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O universo pesquisado abrangeu toda a região de Pinheiros, tendo sido enfocado
o cotidiano de seus bairros e, é claro, o córrego Pirajuçara como destaque, com
todas as notícias publicadas a seu respeito.

Como já foi assinalado anteriormente, a Bacia do Pirajuçara carece de
documentação histórica sobre o desenvolvimento urbano da região. O material
disponível é aquele que foi obtido por meio de pesquisa nos jornais “A Gazeta de
Pinheiros”, “A Gazeta do Butantã”, “Jornal do Bairro de Pinheiros”, “Morumbi
News”, “São Paulo News” e “A Tribuna de Santo Amaro”, atualmente parte do
Grupo 1, uma vez que este possui os arquivo de jornais desde 1957. Estes
arquivos foram disponibilizados para a pesquisa que foi desenvolvida entre os
anos 1996 e 1999.
As notícias foram compiladas com enfoque nas enchentes em geral e nos
assuntos ligados à urbanização da região, infra-estrutura e outros temas que se
mostraram relevantes para o trabalho, sempre destacando as prioridades.
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1957
Campanha política de Adhemar de Barros, candidato do PSP à
Prefeitura.
Os anúncios eram de lojas, aulas, escolas, casas para vender.
Não se vêem loteamentos; poucos terrenos para vender.
01/03/1957
Reclama o leitor
Butantã, nosso querido bairro amazonas
É um leitor que reside à rua Alvarenga, 1341. A carta solicita a
atenção das autoridades para telefone e asfalto em todas as ruas,
prometidos pelos candidatos, e reclama quanto à segurança.
O Butantã encontra-se, na parte vizinha ao loteamento da
Companhia City e na parte vizinha à Cidade Universitária em
completo e total abandono. Há uma verdadeira selva Amazônica
onde só faltam os animais próprios da região. As casas já estão
cobertas pelo extenso matagal. Finalizando a carta, após relatar
roubos de grandes extensões de fios elétricos e de telefone,
apela, “esperamos que alguém possa se interessar pelo Butantã
e por nossas famílias a fim de que fujamos ao inesperado, isto é,
encontrarmos nossas casas arrombadas, nossos familiares
mortos ou então encontrarmos uma manada de elefantes em
nosso quintal”.
Inundações na rua Cariris por falta de escoamento de águas
pluviais. Pedem a construção de uma viela e a parte de
drenagem
Solicitação de ponte sobre o rio Pinheiros. Querem o
alargamento da ponte, no final da Euzébio Matoso, que liga
Pinheiros ao Butantã, Caxingui e outros bairros, pois constitui a
única saída para o interior e outros estados.
Construção de uma ponte ligando o Alto de Pinheiros ao
Butantã, na altura dos canos já existentes. Com essa medida,
facilitaria o trânsito para o Butantã, desafogando a rua Butantã e
a Av. Vital Brasil. Já constou verba própria no orçamento do ano
passado para esta obra, mas até agora continua a mesma
situação.
08/03/1957
Rio Pinheiros, canal de esgoto que martiriza o povo
O mau cheiro é terrível, com enxame de mosquitos e perigos de
epidemia, devendo ser tratado sanitariamente.

Galerias pluviais - grande necessidade
Os poderes públicos precisam estar atentos às deficiências de
galerias de águas pluviais. Quando chove, inúmeras ruas ficam
inundadas pelo acúmulo de águas sem vazão. Isto acontece
freqüentemente nas ruas Fernão Dias, Cariris, Pinheiros e Largo
de Pinheiros.
22/03/1957
A Prefeitura tomou providências para solucionar o problema de
inundações na rua Cariris
Nota-se que os problemas de inundações dizem respeito às
águas pluviais (sistema de drenagem urbana).
05/04/1957
Posse do Prefeito e do Subprefeito
Adhemar de Barros e Cantídio Sampaio.
29/04/1957
Pinheiros infestado por moscas e mosquitos
Foco principal: a baixada do rio Pinheiros, um rio de esgotos
como veículo de perigosas moléstias. Impõe-se a higienização
das baixadas
Deseja o povo que haja entrosamento entre o Governador e o
Prefeito
Nossa cidade, de algum tempo para cá, tem sido imensamente
prejudicada pelas desinteligências entre os poderes municipais
e estaduais que, ao invés de procurarem o natural entrosamento
para servir o povo, têm se engalfinhado em estéreis e
prejudiciais questiúnculas políticas - e o povo sempre acaba
prejudicado. Quando, por exemplo, o Departamento de Águas e
Esgotos, repartição estadual, abre o calçamento de uma rua para
conserto de encanamento, surge logo uma questão: Quem vai
normalizar a rua depois? O DAE diz que isso é obrigação da
Prefeitura; a Municipalidade, por sua vez, afirma que quem abriu
deve consertá-la depois. O final é sempre o mesmo: a rua fica
esburacada, o calçamento disforme e o povo, que paga os
impostos tanto para a prefeitura como para o estado, é quem
sofre as conseqüências. Essa é uma situação que não pode mais
continuar.
Anúncios principais: venda de casas, alguma coisa de
apartamentos, venda de sobrados, anúncios mais diversos, mãode-obra, escolas, papelarias etc. Não se vêem anúncios de
loteamentos.

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

03/05/1957
A Gazeta de Pinheiros faz um ano de existência
Até então, as maiores reivindicações são quanto a
congestionamentos, trânsito, coleta de lixo, aumento de linhas
de ônibus, telefone, calçamento de ruas.
Campanha sem tréguas para o saneamento do Rio Pinheiros
Promessas que não foram cumpridas. Origens do problema,
possíveis soluções.
Beneficiará Pinheiros e vizinhança a nova Rodovia São PauloCuritiba
Começa o primeiro anúncio de loteamento:
SEJA PROPRIETÁRIO, NA VILA DINORÁ, bairro Rio Pequeno,
Butantã, 6 km do Largo de Pinheiros, terrenos sem entrada e
sem juros. Inaugurada luz elétrica em todos os lotes e
iluminação em todas as ruas.
17/05/1957
Loteamento no Alto de Pinheiros junto à City e ao Colégio Santa
Cruz
Cidade Universitária - em junho próximo deverá funcionar o
reator atômico. Faltam verbas para a rápida conclusão dos
edifícios da Cidade Universitária. Este ano foram destinados 84
milhões, quando são necessários 200.
Grande futuro reservado a Pinheiros e vizinhanças
As grandiosas obras em andamento - Estrada São Paulo-Paraná,
Estádio do São Paulo, Cidade Universitária, Centro Industrial do
Jaguaré. Nosso bairro será o centro de importante região. Muito
se tem falado sobre o passado e o presente de Pinheiros, suas
origens históricas. O futuro de nosso bairro é dos mais
promissores.
Trens de subúrbio
Pinheiros já se destaca pela grande população, movimento
comercial intenso.
Cidade Universitária
Uma realização pioneira no campo cultural.
Estrada São Paulo-Paraná
Novas regiões se transformarão em vilas e bairros. Milhares e
milhares de novas famílias se localizarão nas proximidades de
Pinheiros que, até pouco tempo, era um satélite do centro e
agora passará a ser o centro de uma importantíssima região.
Indústrias e escolas se localizarão aqui.
Saneamento do rio
Rio Pinheiros, este Rio de Esgoto que martiriza os moradores.
Em vista dos protestos dos moradores, as autoridades tomarão
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providências.
31/05/1957
Problemas de trânsito, grande afluência ao mercado, transportes
cada vez piores.
14/06/1957
Urgente a construção de nova ponte sobre o rio
Cada dia torna-se mais urgente a construção de outra ponte
sobre o rio Pinheiros, a fim de possibilitar o desafogamento do
trânsito que se torna sempre mais intenso. Falou-se muito no
aproveitamento da estrutura da ponte, dos canos, mas esta foi
utilizada para outras finalidades. De qualquer maneira, é urgente
a construção da nova ponte, pois o congestionamento daqui a
um tempo será insuportável.
Reclamam das fortíssimas explosões da pedreira os moradores
do Butantã: Vila Indiana, Vila Pirajuçara e Vila Gomes.
05/06/1957
Imprescindível a construção imediata de uma nova ponte
Graças às reportagens da Gazeta de Pinheiros, reivindicando a
construção de mais uma ponte sobre o rio Pinheiros, o Vereador
Roberto Guglielmo determina a providência, a fim de facilitar o
trânsito hoje mais intenso. A atual ponte já não comporta mais o
movimento. Daqui a pouco, com a construção da nova estrada
para o sul passando pelo litoral, começará o congestionamento
do trânsito paulista. Pinheiros é a saída para o Paraná e
inúmeros municípios. Por aqui trafegam caminhões, ônibus e
autos em grande quantidade. Este tráfego tende sempre a
aumentar.
26/07/1957
Entregues ao Estado as obras do rio Pinheiros
Solenidade realizada nos ambientes do Secretário de Viação e
Obras Públicas, no último dia 19. Foi assinado o termo pelo qual
o governador inaugura as obras de canalização do rio Pinheiros,
que vinham sendo efetuadas pela Light há cerca de 23 anos.
As obras, agora terminadas, constam de 28 km de canalização,
sendo que 19 pertencentes ao rio Pinheiros, 7 km ao rio Grande
e 10 à represa de Guarapiranga. Os trabalhos foram realizados
para aproveitar as águas do rio Tietê, retidas pelas barragens de
Pirapora e Santana do Parnaíba. Estas águas passam para o rio
Pinheiros sendo em seguida bombeadas para a represa Billings,
pelas estações de Traição em Cidade Jardim.

