
no CCBB, com Nanci Gonçalves, 

acontece dia 29/02, às 9:30h.
Mais informações sobre os 

eventos do Arte Comentada:
www.facebook.com/

ArteComentada
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O Parque Burle Marx é administrado por uma ONG, a Fundação Aron Birman, 
que precisa de sua ajuda para captar recursos e fazer do seu passeio neste 
parque um dia inesquecível.
Ao se tornar Amigo do Parque, você ajuda a conservar a última reserva de  
Mata Atlântica na Cidade de São Paulo. E recebe uma carteirinha exclusiva 
que dá direito a descontos em diversos estabelecimentos do Morumbi.

www.parqueburlemarx.com.br/amigos-do-parque
CADASTRE-SE NO SITE:

DESCONTOS EXCLUSIVOS

Mata Atlântica na Cidade de São Paulo. E recebe uma carteirinha exclusiva 

BurleMarx_dez15.indd   2 04/12/15   16:23
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Vendas da Só Varais são realizadas pela 
internet através do site 

www.sovarais.com.br 
ou pelo telefone: 3231-3144 e 3151-5284. 

SERvIçOS

Nada de fazer força para levantar o varal cheio de roupas. O 

modelo Nina, fabricado pela Só varais, funciona através 

de um sistema eletrônico: basta apertar um botão para 

que ele suba ou desça, mesmo pesado. “A ideia inicial era desen-

volver o varal para pessoas com defi ciência física ou problemas de 

saúde, como de coluna ou tendinite, mas em pouco tempo caiu no 

gosto das mulheres e hoje todos acabam optando por ele”, explica 

Williams duarte, diretor de negócios da Só varais.

O varal de teto em alumínio com pintura eletrostática branca 

conta com oito varetas, cordinhas de polipropileno e roldanas com 

eixo de metal. Com acionamento através de uma manivela eletrô-

nica, trava automaticamente permitindo que o varal pare na altura 

desejada. Suporta até 30 quilos de peso. 

vARAL ELETRÔNICO: 
nova tendência para a lavanderia
Prático e moderno, varal é acionado 
através de um sistema eletrônico. 

O Parque Burle Marx é administrado por uma ONG, a Fundação Aron Birman, 
que precisa de sua ajuda para captar recursos e fazer do seu passeio neste 
parque um dia inesquecível.
Ao se tornar Amigo do Parque, você ajuda a conservar a última reserva de  
Mata Atlântica na Cidade de São Paulo. E recebe uma carteirinha exclusiva 
que dá direito a descontos em diversos estabelecimentos do Morumbi.

www.parqueburlemarx.com.br/amigos-do-parque
CADASTRE-SE NO SITE:

DESCONTOS EXCLUSIVOS

Mata Atlântica na Cidade de São Paulo. E recebe uma carteirinha exclusiva 

BurleMarx_dez15.indd   2 04/12/15   16:23
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