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a nossa maior riqueza
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Editorial

Nesta segunda edição do Boletim da 
SAAP oferecemos informações para 
ajudar os moradores a participar da 
gestão de nosso bairro.

A regulamentação da Lei de Zoneamento, 
tema da nossa primeira edição, ainda 
necessita atenção. Em setembro haverá 
uma importante audiência pública e 
devemos cerrar fileiras para garantir 
a preservação das características de 
nosso bairro, que é também patrimônio 
ambiental da cidade.

Quem diz isto não somos nós, mas as 
estatísticas! O Alto dos Pinheiros é um 
dos bairros com maior área verde de São 

Paulo.  Estima-se 23m2 de área verde 
por habitante, quase 10 vezes a média 
do município, – de 2,6m2 – e o dobro do 
recomendado pela OMS.

Temos muito com que nos orgulhar. E 
por isso a responsabilidade de preservar 
este patrimônio! Fazer bom uso e zelar 
pelo nosso verde é um desafio que 
estendemos a todos!

Boa leitura! 

Maria Helena Bueno 
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Acontece

 � Zoneamento: 
Este assunto é Legal!

Atenção!! O processo de revisão da Lei de 
Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 
tramita agora na Câmara dos Vereadores.  
O projeto de Lei nº 272/2015 foi 
encaminhado pelo Executivo para análise 
e aprovação.

Esta é a última chance para nos 
manifestarmos!  

A SAAP, representando o bairro, está 
engajada nesta luta e já obteve importantes 
conquistas. Mas ainda existe um desafio 
a ser superado: a qualificação dos usos 
permitidos para as Zonas Corredores. 
Neste momento, a participação dos 
moradores é fundamental para fortalecer 
o discurso e somar forças.

Compareça na Audiência  
Pública de Pinheiros:

Data: 21/09
Horário: das 19h às 21h
Local: Faculdade Sumaré 
R. Capote Valente, 1121 - Sumaré
Consulte: saapblog.wordpress.com

 � Campanha SAAP:
Lixo verde, como descartar?

O cuidado que temos com nossos jardins é 
o que faz deste bairro um local agradável. 
Entretanto, sua manutenção gera lixo, e 
este deve ser descartado respeitando as 
leis municipais. Não podemos deixar 
folhas e galhos nas esquinas, canteiros 
ou praças!

Como proceder:

•  Ensacar o lixo verde e colocar na 
calçada com o lixo regular, até duas 
horas antes do horário previsto para 
a coleta. Para mais de dois sacos, 
escalone o descarte.

•  Se o volume for grande, o ideal é 
contratar uma caçamba ou levar ao 
ecoponto, localizado sob a Ponte da 
Cidade Universitária.

O descarte irregular de lixo prejudica 
a conservação do espaço público e é 
considerado crime ambiental, sujeito a 
multa. 

 3871 9129 
LIGUE 

QUER DIMINUIR OS 
CUSTOS DE 

SEU CONDOMÍNIO
SEM DIMINUIR 

A EFICIÊNCIA DE SUA 
SEGURANÇA?

CONHEÇA E-PORTARIA.

Descarte irregular de lixo na Praça Silveira Campos
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 � Iluminação,
questão de segurança. 

A região do Alto dos Pinheiros possui 
50 praças, e muitas delas sofrem pela 
insuficiência de iluminação. Isso torna 
esses espaços mais inseguros, expondo a 
população a situações de risco. 

Por esta razão, a SAAP se reuniu 
com a Ilume - Departamento de 
Iluminação Pública, e entregou um 
relatório apontando oito pontos críticos 
merecedores de atenção especial.

Para combatermos a escuridão, entre 
em contato com a SAAP sempre que 
perceber uma falha de iluminação nos 
locais públicos que frequenta, sejam 
estes praças ou ruas. A SAAP está ligada 
em você!

 � Festa em praça 
é piquenique!

Tem aumentado no bairro o mau uso 
das praças com eventos privados. A 
SAAP vem discutindo com a Subprefeita 
de Pinheiros, Harmi Tachiya, formas de 
minimizar tais ocorrências e divulgar 
maneiras corretas para utilizar esses 
locais, o que resultou na Portaria nº 88/
SP-PI/GAB/2015, de 02/06/2015, que 
regulamenta o uso dos espaços públicos.