30/08/1957
Querem empresa particular para a linha Alto de Pinheiros
Reclamações sobre o lamentável estado da rua Cariris

Moradores de Vila Pirajuçara solicitam redes de água
Mau cheiro insuportável nas imediações do Córrego Verde
Moradores do Córrego Verde enviaram ao Secretário de Obras da
Prefeitura um memorial acerca de mau cheiro, foco de
mosquitos e epidemias.

06/09/1957
Emplacamento das ruas de Vila Pirajuçara
Como uma vitória da união dos moradores, em torno de uma
Sociedade de Amigos.

22/11/1957
Ainda se fala na necessidade de saneamento do rio Pinheiros

13/09/1957
Reivindicações sobre passagens de nível na rua Teodoro
Sampaio, Matheus Grou e outras
Nova Ponte sobre o rio Pinheiros
Apresentado o projeto de Lei pelas Comissões de Justiça.
Transbordou novamente o Córrego Verde
Trazendo desassossego aos moradores de Vila Madalena.
Alimentado pelas chuvas, o curso descontrolado causou
inúmeros prejuízos: solapou alicerces, danificou casas e chegou
à altura da rua Harmonia. Embora todos os anos as inundações
se repitam, até agora as autoridades não tomaram medidas para
regularizar o curso do famigerado córrego que tem levado à
intranqüilidade a grande parte dos moradores de Vila Madalena.
Já é hora dos responsáveis tomarem as medidas necessárias, ou
será que esperam que alguma desgraça suceda para depois
tomarem as providências?
20/09/1957
Ritmo lento no trabalho da Avenida Marginal
Parece que já tornou uso para as autoridades imprimirem ritmo
lento ao trabalho das obras fundamentais. É o caso da avenida
Marginal - as obras se arrastam lentamente, a passos de
tartaruga, embora os terrenos já estejam à disposição da
municipalidade. Talvez falte apenas um pouco de boa vontade
para terminar a grande via de acesso. O término da avenida
marginal possibilitará a ligação rápida e direta entre Santo
Amaro e Lapa, facilitando grandemente a ligação entre os dois
grandes centros com reais benefícios para Pinheiros.
04/10/1957
Moradores da Vila Pirajuçara reivindicam novas coisas
18/10/1957
Impõe-se a criação de linha de ônibus elétrico para o bairro
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24/01/1958
Aumentam os anúncios de sobrados e começam os anúncios de
terrenos
07/02/1958
Será resolvido um dos mais angustiosos problemas da região.
Aberta a concorrência para a canalização do famigerado Córrego
Verde, que há muitos anos vem causando sérios prejuízos pelos
seus transbordamentos.
14/02/1958
Ainda se fala sobre a ponte do rio Pinheiros
21/02/1958
Continua sem solução o problema dos transportes em Pinheiros
Bondes sempre atrasados, ônibus particulares e da CMTC
ameaçam a vida da população do bairro e das vilas periféricas.
Providências devem ser tomadas. A instalação de ônibus
elétrico viria a beneficiar grandemente o bairro.
21/02/1958
Ainda negociações sobre a construção da ponte. A verba foi
elevada
Moscas e mosquitos martirizam os moradores da região de
Pinheiros
A Prefeitura pode e tem meios para realizar a profilaxia em todo
o bairro.
28/02/1958
Grandes estragos causados pelo Córrego Verde
Moradores da rua Fradique Coutinho, na várzea daquele córrego,
vivem em constantes sobressaltos. Perigo de vida - canalização
necessária.
07/03/1958
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Anúncio do loteamento Jardim Bandeirantes
A Imobiliária Messias, pioneira no setor imobiliário, não poderia
deixar de proporcionar aos moradores dessa região as vantagens
que oferece o Jardim Bandeirantes - excelentemente pela sua
topografia magnífica, localização frente à estação Cidade Dutra,
servido de luz, armazém, farmácia e açougue. Sem entrada,
loteamento aprovado.
Grave problema do lixo em Pinheiros - das mais irregulares é a
coleta domiciliar com aparecimento esporádico do lixeiro.
Os Pinheirenses podem ir a Santos, embarcando agora no
próprio bairro
O trem dos banhistas parte de Pinheiros de manhã e retorna à
noite. Exclusivamente dedicado ao turismo.
28/03/1958
Melhoramentos para a Vila Pirajuçara
Abrigo de ônibus, melhoria nos transportes coletivos, colocação
de guia e sarjeta, iluminação pública, arborização, fechamento
de terrenos baldios e limpeza pública, com instalação de um
telefone público.
Mudança do CPOR para a Cidade Universitária
04/04/1958
Estação de tratamento de esgoto - eis a solução para o problema
do rio Pinheiros
Já existem os planos, não há razão para que se protele a solução
deste problema por mais tempo. Não é cabível que se continue a
aturar o rio das fezes num bairro como o nosso.
02/05/1958
Agora com a nova Estrada de Ferro Sorocabana eletrificada, a
região do rio Pinheiros foi beneficiada com mais este meio
econômico de transporte reaquecendo o seu progresso de forma
assustadora.
Necessidade de Subprefeitura
Pinheiros, que é uma verdadeira cidade na capital, tem
necessidade de uma subprefeitura. A descentralização
administrativa trará inúmeras vantagens para a população,
inclusive a aplicação da maior parte das rendas dos bairros nos
próprios bairros. O Sr. Adhemar de Barros prometeu em sua
campanha eleitoral a descentralização administrativa.
12/05/1958
Novo loteamento VILA GOMES, próximo ao Largo de Pinheiros,

sem entrada e sem juros.

esgotos para a Vila Madalena e Vila Beatriz.

19/05/1958
As Marginais do rio Pinheiros
Constituem um sério problema à administração municipal, pois
há muito tempo deveriam estar em condições de servir ao
trânsito até Santo Amaro.
Como se sabe, a Estrada de ferro Sorocabana já instalou seus
trilhos e praticamente as marginais estão abertas, necessitando
das obras de pavimentação.
Deve ser atacada com urgência a construção da avenida
marginal.

20/06/1958
Recorre providência imediata o descalabro que reina no setor de
ônibus, no nosso bairro e adjacências
A falta de fiscalização pelos órgãos governamentais competentes
e a sede de lucro dos proprietários geraram um clima que
atualmente se verifica no setor. O problema, dos mais
angustiantes para a população, que repetidas vezes temos
destacado nas colunas do nosso jornal, é o de transporte para o
nosso bairro e adjacências. Enquanto se avolumam protestos e
os acidentes se repetem, as autoridades responsáveis,
principalmente o DST, permanecem de braços cruzados
manifestando total indiferença pelos perigos e prejuízos, que
diariamente sofrem os passageiros que demandam o trabalho
nesses calhambeques ou deles se utilizam para regressarem ao
lar. A falta de fiscalização por parte dos órgãos governamentais
competentes e a sede de lucro dos proprietários, como é o caso
da BANDEIRANTES, BONFIGLIOLI, RIO PEQUENO, geraram um
clima de inteiro descalabro neste setor. A fiscalização oficial
raramente aparece, o que estimula os proprietários
inescrupulosos a não procederem vistoria nos veículos,
permitindo inclusive, criminosamente, que estes circulem sem
breques, com os vidros quebrados e o motor em péssimo
estado. Os últimos e repetidos acidentes, os números crescentes
de vítimas, constituem um atestado vivo de que providências
urgentes são necessárias. Atualmente, não se trata apenas de
atraso e falta de horário, de carros incômodos e funcionários
desrespeitosos, de veículos que quebram deixando seus
passageiros em plena estrada. Trata-se, sim, de preservar a vida
dos que são obrigados a se servirem de tão perigosa condução e
à preservação da vida e bem-estar da população. É uma
responsabilidade do poder público.

23/05/1958
Rigorosas funções serão desenvolvidas com a instalação da
subprefeitura de Pinheiros.
23/05/1958
Medidas urgentes é o que Pinheiros reclama para o setor dos
transportes
O mal-estar dos clientes quanto aos serviços de ônibus e
bondes é notório. A solução está nos ônibus elétricos. Imensas
possibilidades do rápido desenvolvimento da região de
Pinheiros. Agências bancárias, além das cooperativas de crédito,
caixa econômica Federal e Estadual e investimento em ensino,
instituto de pesquisas científicas, laboratórios oficiais e
particulares.
30/05/1958
Inadiável a extensão de toda a rede de água e esgoto para toda a
região Pinheirense
O rápido crescimento da região de Pinheiros não foi
acompanhado por medidas governamentais necessárias. Cabe
ao DAE resolver o problema definitivo. Essa realidade levou os
moradores a lançarem mão do perigoso recurso que constitui a
abertura de poços e fossas negras nos quintais. O espaço exíguo
dos terrenos e a necessidade destas construções serem feitas
próximo às outras casas geraram uma situação que apresenta
sérias ameaças à saúde de seus moradores.
13/06/1958
Merecida vitória alcançada pelos seus moradores
Terão início em agosto próximo os serviços de instalação de
ônibus elétrico para Pinheiros, extensão da rede de águas e
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11/07/1958
Não possuem esgoto várias ruas centrais de Pinheiros
Desorganização na instalação de iluminação pública em
Pinheiros
18/07/1958
Afinal, vai funcionar o Mercado da rua Pinheiros
Necessária e urgente a canalização do Córrego da rua Joaquim
Antunes.
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Entre as ruas Joaquim Antunes e Borba Gato passa um pequeno
córrego de quase 50 metros. Quando chove transborda e inunda.
O Córrego Verde continua a ser utilizado como receptor de lixo e
para escoamento de esgotos Já dissemos mais de uma vez que
o crescimento vertiginoso da região de Pinheiros não foi
acompanhado das obras públicas que se fizeram necessárias.
Exemplo disso está no fato de que vários córregos que cortam a
região não foram até hoje canalizados enquanto outros, como é o
caso do Córrego Verde, terem merecido apenas obras parciais
de canalização. Próximo à rua Teodoro Sampaio e Henrique
Schaumann, o córrego não foi canalizado e está cheio de
detritos de toda a espécie, servindo de escoamento de esgoto de
inúmeras residências, apresentando aspectos dos mais
desagradáveis.
25/07/1958
Consolida-se Pinheiros como importante centro comercial
O invulgar desenvolvimento do setor comercial em nosso bairro
tem despertado a atenção de grandes organizadores, que para
aqui voltam atualmente suas vistas. Segundo estamos
informados, além dos grandes estabelecimentos que se
instalaram em Pinheiros ultimamente, concorreram
decisivamente para maior e mais rápido progresso da região.
Outros de grande porte estão em vias de aqui se instalarem
proximamente. Registramos o fato com satisfação levando em
conta que tal preferência além de se constituir importante fator
de comodidade para os moradores do nosso bairro e
representam inegavelmente motivo de orgulho para todos que
aqui residem.
01/08/1958
Vão ser atacadas as obras para a construção da Marginal
Esquerda do rio Pinheiros
A marginal esquerda faz parte ainda da imensa cadeia de
estradas estaduais e federais que se estendem por nossa capital,
ou seja, a via Dutra, Anhanguera, Anchieta e Fernão Dias. Além
disso, ligará diversos bairros, possibilitando o trajeto direto de
Penha a Santo Amaro, aliviando quase totalmente o trânsito de
veículos do interior da cidade. Irradiada a extensão da rede de
águas e esgotos para vasto setor de nossa região.
08/08/1958
Obra de vulto, a construção da Marginal do rio Pinheiros

A construção da marginal esquerda do rio Pinheiros, além dos
inestimáveis benefícios que proporcionará de imediato,
constituirá fator de grande impulso para zonas perimetrais até
hoje sem via de acesso rodoviário.
15/08/1958
Transporte
A crescente aglomeração nos pontos de bonde em nossa região
indica que o problema exige solução imediata. Não é diferente a
situação da Praça Ramos de Azevedo da do Largo de Pinheiros.
Deverá ser inaugurado na próxima semana o Mercado de
Pinheiros.
Praticamente sem transportes os moradores do Alto de
Pinheiros. Os moradores que residem no fim da Pedroso de
Moraes, na rua Morás, são servidos apenas pelo ônibus 61 que
transita de meia em meia hora e as pessoas são obrigadas a
caminhar longos percursos para se servirem do bonde que vai
até a Vila Madalena.
22/08/1958
Tardam as providências para o saneamento do rio Pinheiros
29/08/1958
Vai ser completada a canalização do córrego Verde
Continua deficiente o serviço de coleta de lixo em toda a região
de Pinheiros
12/09/1958
Transporte
A instalação de uma linha de microônibus não consultou os
interesses de nossa região. Essa instalação anunciada pela
CMTC não constituirá a solução do problema de transportes na
nossa região; estes são pequenos e transportam poucos
passageiros. A proibição de pessoas viajarem em pé é outro
motivo que desaconselha a sua utilização num bairro de grande
concentração humana.
Galerias pluviais - grande necessidade
Um dos problemas de Pinheiros, que deveria merecer a atenção
dos poderes públicos, é a deficiência de galerias pluviais.
Quando chove, inúmeras ruas ficam inundadas pelo acúmulo de
água sem evasão. Isso acontece freqüentemente nas ruas Fernão
Dias, Cariris, Pinheiros e no Largo de Pinheiros, para citar
apenas poucos exemplos. As águas acumuladas atrapalham o
trânsito e causam inúmeros dissabores à população. Por esse
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motivo considero das mais meritórias a campanha desenvolvida
pela Gazeta de Pinheiros no sentido de chamar a atenção das
autoridades responsáveis para essa questão. É preciso que os
Pinheirenses colaborem efetivamente com todos aqueles que se
preocupam com suas necessidades e reivindicações. Assim, o
bairro poderá resolver muitos de seus aflitivos problemas.
A Subprefeitura para o bairro de Pinheiros não saiu até hoje do
terreno das promessas pré-eleitorais
Urgente a normalização da COLETA DE LIXO em Pinheiros. Já
está se tornando irritante o desleixo da municipalidade no
tocante à coleta de lixo em Pinheiros. Não bastasse estar o
bairro infestado por moscas e mosquitos, devido grande parte ao
forno e outros depósitos de imundices, a divisão de limpeza
pública não toma as providências necessárias para normalizar a
coleta de lixo que falha periodicamente. Talvez os responsáveis
pela transformação de Pinheiros em o Entulho da cidade, com a
localização do bairro de vários depósitos de lixo, julguem que os
moradores devem eles mesmos levar suas latas de lixo nas
costas e esvaziá-las no forno ou em outros terrenos onde são
depositados os restos ou detritos.
Os Pinheirenses pagam religiosamente seus impostos à
prefeitura e têm direito a receber o tratamento dispensado a
alguns bairros mais favorecidos que são justamente os
chamados residenciais. É um contraste revoltante. Os bairros
mais beneficiados que contam com muita água, esgoto, galerias
pluviais etc, recebem atenção constante da municipalidade. Os
bairros como Pinheiros que se ressentem de um bom serviço de
esgoto, que têm poucas galerias pluviais e que por isso mesmo
deveriam merecer melhores cuidados da divisão de limpeza
pública, são relegados ao esquecimento. Esperamos que os
novos administradores, consoante suas promessas, tomem
providências necessárias para normalizar a coleta de lixo em
Pinheiros.
19/09/1958
Beneficiarão vasta área da nossa região as obras que serão
realizadas no rio Tietê e seus afluentes
Um trabalho de vulto que prevê até transporte coletivo de
passageiros por via fluvial no rio Pinheiros, barragens,
saneamento dos desníveis na produção de energia elétrica.
Duvidoso o início dos trabalhos da Marginal Esquerda do
Pinheiros
02/10/1958
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Dois Mercados atualmente em Pinheiros disputam a preferência
dos consumidores
Abandonados os trabalhos de construção da marginal esquerda
do Pinheiros
Usufrui a Light as maiores vantagens do capital pertencente aos
particulares. Fatos mais revoltantes são os que vêm ocorrendo
com os moradores da periferia de Pinheiros no que concerne à
iluminação pública e domiciliar. A Light não manifesta a maior
intenção de prover espontaneamente tais setores o indispensável
melhoramento. O pior é que quando os moradores decidem
tomar a iniciativa de providenciar o estabelecimento de
iluminação, a Light os obriga a pagar os postes e todo o material
indispensável, enfim sem desembolsar nada, passa a cobrar
regularmente taxas de consumo usufruindo todas as vantagens
possíveis do capital alheio empregado pelos particulares na rede
de energia elétrica. O que se verifica na realidade é que centenas
de milhares de cruzeiros são gastas injustamente pelos
consumidores em benefício do patrimônio de uma companhia
como a Light que, inexplicavelmente, não dá satisfações de seu
procedimento a qualquer autoridade agindo como bem entende
e sempre em prejuízo da nossa população. É um assunto que
está a exigir enérgicas providências do governo do Estado.
24/10/1958
Dentro de doze meses começará o saneamento do rio Pinheiros
Despenderá o Estado, 200 milhões para resolver o problema de
esgotos da capital. Pinheiros será grandemente beneficiado com
o funcionamento da usina de Vila Leopoldina
07/11/1958
Obras na Francisco Mourato.
Continuam a ser realizadas as obras de pavimentação da
segunda pista da Francisco Mourato iniciadas e depois
interrompidas pela Prefeitura. Grandes quantidades de material e
pedras foram ali jogadas e abandonadas A Light está procedendo
agora ao necessário recuo da casa de força que vinha impedindo
o alargamento da via pública naquele trecho e é de se esperar
que concluído este trabalho a Prefeitura reinicie a obra de
pavimentação. Pela Av. Francisco Mourato trafegam os ônibus
que servem numerosas vilas da região além de ser a saída para
vários municípios vizinhos.
Urgência para discussão do projeto referente à construção de
nova ponte para o rio Pinheiros
Absoluto descaso municipal em relação ao Córrego Verde.