A ocupação respeitosa traz vida e alegria 
às praças. Piqueniques são permitidos e 
estimulados, desde que não interfiram na 
dinâmica do local. Festas são permitidas 
desde que autorizadas pela Subprefeitura 
e sejam de participação aberta. Afinal, 
praças e parques públicos são para uso 
de todos!

Acontece

Praça Conde de Barcellos

Praça Provincia de Saitama 

Praça Conde de Barcellos
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Obstrução da circulação ou excesso de 
ruído não são bem-vindos em local aberto 
e de uso comum. Assim, são proibidos a 
contratação de bufês, o uso de aparelhos 
de som, a implantação de qualquer 
estrutura que iniba o trânsito regular das 
pessoas e aluguel de banheiro químico.

Isso sem falar no lixo! Cada cidadão é 
responsável pelo resíduo que produz. Lixo 
gerado por piqueniques ou festas devem 
ser ensacados e levados para descarte 
em local apropriado. 

Quem usa, cuida.

Acontece

Praça Conde de Barcellos
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Quem vive em São Paulo convive 
diariamente com a briga bastante 
desequilibrada na paisagem urbana da 
cidade: a disputa entre o cinza e o verde. 
Com o desenvolvimento da metrópole, 
muitas áreas verdes perdem espaço 
para o concreto, que logo dá forma a 
ruas, avenidas e arranha-céus. Essa 
mudança revela um dado preocupante. 
Estima-se que existam, em média, 2,6 
m2 de área verde pública e de lazer por 
pessoa na cidade de São Paulo, índice 
flagrantemente abaixo do recomendando 
pela OMS, de 12 m².

Dentro desse cenário, algumas regiões 
se destacam e podem ser consideradas 
verdadeiros oásis urbanos, pela 
quantidade de áreas verdes públicas e 
privadas que oferecem. É assim com o 
Alto dos Pinheiros, que mantém suas 
características urbanísticas de bairro-
jardim desde sua implantação, em 
1925. “As ruas arborizadas e praças são 
o nosso maior patrimônio”, afirma Carine 
Galvão,responsável pela comissão de 
áreas verdes da SAAP.

Uma riqueza que pode ser comprovada 
em números. De acordo com a Secretaria 
do Verde e do Meio Ambiente, são 
977.236 m² de área verde na região do 
Alto de Pinheiros. Já os bairros vizinhos 
não chegam perto deste resultado. Itaim 
Bibi, por exemplo, registra 318.924 m², 
seguido por Pinheiros com 170.034 m² e 
Jardim Paulista com 124.680 m².

Ainda de acordo com esse levantamento, 
as áreas verdes por metro quadrado 
no Alto dos Pinheiros são distribuídas 
em parques (732.000 m²), praças 
(173.605 m²) e canteiros (71.631 
m²). Essas características se revelam 
grandes desafios quando o assunto é 
a manutenção. “Temos um trabalho 
intenso para preservar o verde saudável. 
São essas áreas que dão vida ao bairro 
e fazem com que ele se diferencie dos 
demais. Muita gente que visita o bairro 
diz que aqui não é São Paulo”, comenta 
Carine. 

Nesse sentido, o trabalho da associação 
de bairro é fundamental como agente da 

Áreas Verdes

Praça Conde de Barcellos
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preservação desses locais junto ao poder 
público e a população. Segundo Carine, 
outro ponto importante é a saúde das 
árvores existentes na região, já que suas 
ruas são altamente arborizadas. Elas 
deixam o bairro mais fresco, agradável 
- e com menos poluição - que o resto 
da cidade, mas podem se tornar um 
transtorno. “Muitas delas estão em mau 
estado. No verão, época de fortes chuvas, 
há risco de queda”, comenta Carine. 

Morador da região há 40 anos, o 
professor Fábio Konder Comparato 
reforça a opinião de que a educação 
é um dos fatores decisivos para a 
preservação do bairro. “Moro em frente 

a Praça Conde de Barcelos, local onde 
caminho todos os dias. E sempre que 
passo naquela área tenho de retirar 
lixo deixado pelos frequentadores. É 
preciso uma conscientização maior. As 
pessoas acham que as áreas públicas 
pertencem ao Governo. Não, pertencem 
à população”, afirma.