17/12/1958
Nos jornais anúncios e artigos sobre o Natal.
26/12/1958
Problemas fundamentais na nossa região não mereceram
atenção das autoridades em 1958
Ausência de uma via de acesso em condições de trânsito para a
Estrada Sorocabana.
Rio Pinheiro sem saneamento, com mau cheiro.
Problema dos transportes que não foi sequer amenizado.
Problema do lixo.
Ampliação do Largo de Pinheiros.
Reivindicação da instalação de uma SUBPREFEITURA para o
bairro.
Paralisação do alargamento da Francisco Mourato.
26/12/1958
As inundações do Córrego Verde continuam devastando grande
parte da região
02/01/1959
A Gazeta de Pinheiros promoverá encontro entre autoridades e
moradores da região
Para constatar in loco as nossas necessidades e reivindicações.
09/01/1959
Continua a agravar-se em nossa região o problema dos
transportes.
16/01/1959
Abandonado o plano de execução de barragens regularizadoras
do Tietê e de seus afluentes
As iniciativas de evitar as constantes inundações, saneamento
das margens, estabelecimento de navegação econômica e
eventual aproveitamento dos desníveis na produção de energia
elétrica
Tornou-se claro para todos que tal navegação concorreria em
grande medida para a solução de tão angustiante problema e
cessariam de uma vez por todas os prejuízos causados pelos
freqüentes transbordamentos, assim como seria solucionado o
grave problema da necessidade crescente de maior volume de
água potável para suprimento da capital, além disso, o
aproveitamento dos desníveis na produção de energia elétrica
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poria fim ao prejudicial recurso do racionamento no período de
seca. Tratava-se de obra de grande vulto que proporcionaria
benefícios incalculáveis a vários setores da capital onde se acha
incluída a região de Pinheiros. Entretanto, alardeada
bombasticamente nas vésperas das eleições, a medida na
realidade não teve até o momento aplicação efetiva.
A verdade é que a protelação de obra tão importante além do
prejuízo natural que acarreta para a população, aumenta cada dia
que passa a sangria futura dos cofres públicos frente à elevação
ininterrupta dos preços dos materiais e mão-de-obra que exigem
para a sua concretização.
Viável a futura instalação de uma Subprefeitura para Pinheiros
O povo compreende cada vez mais o valor e propriedade da
descentralização administrativa. Vantagens recíprocas.
Resultado dos plebiscitos realizados em vários setores de nossa
cidade demonstrou com raras exceções que o nosso povo
adquire cada vez mais a compreensão do valor e oportunidade
da descentralização administrativa.
Isso traria para a região uma liberdade de ação capazes de
produzir os melhores frutos no sentido do progresso e
desenvolvimento de Pinheiros.
Além de possibilitar soluções mais rápidas para os angustiantes
problemas do nosso setor, aliviaria a administração central dos
sérios encargos que dizem respeito ao nosso bairro que
atualmente lhe são afetos.
A tributação de Pinheiros que supera e muito a arrecadação feita
em inúmeros municípios do Estado, o crescimento vertiginoso
de sua população e o oferecimento contínuo de novas vilas em
sua circunvizinhança justifica plenamente a instalação de uma
subprefeitura para o bairro.
Além disso, estando os Pinheirenses mais próximos do aparelho
administrativo poderiam colaborar mais eficientemente com as
autoridades locais, desobrigando ainda de irem à cidade
enfrentando as duras condições de transporte e as filas na
Prefeitura.
Quanto à viabilidade de tal medida é assunto que não pode ser
posto em dúvida, pois constitui importante item de plataforma de
vários candidatos a prefeito inclusive o atual, Sr. Adhemar de
Barros.
26/01/1959
Agrava-se a cada dia em Pinheiros o problema do
congestionamento de trânsito
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30/01/1959
Responsável é o Governo Municipal pelas inundações de nossa
região
Promessas vêm sendo repetidas pelas autoridades sem que
medidas práticas sejam tomadas. As últimas chuvas que caíram
sobre Pinheiros vieram confirmar o que temos dito a respeito
repetidas vezes: se providências urgentes não forem tomadas
pela prefeitura no sentido de canalizar certos trechos do Córrego
Verde, registraremos em futuro próximos acidentes com funestas
conseqüências.
13/02/1959
Estado e Prefeitura precisam reiniciar as obras públicas
interrompidas na região
A região de Pinheiros, como ocorre na maioria dos bairros de
nossa capital em aproximação das novas eleições, assistiu a
uma verdadeira fúria de melhoramentos iniciados pela Prefeitura
e pelo Estado. Na ocasião, em face do dinamismo surpreendente
daqueles poderes públicos, a impressão dominante era a de que
todos os problemas, indistintamente, seriam solucionados de
uma só vez. Em ritmo acelerado, canos, guias, paralelepípedos,
areia e tudo o mais foram lançados nas ruas de todo o centro e
periferias. A terra foi revolvida sob a ação avassaladora de
pesadas máquinas, valetas rasgadas em enormes extensões,
tambores de asfalto espalhados pelos quatro cantos do bairro.
Ruidosa propaganda através de rádio, jornais e televisão deu
cobertura às obras iniciadas. Entretanto, passadas as eleições,
conhecidos os resultados do pleito, a situação sofreu
transformação radical: as obras foram suspensas
instantaneamente. Os canos, as guias, a grande parte do resto do
material foi abandonado em plena via pública provocando
atravancamento nos locais em que foram descarregados. A terra
revolvida, se nos dias de calor passou a provocar densas nuvens
de pó, quando chove transforma as ruas num mar de barro e
lama. A propaganda, como é natural, cessou por completo e
como é natural começaram a surgir os protestos e reclamações
dos prejudicados.
Nem calçamento, nem sarjeta, nem instalação de água e esgoto.
Na realidade, uma balbúrdia. Cada dia que passa, a interrupção
dos trabalhos provoca os maiores prejuízos ao povo, estado e
municipalidade.
A região de Pinheiros, apesar de crescentes exigências de sua
população, apresenta aspecto lamentável.

É uma situação que não pode perdurar. Estado e Prefeitura
deverão iniciar sem demora as obras interrompidas. Os fatos
falam por si mesmos. Como estamos é que não podemos
continuar.
20/02/1959
Prolonga-se a falta de água nos encanamentos enquanto as
inundações flagelam a nossa região face à inoperância das
repartições competentes
Não bastassem os inúmeros problemas que angustiam a
população de Pinheiros sem que as autoridades responsáveis
tomem providências, eis que, ultimamente, mais um de natureza
grave vem juntar-se aos já existentes: o da falta de água. Largo
trecho incluindo a zona do mercado e adjacências, a partir de
determinada hora do dia fica com torneiras vazias.
Maior gravidade assume a questão nos bares onde a louça é
lavada.
Vai se tornando rotineiro o deprimente espetáculo de pessoas
carregando latas pela rua.
A constatação de que devido à absoluta inoperância das
repartições competentes: se por um lado sofremos
periodicamente o flagelo das inundações, por outro
experimentamos o doloroso flagelo da falta de água nos
encanamentos.
27/02/1959
Agrava-se com a diminuição das autolotações os problemas de
transportes em nossa região
Obstruções das galerias pluviais da região.
Séria irregularidade está ocorrendo atualmente com bueiros e
galerias pluviais de Pinheiros. Permanentemente cheias de terra
e lixo, dificultam o escoamento de água, que não tendo para
onde ir, espalha-se pelos quintais e leito das ruas provocando
inundações e invadindo residências. Embora se reconheça a
deficiência do serviço em seu conjunto, a verdade é que se as
autoridades responsáveis determinassem sua desobstrução
periódica, amenizaria em grande parte os efeitos das chuvas.
Primeira notícia que se tem do Córrego Pirajuçara:
Ameaça residências o Córrego Pirajuçara
O angustiante problema das inundações continua a preocupar
seriamente a vida dos moradores de nossa região. Segundo
informações que chegaram ao nosso conhecimento, o córrego
Pirajuçara, que se estende por grande setor de nossa região,
está ameaçando de desabamento a várias casas situadas nas
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imediações da estrada Francisco Mourato. As últimas chuvas
causaram grandes estragos a residências ali localizadas,
oferecendo sérios riscos aos seus moradores. A fim de impedir
que tal ameaça venha a se concretizar em futuro próximo,
necessário se torna que medidas urgentes sejam determinadas
pelas autoridades competentes. Entre elas figuram sua
canalização e limpeza periódica de seu leito.
OBSERVAÇÃO: A Gazeta de Pinheiros tem em sua folha de frente
um cabeçalho dizendo: “SEMANÁRIO IMPARCIAL”
13/03/1959
Agrava-se de maneira alarmante a falta de água em Pinheiros
20/03/1959
Pinheiros, onde o metro quadrado de terreno é o mais valorizado
da Capital
O desenvolvimento ininterrupto e vertiginoso de Pinheiros
colocou-o em posição de destaque em relação aos demais
bairros da cidade que mais cresce no mundo. Em poucos anos
tornou-se imperiosa a necessidade de se estender os já
dilatados limites de nossa região. Estes facilmente alcançaram
novas áreas, onde vilas brotaram impetuosamente para
preencherem os espaços vagos e desabitados. Pinheiros ligouse assim aos bairros que até então lhe ficavam distantes.
Fundiu-se num só bloco estreitamente unido ao monumental
conjunto de moradias que se espalham a perder de vista pela
imensa superfície de nossa capital e adjacências. Por outro lado,
o desenvolvimento do comércio local acompanhou o rápido
crescimento. Dispomos, há longo tempo, de selecionado corpo
de lojas, em condições de suprir plenamente as necessidades e
exigências dos moradores da região. Poderosas firmas, com
sede no centro da cidade, aqui instalaram filiais obtendo em
prazo recorde os melhores resultados. Pinheiros transformou-se,
portanto, em uma grande cidade dentro da capital, característica
que lhe proporcionou rápida valorização no setor imobiliário.
Prevista a construção de mil casas para os comerciantes da
região de Pinheiros
27/03/1959
Repercutiu nos legislativos estadual e municipal o grave
PROBLEMA da falta de água em Pinheiros
Resolvida a instalação de um Centro de Abastecimento no
Jaguaré
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As Marginais do rio Pinheiros
Desde há muito vimos solicitando atenção do Prefeito municipal
para a necessidade e conveniência de se mandar proceder ao
asfaltamento das marginais do rio Pinheiros. Tal benefício seria
incalculável para a região Pinheirense e Santamarense. Estamos
informados de que os planos já se acham concluídos
aguardando tão somente autorização do Prefeito para início das
obras. Mais uma vez, compreendendo bem a extensão deste
melhoramento que virá atender as mais prementes necessidades
da região Pinheirense, estamos invitando esforços junto às
autoridades municipais, através da Câmara, no sentido e com o
objetivo de conseguir o início das obras de pavimentação. Sem
dúvida, como estão aguardando os pinheirenses, será uma
grande realização.
Outro problema semelhante ao anterior ventilado e nas mesmas
condições encontra-se a avenida Diógenes Ribeiro de Lima,
antiga Estrada das Boiadas. Seu alargamento foi por nós
defendido e quando se iniciaram as obras toda a região ficou
contente com o benefício, pois serve de ligação entre Pinheiros
e Lapa, mas os trabalhos se acham paralisados e desde muito já
era para ter terminado este obra. O seu alargamento e
asfaltamento se impõem pela importância dessa via pública que
liga grandes bairros e centros comerciais da nossa capital.
Pedreira Koteka
Chamaram a atenção, nessa época, as reclamações sobre uma
pedreira chamada KOTEKA. Reclamam da destruição que era
levada a efeito por esta pedreira naquele terreno. Essa empresa
ali formou verdadeiras crateras que hoje muito dificultarão as
obras que demandará aterro para o nivelamento da área
significando dispêndio de vultosas importâncias.
03/04/1959
Permanece a falta de água
Pinheiros vem sofrendo terrível e intermitente seca. A falta de
água em nossa região vem se repetindo com freqüência nos
últimos tempos apesar dos reclamos constantes dos moradores
traduzidos através do nosso jornal. Entretanto, para as
autoridades responsáveis basta que corra água das torneiras por
alguns dias para que tudo volte ao esquecimento por parte das
mesmas. Em nossa última edição publicamos os pedidos de
providências formulados na Assembléia Legislativa e na Câmara
Municipal solicitando mais sérias medidas por parte do DAE.
São estas providências o que continuam a aguardar os
moradores de Pinheiros.

Torna-se cada vez mais agudo e ameaçador o problema das
enchentes em nossa região
Torna-se cada vez mais agudo e ameaçador o problema das
enchentes em nossa região. Vinte a trinta minutos de chuva forte
são suficientes para inundar ruas, quintais e residências. Na via
pública os carros ficam impedidos de trafegar, transitam sobre
um verdadeiro caudal de água, lama e barro. Os quintais ficam
inundados e a criação, que não é socorrida em tempo, morre
afogada causando prejuízos e desgostos a seus proprietários.
Entretanto, onde o mal se faz sentir com maior intensidade é no
interior das residências que são invadidas pelas águas. Já
registramos em nossas colunas episódios lamentáveis de casas
inundadas com mais de um metro de líquido lamacento a
destruir os poucos bens que possuem. Nessas ocasiões, e têm
sido inúmeras, o problema assume aspecto de verdadeira
calamidade. O mais condenável, porém, é que o fenômeno, de
exclusiva responsabilidade do poder constituído, vem ocorrendo
há longos anos sem que as necessárias providências sejam
tomadas e o mal sanado de uma vez por todas. Não se trata
também de chuvas excepcionais. Anualmente, durante os meses
de janeiro e fevereiro o fato de chover com maior intensidade
tornou-se fenômeno rotineiro e conhecido de todos. A solução,
sabem muito bem as autoridades responsáveis, reside numa
série de medidas que podem ser tomadas preventivamente,
impedindo a repetição do flagelo. Dentre as providências
indicadas, figura a canalização de vários córregos que cortam a
região e a desobstrução de galerias que a lama, carregada de
detritos, entope durante os aguaceiros. Trata-se, portanto, da
simples aplicação de medidas práticas. Estas devem ser
executadas urgentemente. Só assim, nossa região, que canaliza
para os cofres da Prefeitura e do Estado um total de arrecadação
superior a muitos municípios do interior, se verá livres dos
calamitosos efeitos das enchentes. E uma questão que precisa
ser resolvida sem demora.
Agitando estes problemas, não mais fazemos do que reclamar
para Pinheiros a atenção que por direito merece das autoridades
responsáveis.
Vultosa verba para a construção de Estação de Tratamento de
Esgoto
Recentemente o Sr. Carvalho Pinto aprovou o programa de obras
do Departamento de Águas e Esgotos para o biênio 59-62.
Mereceu especial atenção daquela autoridade a construção da
estação de tratamento de esgotos de Pinheiros. Para que se
possa avaliar na devida medida a importância da referida
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iniciativa, basta atentarmos para o fato de que do montante total
planejado de obras, a que nós referimos é de 3 bilhões e meio
de cruzeiros, nada menos de 1 bilhão e meio serão destinados
às obras do plano geral de esgoto que estão incluídos na
mencionada estação. Será localizada no vale do rio Pinheiros
Coletores do novo sistema
Têm a seguinte designação os coletores desse sistema-tronco
de esgoto, destinados a servir 500 mil habitantes. Interceptador
de esgoto de Pinheiros: linha-tronco norte do Jaguaré, linhatronco sul do Jaguaré, linha tronco norte de Vila Madalena e
linha tronco-sul de Vila Madalena.
Providências do Governador:
Prestando as primeiras medidas para a concretização do
gigantesco plano, o Sr. Carvalho Pinto dirigiu ao Prefeito da
Capital fundamentado ofício :
O governo há de se empenhar em dar solução urgente aos
problemas sanitários da capital vindo a assegurar o
abastecimento de água e ampliar o sistema de esgotos.
O projeto geral dos esgotos prevê a construção de estações de
tratamento e redes de esgoto indispensáveis, compreender a
situação dos existentes de modo a acompanhar o
desenvolvimento da cidade.
Necessário será salientar a V. Excia. o que inconvenientes
lançamentos de esgotos in natura nos rios que circundam a
capital, provocam, inconvenientes estes que serão removidos
por meio das estações de tratamento dos esgotos.
A primeira estação de Vila Leopoldina tratará de cerca de 70%
dos esgotos da capital. Deverá estar concluída e entrar
brevemente em funcionamento. Impõe-se o projeto e execução
logo a seguir de outra estação, de conformidade com o projeto
geral que será localizado no Vale do Rio Pinheiros.
Para essa construção o DAE e a Secretaria de Vias Públicas vêm
solicitando a providência no sentido de ser obtida a área
configurada na planta anexa, pertencente à Prefeitura, pelas suas
dimensões, localização, proximidades de canalizações e pelas
necessidades existentes.
Sabotagem exercida pela Light contra o comércio e indústria de
Pinheiros
Nossas edições de março último fizerem referências aos
prejuízos infringidos ao comércio e indústria locais por parte da
Light.
Trata-se da proibição do tráfego pela faixa de terreno ao lado da
estação de Pinheiros de propriedade daquela companhia. Até
outubro do ano findo, os vagões de carga vinham sendo
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diretamente descarregados por caminhões no desvio da estrada.
Dessa data em diante foram impedidos de fazê-lo porque a Light
proibiu o tráfego no local e fechou sua única passagem existente
sobre a via férrea.
Por outro lado, também dissemos que tal acontecia porque os
principais responsáveis, o Estado e a Prefeitura negligenciaram
até hoje o acesso à estação através da rua Paes Leme. A
propósito do assunto, recebemos da São Paulo Light, a seguinte
carta que abaixo transcrevemos:
“À GAZETA DE PINHEIROS
Com referência à nota publicada por este jornal em 20 do
corrente sob o título SABOTAGEM EXERCIDA PELA LIGHT
CONTRA O COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PINHEIROS, vimos pela
presente esclarecer a V.Sa. que a faixa de terreno citada na
referida nota é necessária à conservação do canal do Pinheiros
cuja construção foi levada a efeito por esta companhia em
conseqüência de um contrato assinado em 21 de novembro
1928, em execução do Decreto Estadual n.4.487, de 9 do
mesmo mês e ano. Trata-se de uma das faixas que seguem
paralelamente junto às margens do canal em toda a sua extensão
que é de 28 km. Tal faixa é indispensável para manter o canal
em condições de atender à sua finalidade precípua que é a de
conduzir águas do rio Tietê ao reservatório Billings, não pode,
portanto ter outra utilização sob pena de comprometer a
segurança de uma obra de grande importância para a produção
de energia elétrica. Paralelamente foram reservados e entregues
ao poder público uma avenida marginal com 40 metros de
largura e uma faixa de serviços públicos de 14 metros de largura
onde está localizada a estação da Estrada de Ferro Sorocabana.
O acesso de veículos a esta poderá ser feito através de uma das
ruas transversais, bastando para isto que o poder competente
regularize um pequeno trecho do seu leito.”.
Solução temporária
Embora não esteja em condições de contestar os argumentos
técnicos apresentados pela empresa na carta acima, pensamos
que a passagem, que seria aberta ao tráfego por algum tempo,
poderia ser, a título precário, restabelecida em benefício da
região.
Isso até que foi solucionado o acesso à estação, cujas obras,
como se vê, já não podem mais ser proteladas.
10/04/1959
Continua a balbúrdia no trânsito de Pinheiros