 � Relação com o poder público

Com forte atuação junto aos órgãos 
públicos, a SAAP desenvolveu ao 
longo dos anos uma profícua relação 
com a subprefeitura de Pinheiros. “A 
Prefeitura sozinha não dá conta da 
manutenção das áreas verdes do bairro. 
Por isso, mantemos o órgão sempre 
a par das condições das ruas, seja 
quando determinada árvore precisa de 
poda, ou se há lixo depositado em local 
inadequado. Ou seja, a associação atua 
como fiscal do bairro, cobrando para que 
os serviços sejam realizados. Com muito 
esforço, zelamos pelo nosso bem-estar 
e o de quem frequenta a região”, afirma 
Carine.  

Essa boa relação com o poder público 
é ratificada por Luis Octávio da 

Áreas Verdes

Praça Provincia de Saitama
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Silva, Coordenador de Planejamento 
e Desenvolvimento Urbano da 
Subprefeitura de Pinheiros. “Temos um 
canal aberto com a SAAP, com duas 
pessoas designadas para atender a 
associação. O objetivo é acompanhar e 
atualizar as demandas”. “Nossa interação 
é muito boa”, comenta Carine.

Outro esforço está no relacionamento da 
SAAP junto ao legislativo municipal. Por 
meio de articulação da associação, está 
em andamento a reforma de mais uma 
importante praça do bairro, a Vicentina 
de Carvalho. “A subprefeitura está 
realizando as obras com recursos obtidos  
através de emenda parlamentar. Os 
reparos foram solicitados pelos moradores 
da região. Foi então que levamos o caso à 
Câmara dos Vereadores”, explica Carine.

 � Adoção de áreas verdes

O trabalho de preservação de áreas 
verdes liderado pela SAAP tem resultado 
em casos de sucesso e engajamento 
dos moradores e empresas. “Adotamos 
oficialmente uma rotatória e duas 
praças para preservação: as praças 
São Gonçalo e Ignêz Guimarães Soares 
Pestana e a rotatória da avenida Antônio 
Batuira. Além disso, conseguimos atrair 
a iniciativa privada para essa missão. 
Foi assim que a empresa Aster adotou 
recentemente a Praça São Marcos”, 
revela Carine. Outros casos contaram 
com a articulação da SAAP e o apoio 
dos moradores do entorno – foi assim 
que as praças Província de Saitama e 
Conde de Barcelos foram revitalizadas 
e, recentemente, iniciado um projeto na 
Vicentina de Carvalho.

Áreas Verdes

Ciclofaixa Av. Prof. Fonseca Rodrigues
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 � Praça Pôr do Sol 
agora será Parque Pôr do Sol

Uma das áreas verdes mais frequentadas 
do bairro, a Praça Pôr do Sol com seus 
35 mil m² se tornou ponto turístico da 
cidade. Por receber um número muito 
alto de pessoas, cerca de 10 mil por final 
de semana, a bela praça com mirante 
hoje é um grande foco de problemas. “A 
zeladoria prevista para essa praça não é 
suficiente. O local precisa de uma atenção 
maior. Por isso o nosso pleito sempre foi 
de transformar o local em parque, para 
que tivesse mais recursos e um conselho 
gestor com membros da comunidade”, 
revela Carine. 

Em 13 de agosto de 2015 foi publicado 
no Diário Oficial o decreto no 56.333 
que determina a criação do Parque Pôr 
do Sol. Uma importante vitória da SAAP, 
juntamente com a AVISOL e vereadores. 
Essa mudança fará com que o local tenha 
orçamento próprio para sua manutenção, 
como ocorre em outros parques da 
cidade. “Com a mudança, será possível 
melhorar a zeladoria e a segurança do 
local”, conta Carine.

 � Em defesa do bairro

Para apoiar a associação, nessa e em 
outras demandas, está o advogado 
Carlos Alberto M. Sanseverino, morador 
do bairro há 40 anos e presidente da 
Comissão Nacional de Direito Ambiental 
da OAB. De acordo com ele, o principal 
objetivo da comissão está baseado no 
artigo 225, capítulo VI, da Constituição 
Federal que diz:

“Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de de-
fendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações”. 