Apenas em trechos de cem metros se fizeram sentir as medidas
alardeadas pela DST. As recentes medidas anunciadas por
repartição de trânsito não atingiram nosso bairro. Não existem
planos elaborados para solucionar os graves problemas da nossa
região.
17/04/1959
Redes de distribuição antiquadas - fator da falta de água na
região
Os atuais encanamentos não oferecem condições técnicas que
permitam a distribuição de líquido em todas as casas. Foram
projetados anteriormente para uma população e moradias
limitadas, já não atendem mais às necessidades do bairro.
Esclarecimentos apresentados à reportagem pelo engenheirochefe da seção de relações públicas do DAE. Planos para o
remanejamento das atuais vias como Teodoro Sampaio, a nova
rede de água seria colocada ao longo da calçada.
Das enchentes
Visitarei Pinheiros num dia de chuva forte para conhecer
pessoalmente o grave problema das enchentes abordado pela
“Gazeta de Pinheiros”, declarou à nossa reportagem, o Vereador
Dario de Lourenço. Possivelmente, com maior conhecimento de
causa, pretendo falar sobre o assunto na Câmara encarecendo às
autoridades competentes, a necessidade imediata de
providências.
(propaganda eleitoral)
24/04/1959
A extensão de Trolebus até Pinheiros é a solução definitiva da
CMTC.
Já está pronto o plano de estender a linha de trolebus do Jardim
Paulistano até Pinheiros, na dependência de importação de fios
e chaves à execução dos trabalhos.
Neste dia há anúncios grandes de loteamentos: JARDIM MORRO
VERDE, bairro do Taboão.(lindo sobrado, luz elétrica, rua
asfaltada, água encanada e cinco linhas de ônibus...18 anos para
pagar).
02/05/1959
Afirma o Secretário de Obras que se dará este mês o início da
construção da Marginal do rio Pinheiros
A firma vencedora da concorrência aguarda apenas providências
administrativas para que as obras sejam atacadas. Promoverá o
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empreendimento o progresso de uma zona totalmente
abandonada.
Outrossim, sabe-se que representação de interessados foi
endereçada ao Prefeito Municipal, demonstrando que a abertura
daquela avenida virá certamente causar rápido desenvolvimento
de uma zona totalmente abandonada. A medida redundará em
imediata arrecadação de impostos para o município que assim
resolverá seus compromissos promovendo simultaneamente o
zoneamento de uma região que se tornará estritamente
residencial.
Ligação da avenida Euzébio Matoso à alameda Gabriel Monteiro
da Silva - As Marginais do rio Pinheiros - Progresso para as
adjacências
Continuam as reclamações contra a pedreira KOTEKA reclamam das martirizantes e constantes explosões pondo em
pânico a vizinhança de Vila Pirajuçara, Butantã, Núcleo
Residencial do IPESP, Caxingui e outras. Cresce a exploração de
um contrato há muito terminado.
08/05/1959
Anúncios sobre problemas de extensão de vias de ônibus, coleta
de lixo na Av. Eliseu de Almeida. Nesse dia também tem uma
reclamação: DONO DE EMPÓRIO CONSTRÓI FAVELA NA RUA
CURRALINHO. Os moradores da Vila Indiana reclamam contra
uma favela que, por iniciativa do proprietário do
estabelecimento, está sendo erguida no local. Nos terrenos do
empório já existem dois barracões de madeira, além de outros
cômodos sublocados. Ultimamente, o comerciante construiu
uma casa de madeira na calçada do estabelecimento, em terreno
da Prefeitura. A falta de instalações sanitárias em número
suficiente, grande parte dos inquilinos serve-se de um terreno
baldio próximo, que vem provocando o protesto de todos os que
residem nas imediações. Segundo os reclamantes, em vista das
irregularidades apontadas, o local está se tornando impróprio
para moradia.
15/05/1959
Despejo de lixo em terreno baldio prejudica a saúde pública
Começa a ver se alastrando um pouco o número de casas para
vender: Vila Sônia, lojas e residências, 55 famílias já residem
em casa própria no Jardim Morro Verde, a Imobiliária Messias
loteou um local que se chama CHÁCARAS EVEREST, situada no
km 21 na estrada de São Paulo-Paraná, em condições
favoráveis, longo prazo e sem juros.
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22/05/1959
Reclamação
Reclamam contra terrenos baldios que proporcionam reunião de
marginais, despejo de lixo, prejudicando a saúde pública.
Reclamam também da Ponte do Rio Pinheiros. Falam que o
projeto foi apresentado, aprovado e, por falta de recursos, o
problema de trânsito acha-se muito prejudicado. Pedem
providências.
Medidas deverão ser tomadas para coibir o lançamento de lixo
nos terrenos baldios
Querem que proíbam o lançamento de lixo nos terrenos baldios
nas circunvizinhanças das Av. Euzébio Matoso, Rebouças e
adjacências. Chegam caminhões de lixo que vêm criando uma
situação insuportável - mau cheiro, proliferação de moscas e
mosquitos - não bastasse o SUPLÍCIO DA FEDENTINA DO RIO
PINHEIROS. Medidas urgentes precisam ser tomadas: colocação
de placas de proibição para o despejo de lixo, fiscalização,
intimação aos proprietários para que fechem seus terrenos.
29/05/1959
A Gazeta de Pinheiros faz três anos
Inspirada nos reais interesses da região surgiu, há três anos, a
Gazeta de Pinheiros.
A canalização do Rio Pinheiros - sua contribuição para o
desenvolvimento urbanístico da cidade
As grandes metrópoles, como São Paulo, nascidas de um
movimento natural e espontâneo; não se pode mais permitir
continuar a crescer e se expandir sem uma prévia planificação.
Uma obra que vem trazer grandes benefícios a um outro setor é a
canalização do rio Pinheiros, trabalho complementar do
aproveitamento hidrelétrico do sopé da Serra do Mar, em
Cubatão. Embora a finalidade precípua da obra levada a efeito
com ingentes esforços pela São Paulo Light fosse a produção da
energia elétrica, prestou, sem dúvida, grande contribuição ao
imprescindível trabalho de expansão dos limites da cidade,
destacando-se a reserva de uma faixa de 40 metros destinada à
avenida marginal e outra de 14 metros para os serviços
públicos, ambas já entregues ao governo do Estado por escritura
pública de 29 de novembro de 1957. Essas faixas completam os
184 metros que constituem a largura total da área abrangida
pelos trabalhos sendo que o restante está assim distribuído: 100
metros para o leito do canal, 10 metros para as linhas de
transmissão e 10 para cada lado do canal para a proteção dos

taludes. Por outro lado, a canalização do rio procedeu à
drenagem das terras do vale, escoando as águas que o
encharcavam e transformando áreas inaproveitáveis sujeitas a
enchentes em terras de valor para uso industrial e residencial.
Com isso lucraram os proprietários das áreas anteriormente
desapropriadas, pois os excedentes lhes foram retrocedidos pelo
preço da desapropriação acrescido aos correspondentes custos
e benefícios efetuados. Por sua vez, a avenida marginal permitirá
o acesso a importantes vias da zona oeste da cidade. As estradas
Anhanguera, Dutra, Anchieta, vias que levam a Cotia, Itapecerica
e mesmo ao Paraná poderão ser interligadas futuramente,
formando um verdadeiro anel rodoviário em torno da cidade,
facilitando o transporte e, por conseguinte, o escoadouro de
nossas riquezas. São empreendimentos desse quilate que
estimulam o progresso de São Paulo, mantendo-o na liderança
dos Estados da União com a dilatação e dinamização do seu
parque industrial, o maior da América Latina.
Estádio do São Paulo Futebol Clube
O segundo estádio maior do mundo está sendo construído pelo
São Paulo Futebol Clube em nossa região, no Morumbi.
Há 24 anos era fundada no Butantã, a Cidade Universitária
Situada no subdistrito do Butantã, a Cidade Universitária limitase ao Sul pelo Instituto Butantã do qual é separada pela adutora
de Cotia; à Sudoeste, limita-se pela estrada de Itu; ao Norte,
Ribeirão Jaguaré, que constituiu divisa com o bairro industrial
do mesmo nome. Um lago será a divisa Nordeste. A Leste
confina-se com o loteamento da City do qual é separado pela
faixa de Alta Tensão da Light. Como apêndice, possui um terreno
marginal servido pela Estrada de Ferro Sorocabana, ocupando
uma área de aproximadamente 5 km.
Dentro de 12 meses, segundo nos referimos, deverá estar
concluída a primeira fase da construção do Hospital Albert
Einstein e demandará quatro anos para ficar inteiramente
concluído.
05/06/1959
Entendimentos esta semana para a construção da Marginal
O prolongamento excessivo dos entendimentos vem retardando
o início da importante obra. Essa semana, deverão ser reatadas
as demarcações. Caberá ao Estado uma área do terreno situada
em Pinheiros, próxima ao forno incinerador de lixo, cedendo em
troca ao Município a área destinada à Marginal. Esse fato poderá
facilitar um acordo em curto prazo.
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Construção de galeria e reforma de calçamento entre os planos
do Distrito de Obras Oeste
Dentro de poucos dias será construída a galeria de águas
pluviais em trecho de 100 metros para dar escoamento às águas
da chuva da rua Cariris. Foi o que nos informou o Sr. Waldemar,
engenheiro do distrito de obras. A obra eliminará as constantes
enchentes naquela via causadas pelas insuficientes galerias
existentes.
19/06/1959
Na estaca zero os entendimentos para a construção da Marginal
Nada de positivo sobre a construção da marginal. A autoridade
municipal se esquiva a exibir planos que apregoa existir. Tudo
leva a crer estarmos diante de mera propaganda.
Águas poluídas e lixo
Já há tempos vimos chamando a atenção dos poderes públicos
para o sério problema das águas poluídas; problema sério que
vem infestando as vilas de nossa região, cujo reflexo se faz sentir
no âmbito da saúde pública. Outro de igual seriedade é o
referente ao lixo que é despejado em terrenos baldios sem
qualquer punição para os infratores; não só aos proprietários que
são obrigados a murá-los como também aos que despejam e
aos senhores fiscais. Abordando estes problemas, que
reputamos gravíssimos, estamos elaborando uma série de
reportagens que serão publicadas em breve.
Notícias do Taboão
Sociedade Amigos de Vila Nova Pirajuçara.
Realizou-se ontem uma reunião preparatória para a fundação da
Sociedade Amigos da Vila Pirajuçara.
03/07/1959
O Rio Pinheiros deve ser aproveitado o quanto antes para o
transporte de passageiros e carga
Projeto simples e de fácil execução a exemplo de outros países
é o saneamento de terrenos ribeirinhos.
Chegando ao nosso conhecimento que o projeto da navegação
fluvial do rio Pinheiros, do vereador Mário Câmara, depois de
considerado legal pela assessoria técnica da câmara e
comissão, onde seu relator estuda para pronunciamento,
procuramos o referido edil a fim de obter esclarecimentos sobre
o assunto. Nosso projeto é simples e, comparado com as
vantagens de ordem pública que trará, é de fácil execução.
Prefeitura ou consórcio de municípios.
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Este consórcio é previsto pela Constituição Federal construirão
eclusas, barragens e portos destinados à navegação dos rios
Pinheiros e Tietê, bem como pequenas usinas hidrelétricas para
suplementar o consumo da capital. Os municípios ou consórcio
explorariam o serviço de transporte fluvial e o de produção de
energia elétrica sem lucros, estabelecendo as tarifas que
permitissem cobrir as despesas de operação, construir reservas
de renovação e amortizar no prazo de 30 anos os gastos com as
obras.
Abandonados os serviços da Av. Francisco Mourato,
prejudicando o trânsito
Faz dois meses, reclamamos à Prefeitura e à sua Secretaria de
Obras maior atenção para as obras, então paralisadas, que se
realizavam na Av. Francisco Mourato-Estrada de Itapecerica.
Existem duas mãos de acesso à avenida com início nas
confluências das avenidas Jóquei Clube, Vital Brasil e Lemos
Monteiro, que atualmente, não se sabe por que, acha-se
interrompida no trecho principal que corresponde à mão direita
de quem sobe a Francisco Mourato. Tal fato vem causando
sérios transtornos ao trânsito que no local é intenso. Acresce
salientar que as duas mãos foram reduzidas a uma só, isso
porque, a Prefeitura já há algumas semanas recomeçou o seu
trabalho de pavimentação e abandonou novamente. Ora, com
essa maior providência que nada adiantou, pelo contrário, veio à
Secretaria de Obras causar maior confusão.
Em 27 de junho último teve a solenidade de inauguração da
sede da Sociedade Amigos do Rio Pequeno.
10/07/1959
A Imobiliária Messias está lançando o loteamento Chácaras
Everest, km 21 da Estrada São Paulo-Paraná.
17/07/1959
Terrenos baldios - focos de doenças
A região Pinheirense está totalmente cercada de terrenos
baldios, os quais vêm servindo de despejo de lixo e detritos,
com restos de construção etc... Em notas anteriores, tivemos a
oportunidade de focalizar o assunto que está a merecer atenção
especial das autoridades. Essas reivindicações já levadas às
repartições municipais e estaduais não contaram, até o presente,
com a necessária atenção.
31/07/1959

Provocam movimentação de moradores da região, problemas da
construção de casas pelo IAPC
Causou surpresa o grande número de previdenciários presentes
à decisão daquela autarquia assinando contrato para a
construção de residências em Interlagos. Organização da
comissão para se entender com a Federação de Empregados de
Comércio.
Prefeitura não coopera para melhor aproveitamento da Estação
da Sorocabana localizada em nosso bairro.
Continua impraticável o acesso àquela ferrovia devido ao
péssimo estado da rua Paes Leme. Melhor entrosamento
daquela e o Executivo Municipal solucionaria em definitivo o
problema.
Sociedade Amigos de Vila Sônia
Está intensificando sua capacidade no terreno de assistência
social criando novos departamentos a fim de proporcionar
melhor atendimento aos seus associados.
07/08/1959
Continuam secos os encanamentos estendidos em várias vilas
da periferia de Pinheiros
Vila Gomes, Indiana e Pirajuçara receberam canos seis meses
antes de outubro do ano passado e até hoje a água não veio:
objetivos eleitoreiros.
Poços contaminados servem geralmente à família de dez a mais
pessoas, em que a maioria é quase sempre formada por
crianças. Encontram-se distribuídos aos milhares por toda a
periferia. os canos do DAE, muitos foram estendidos antes das
eleições, mas muitos continuam secos.
14/08/1959
Olhando a várzea que se estendia pelo bairro afora, ninguém
poderia prever a transformação de Pinheiros
O ritmo do progresso, entretanto, foi aumentando, a ponto de se
tornar vertiginoso. No início, relatam as crônicas, o bairro era um
charco medonho e fétido; hoje é um dos mais importantes da
capital. A verdade é que olhando a imensa várzea que se
estendia pelo bairro afora, ninguém poderia realmente prever a
transformação que com o correr do tempo se daria em Pinheiros.
Mesmo os mais afoitos não se animaram em vaticinar um
progresso muito rápido. Os céticos, olhando o charco, abanavam
a cabeça incrédulos diante das condições impróprias do terreno,
considerando que seria necessário muito tempo para tirar o
bairro daquela situação. Os fatos, entretanto, se encarregaram de
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demonstrar o contrário. O bairro começou a tomar impulso.
Durante algum tempo, com certa lentidão, a partir de um
momento para outro, entretanto, o ritmo tomando características
cada vez mais ousadas formas simples mais nítidas. O comércio
local, dirigido por uma equipe de iniciativa e decisão, começou
a crescer e se impor ao respeito de seus moradores. O bairro
comprimido espraiou-se pela periferia ligando-se rapidamente
às vilas que pareciam distantes e inatingíveis. Hoje Pinheiros
solidificou-se num só bloco abrangendo várias vilas
intimamente ligadas aos outros bairros da capital. Seu comércio
tornou-se auto-suficiente, concorrendo suas lojas com as bem
sortidas do centro da cidade. O volume crescente de trânsito
tornou acanhadas as artérias centrais e o Largo de Pinheiros,
atravancado de veículos que demandam nos mais diferentes
pontos de nossa região. As exigências do ensino fizeram surgir
os estabelecimentos de ensino onde milhares de estudantes
podem ser vistos diariamente em demanda à escola. A
valorização imobiliária fez o m2 de terra dos mais caros da
capital. Hoje Pinheiros, embora, desajudado pelos poderes
públicos, alinha-se sem favor algum entre os primeiros bairros
de São Paulo, enchendo do mais justificado orgulho os antigos e
novos habitantes da região.
Dentro de poucos dias será ligada água para Vila Gomes, Indiana
e Pirajuçara
21/08/1959
Será brevemente instalada em Pinheiros grande cooperativa de
consumo popular
O empreendimento será executado pelo Governo Federal com a
colaboração do Estado, por intermédio da Secretaria da
Agricultura.
Há dificuldades no problema de aquisição de cotas. A iniciativa
visa a redução de preços e a melhoria no sistema de
abastecimento dos gêneros alimentícios.
04/09/1959
Aumenta em nossa região a incidência de moléstias causadas
pela parasitose
Falta de desinfecção pela população, desídia do poder público:
as principais causas da situação. É necessário o entrosamento
entre o povo e as autoridades sanitárias. Alia-se a esse
problema, o grande número de terrenos baldios, córregos,
lagoas, brejais, em péssimas condições de saneamento.
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11/09/1959
Muitos anúncios de conjuntos residenciais aparecem.
18/09/1959
Impõe-se o apressamento das obras de construção da Cidade
Universitária
Caso não seja concluído até março o conjunto das obras da
Escola Politécnica, o ensino de engenharia da nossa capital
sofrerá graves prejuízos. O plano de ação prevê vultosa verba
para a transferência em 62 de todas as faculdades para aquela
cidade no Butantã.
25/09/1959
Pinheiros em ação
Será inaugurada em outubro, a nova linha da Viação Cometa
dirigindo-se para Santos e São Vicente com o ponto inicial em
Pinheiros.
16/10/1959
Será discutida a criação de uma Subprefeitura para Pinheiros
Trata-se de um plano de descentralização administrativa
elaborado àquela unidade municipal, baseado em estudos
daquele departamento e nas pesquisas feitas em nossa capital
pela equipe do Padre Lebret. São estudos que revelam a
necessidade da descentralização municipal e a criação de 14
subprefeituras em bairros de maior densidade demográfica,
destacando-se dentre eles o bairro de Pinheiros. Ela atingirá
todos os setores municipais sobre o problema e será necessário
ouvir sobre o problema todas as secretarias que examinam os
problemas que enfrentam em cada distrito. De qualquer forma as
14 serão criadas, prevendo-se no futuro seu desdobramento para
28 subprefeituras consoante os estudos do Urbanista Carlos
Load.
23/10/1959
Será debatido em Pinheiros o plano de ação do governo.
Proximamente terá lugar uma reunião para a qual será convidada
a população do nosso bairro, ocasião em que os objetivos do
plano serão minuciosamente expostos: reunião preliminar.
30/10/1959
Núcleo Residencial do Caxingui
Serão reiniciadas as obras interrompidas há quatro anos pelo
Instituto de Previdência. Mais 300 casas serão construídas