É a partir dessa premissa que Sanseverino 
e a SAAP buscam conscientizar os 
moradores do bairro sobre o fato de que 
todo cidadão é dono do espaço público. 
“É preciso ter um olhar mais profundo 
sobre o meio ambiente. Se cada um tiver 
a responsabilidade de cuidar da área 
ao seu redor, a melhora do todo será 
significativa”, afirma. 

Áreas Verdes

Praça Pôr do Sol
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Como parte da campanha de Descarte 
Correto de Lixo Verde, a SAAP entrevistou 
Helena Lagoa, engenheira agrônoma e 
proprietária da Art Flora Paisagismo. A 
Art Flora faz a manutenção das três áreas 
verdes adotadas pela SAAP. Confira 
abaixo as importantes informações 
passadas pela Helena sobre o assunto:

SAAP: Como você vê o descarte de lixo 
verde no bairro?

Helena Lagoa: É bastante comum ver 
galhos de árvores, folhas de palmeiras 
e restos de poda sem ensacar deixados 
na calçada, atrapalhando a passagem de 
pedestres. O correto é todo esse material 
ser picado e ensacado para ser retirado 
pelos caminhões da concessionária 
responsável pela coleta de lixo no bairro.

SAAP: O que a Artflora faz com o 
resultado da poda dos jardins onde 
realiza manutenção?

Helena Lagoa: Todo o resultado de 
podas dos jardins dos nossos clientes 

é devidamente picado e acondicionado 
em sacos plásticos. Nos dias em que há 
coleta de lixo no bairro, ele é deixado na 
frente da casa do cliente, no horário da 
coleta, para que seja recolhido.

Nos dias em que não há coleta de lixo 
no bairro, o material produzido durante 
os serviços é recolhido e levado pelos 
jardineiros até o nosso depósito.

SAAP: Folhas secas, grama cortada 
e galhos de árvores podem ser 
reaproveitados de alguma forma pelas 
pessoas que podam os seus jardins?

Helena Lagoa: Sim, com certeza. Todo 
esse material é muito útil na produção 
de composto orgânico. Basta que seja 
devidamente triturado para acelerar o 
processo de decomposição.

Mas é importante que primeiramente seja 
feito um processo de seleção do material 
a ser utilizado na produção do composto 

Áreas Verdes

Entrevista:  
Helena Lagoa fala sobre lixo verde
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para que ervas daninhas e pragas não 
proliferem. Evite utilizar o mato que 
foi retirado com raízes, ou sementes e 
frutos; utilize apenas o material de poda 
de gramados saudáveis, cercas-vivas e 
varrição de folhas secas.

SAAP: Quais são as vantagens de se 
triturar a poda dos nossos jardins? 

Helena Lagoa: Um composto orgânico 
pode ser feito com o material bruto de 
poda de jardins, depositando-o em 
camadas alternadas com terra de boa 
qualidade, umedecida periodicamente. 
Porém, se ele for triturado antes, a sua 
decomposição acontece muito mais 
rapidamente, além de ocupar um volume 
menor no quintal.

SAAP: Para ser usado como adubo, o que 
as pessoas devem fazer com o lixo verde 
triturado? Ele precisa ser preparado ou 
pode ser usado imediatamente?

Helena Lagoa: O lixo verde pode ser 
transformado em um ótimo condicionador 
de solo, pois melhora sua estrutura físico-
química. Periodicamente as camadas do 
composto orgânico devem ser invertidas 
e irrigadas, até adquirirem a aparência de 
um solo solto, maleável  e escuro [cerca 
de três meses]. A partir daí, ele está 
pronto para uso, podendo ser incorporado 
aos canteiros.

SAAP: Qual seria a forma mais prática 
dos moradores descartarem as folhas 
mortas de palmeiras? Elas são grandes e 
difíceis de serem ensacadas. E qual seria 
a forma ecologicamente mais correta?

Helena Lagoa: Segundo a prefeitura, 
todo lixo verde que puder ser ensacado 

Áreas Verdes

será levado pela coleta municipal, até um 
limite de 200 litros por dia, ou seja, dois 
sacos grandes.

Para materiais que não podem ser 
ensacados, uma atitude ecologicamente 
correta é aquisição de um triturador, capaz 
de reduzir o volume do lixo, e transformá-
lo em composto orgânico, reduzindo 
despesas com adubação. Outras opções 
são contratar uma caçamba ou levar para 
um ecoponto.
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Há seis anos, preocupada com a 
segurança do bairro, a SAAP angariou 
recursos entre os seus associados 
para realizar a compra do mobiliário e 
equipamentos eletrônicos para a nova 
sede da 1ª Cia. do 23º Batalhão da 
Polícia Militar, no Parque Villa-Lobos, até 
então instalada provisoriamente em um 
antigo canteiro de obras.

Por indicação do capitão Cunha Neto, 
comandante da 1ª Cia, a Associação 
Brasileira de Integrantes do Batalhão de 
Suez, grupo ligado a Organização das 
Nações Unidas (ONU), homenageou a 
SAAP com a Medalha Cinquentenário do 
Batalhão de Suez, concedida a pessoas 
ou entidades que contribuem para 
“o idealismo de busca incessante de 
entendimento e harmonia entre os seres 
humanos”.

Além da medalha, a Associação Brasile-
ira de Integrantes do Batalhão de Suez 
entregou à presidente da SAAP, um di-
ploma em que registra as honras con-
cedidas. Parabéns SAAP! Segurança é  
sinônimo de paz.

Histórias do Bairro
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Parque Villa-Lobos

Em 2014 a SAAP contratou um estudo 
técnico para mapear o bairro e registrar 
seus equipamentos, espaços livres, áreas 
verdes, tipologias de uso e ocupação 
do solo, de maneira a construir um 
verdadeiro retrato do Alto dos Pinheiros 
nos dias de hoje.

Originalmente destinado a ser ferramenta 
de consulta nas discussões técnicas 
sobre a lei de zoneamento, pela riqueza 

e profundidade de suas informações, o 
estudo merece estar acessível a todos 
os moradores! Por isso a SAAP resolveu 
transformá-lo em um livro, chamado 
“Alto dos Pinheiros: Uma leitura do 
Nosso Bairro”. Com tiragem de 1.000 
exemplares, seu lançamento está previsto 
para outubro e terá distribuição gratuita. 
Interessou-se pela publicação? Entre em 
contato com a SAAP pelo e-mail saap@
saap.org.br. 

Um parque cidadão, Decio Tozzi 
Arquiteto do Parque Villa-Lobos

“A realização deste parque 
representou o exercício da 

cidadania, antes mesmo da 
existência da nova Constituição 

Federal, conhecida como a 
constituição cidadã”.

Arquiteto Decio Tozzi.

Nascido em 1936, o arquiteto paulistano 
Decio Tozzi é um dos expoentes da 
arquitetura moderna brasileira e autor 
do plano urbanístico original do Parque 
Heitor Villa-Lobos. Graduou-se pela FAU 
e Mackenzie e lecionou em duas das mais 
representativas universidades da cidade.

Sua afinidade com o bairro nasceu na 
década de 60 quando ainda era um 
jovem aluno de mestrado em “Estruturas 
Ambientais Urbanas” da FAU, USP, 
onde posteriormente lecionou. Morador 
de Perdizes, em seu trajeto para a 
faculdade cruzava a imensa área que 
hoje abriga o Parque Villa-Lobos e que, 
à época, representava um dos últimos 
vazios urbanos no centro expandido de  
São Paulo.

Subutilizada, a gleba de 750 mil m² às 
margens do rio Pinheiros era ocupada por 
áreas verdes, mas servia também como 
descarte de materiais de construção e 
outros dejetos, que vinham de toda parte 
e provocavam um desmedido prejuízo ao 
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SAAP recebe homenagem pela paz
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Parque Villa-Lobos

Em 2014 a SAAP contratou um estudo 
técnico para mapear o bairro e registrar 
seus equipamentos, espaços livres, áreas 
verdes, tipologias de uso e ocupação 
do solo, de maneira a construir um 
verdadeiro retrato do Alto dos Pinheiros 
nos dias de hoje.

Originalmente destinado a ser ferramenta 
de consulta nas discussões técnicas 
sobre a lei de zoneamento, pela riqueza 

e profundidade de suas informações, o 
estudo merece estar acessível a todos 
os moradores! Por isso a SAAP resolveu 
transformá-lo em um livro, chamado 
“Alto dos Pinheiros: Uma leitura do 
Nosso Bairro”. Com tiragem de 1.000 
exemplares, seu lançamento está previsto 
para outubro e terá distribuição gratuita. 
Interessou-se pela publicação? Entre em 
contato com a SAAP pelo e-mail saap@
saap.org.br. 

Um parque cidadão, Decio Tozzi 
Arquiteto do Parque Villa-Lobos

“A realização deste parque 
representou o exercício da 

cidadania, antes mesmo da 
existência da nova Constituição 

Federal, conhecida como a 
constituição cidadã”.

Arquiteto Decio Tozzi.

Nascido em 1936, o arquiteto paulistano 
Decio Tozzi é um dos expoentes da 
arquitetura moderna brasileira e autor 
do plano urbanístico original do Parque 
Heitor Villa-Lobos. Graduou-se pela FAU 
e Mackenzie e lecionou em duas das mais 
representativas universidades da cidade.

Sua afinidade com o bairro nasceu na 
década de 60 quando ainda era um 
jovem aluno de mestrado em “Estruturas 
Ambientais Urbanas” da FAU, USP, 
onde posteriormente lecionou. Morador 
de Perdizes, em seu trajeto para a 
faculdade cruzava a imensa área que 
hoje abriga o Parque Villa-Lobos e que, 
à época, representava um dos últimos 
vazios urbanos no centro expandido de  
São Paulo.

Subutilizada, a gleba de 750 mil m² às 
margens do rio Pinheiros era ocupada por 
áreas verdes, mas servia também como 
descarte de materiais de construção e 
outros dejetos, que vinham de toda parte 
e provocavam um desmedido prejuízo ao 
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Anfiteatro do Parque Villa-Lobos

meio ambiente, à saúde e à segurança do 
entorno. Neste contexto, Tozzi visualizou a 
necessidade de integrar este vazio urbano 
ao tecido da cidade, em benefício da 
população, garantindo a biodiversidade e 
a ampliação dos espaços de lazer. 

Em 1987, ano em que o projeto do parque 
começou a ser desenhado, comemorava-
se o centenário de nascimento do 
maestro e compositor brasileiro Heitor 
Villa-Lobos. Após inteirar-se da legislação 
vigente, Tozzi perseguiu a ideia de 
implantar ali um parque de segunda 
geração, concebido com a intenção de 
conceituar o tempo de lazer da população 
urbana como um templo de cultura e 
conhecimento.  Foi então que o maestro 
se transformou no eixo central do projeto 
que previa fazer do Parque Villa-Lobos 
um espaço dedicado também ao sensível 
conhecimento da música. Em 1989 teve 
início a implantação do parque.

O projeto original previa a construção 
de uma “cidade da música”. O local 
teria viveiro para pássaros, ilha musical, 
auditórios, teatro de ópera e centro 
de convivência musical.  Também 
previa a construção de um prédio 
para exposições, uma escola de balé e 

música, com salas de aula e oficinas. O 
paisagismo foi inteiramente desenhado 
para a reconstituição da mata ciliar.

O desafio estaria na jornada para 
convencer os gestores públicos de que 
este deveria ser o destino adequado para 
o enorme espaço. Mas era necessário, 
primeiro, convencer os moradores do seu 
entorno de que esta nova função traria 
benefícios para o bairro. 

As primeiras entidades contatadas foram 
as associações de moradores, a SAAP, 
a Sociedade Amigos City Boaçava e o 
Condomínio Ilhas do Sul, que, sempre 
favoráveis, foram peças chave na luta 
pela desapropriação da gleba. Além delas 
foram organizados incansáveis encontros 
com vereadores, grupos escolares, 
favelas, clubes desportivos, empresários 
e agremiações.

Inaugurado no final de 1994 com obras 
não integralmente concluídas, o Parque 
Villa-Lobos é um espaço democrático 
que recebe, hoje, 35 mil visitantes por 
dia nos finais de semana. E a SAAP 
continua atuando como protagonista na 
sua história, fazendo parte do Conselho 
Gestor do parque, tendo sido eleita para 
sua 6ª gestão no mês de junho de 2015.

15O Boletim da Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros
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Verde, 
a nossa maior riqueza
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