dentro de um ano. Apresentam aspecto lastimável as que tiveram
suas obras paralisadas. Elas foram paralisadas em 1955, há 4
anos e ficaram à mercê de toda a sorte de depredações
praticadas por menores e adultos.
Linhas de bonde para o Alto de Pinheiros
13/11/1959
A reunião de hoje para debate do plano de ação objetiva colher
sugestões do povo sobre problemas locais e principalmente as
linhas gerais de administração do Estado. Auspiciosos
resultados se verificaram em outros bairros. Fixada para hoje nos
salões da Cooperativa Agrícola de Cotia.
Nós e a Câmara
A ponte sobre o rio Pinheiros
Já existe um projeto em tramitação pela Câmara Municipal,
aprovado em primeira discussão, devendo voltar à pauta para ser
apreciado em fase da segunda, após o que irá à sanção do chefe
do executivo municipal. Cada dia que se passa, mais se
acentuam precariedade e insuficiência existentes. Não se
comporta o trânsito excessivo que por ali rola dia e noite. Já
apelamos, já insistimos, já demonstramos essa necessidade e
as vantagens da execução de uma nova ponte, que venha a dar
escoamento rápido ao forte trânsito que se dirige às vilas de
nossa região como também aos caminhões e ônibus e carros
que demandam ao interior do Estado e a outros Estados como o
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esta obra precisa ser
realizada justamente no instante em que a edilidade se defronta
com o orçamento. Para 60, aquele projeto dentro em pouco se
converterá em lei e deverá merecer a atenção da Secretaria de
Obras.
Ante a aproximação da época das chuvas, urgente a canalização
do Córrego Verde a fim de que as inundações não voltem a
devassar grande área da região.
Anualmente, assistimos à repetição do flagelo, sem que o
governo tome providência, visando debelar o mal. As obras
podem ser realizadas sem que constituam sangria para os cofres
municipais. Há cerca de 20 anos os moradores das margens do
córrego aguardam o cumprimento das promessas feitas.
20/11/1959
Bairro sem condução: o Alto de Pinheiros
Apelam por transportes famílias residentes no Alto de Pinheiros.

Em fase final os entendimentos para a construção da Estação de
Tratamento de Esgotos em Pinheiros
Deverá ser localizada junto ao forno de lixo, em terreno de
propriedade do município. As autoridades aguardam somente
consentimento da prefeitura para início da obra.
Reclamam mais condução para os moradores do Alto de
Pinheiros.
11/12/1959
Deixará a Koteka , antiga pedreira, um terreno do IAPC
possibilitando a construção de 1500 residências em Pinheiros
O presidente do IAPC recusou a renovação do contrato que
favorecia a posse dos terrenos do Butantã por firma particular,
que impedia o aproveitamento da grande área para a construção
de casa própria do comerciário.
18/12/1959
Interessante é que na época, a ênfase dos anúncios é dada ao
comércio, casas comerciais, bazares etc...
31/12/1959
Escoa-se o ano de 1959 enquanto permanecem sem solução os
tantos problemas de nossa região
A Gazeta nunca deixou de apontar estes problemas às
autoridades responsáveis.
Lamentavelmente, o balanço da atividade governamental, no que
diz respeito ao atendimento das reivindicações, há muito
levantadas por PINHEIROS, apresenta ainda resultados
fortemente negativos. Na realidade o que se verifica ainda é que
o Córrego Verde, problema que há mais de 20 anos vem
constituindo motivos de sérias preocupações para enorme
parcela de moradores de nossa região, continua a reclamar
providências. Na mesma situação continua a ampliação do Largo
de Pinheiros. Não é diferente a situação no setor de transportes,
onde a criação de uma linha de ônibus elétrico, tão reclamada
pela população de vasta área de nossa região, não mereceu até
hoje a necessária atenção das autoridades responsáveis.
Permanecem os infectos barracões de madeira em
estabelecimentos oficiais como o Instituto de Educação Fernão
Dias Paes, a servir de classes escolares.
Outras reivindicações: construção de novo mercado, substituição
do atual, construção de uma rodoviária, maior número de
parques infantis etc.

27/11/1959
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12/02/1960
Canalização do Córrego Verde
A ilustre vereadora Dulce Sales Cunha, da UDN, com o
requerimento no. 66/60, após vários considerandos, solicitou à
Prefeitura Municipal várias informações sobre as obras de
canalização do Córrego Verde. Já por várias vezes tratamos nesta
seção do assunto que é um dos mais empolgantes de nossa
região e que mais preocupação tem causado não só à população
pinheirense como também às autoridades que o temem.
19/02/1960
Inundação na R. Eugênio de Medeiros ocasiona prejuízo aos
seus moradores
Além da falta de calçamento, bueiros entupidos constituem
grave problema com que vêm se confrontando há longo tempo
os moradores da R. Eugênio de Medeiros, altura do no.308.
Quando chove, o referido trecho fica completamente inundado,
acumulando-se as águas da enxurrada a tal ponto que acabam
por invadir residências provocando prejuízos a seus moradores.
Durante a rápida visita que fizemos ao local, pudemos constatar
a existência de um lamaçal que se estendia por extensa área,
resultante das chuvas que caíram sobre a capital nos últimos
dias. Segundo fomos informados, trata-se de fenômeno que vai
se tornando rotineiro naquele local, devido ao fato dos bueiros,
não possuindo grades protetoras, receberem toda espécie de
detritos e objetos carregados pela água, que os entopem
completamente. Tomamos conhecimento, além disso, de um
fato lamentável, numa das residências ali localizadas existe uma
pessoa enferma que, agravando males de que se ressente teve
há pouco tempo uma das pernas amputadas; quando se verifica
qualquer inundação, o enfermo fica impossibilitado de receber
qualquer socorro médico e isso ocorre na realidade a dois
passos do Largo de Pinheiros. Trata-se de assunto que pelas
características que se apresenta está a exigir imediatas
providências das autoridades responsáveis.
26/02/1960
Foi aprovado em 2a discussão o projeto de ampliação do Largo
de Pinheiros
Mais de uma dezena de prédios deverá ser demolida para dar
lugar às obras que se fazem
necessárias. O maior número de prédios atingidos localiza-se no
próprio Largo. Cada dia mais difícil a situação do trânsito no
local.

26/02/1960
Fundamentado pedido de informações ao Prefeito sobre o
alargamento da ponte sobre o Rio Pinheiros
Considerado calamitoso o estado atual da ponte que liga
Pinheiros ao Butantã, além de várias outras deficiências
apontadas, é estreita e insuficiente para dar vazão ao volume de
veículos que por ela transitam diariamente.
26/02/1960
Ameaça desabar perigosamente o barranco da R. Alves
Guimarães
Pode-se repetir a qualquer momento novo desmoronamento
como ocorreu há sete anos.
Necessidade de providências
imediatas
O precipício existente na R. Alves Guimarães, no trecho
compreendido entre as ruas Teodoro Sampaio e Cardeal
Arcoverde, em virtude das últimas chuvas, voltou a preocupar
seriamente os ocupantes das residências que a ladeiam.
Há cerca de sete anos ali ocorreu desmoronamento que chegou
a impedir o trânsito na R. Cardeal Arcoverde. Tal foi a violência
do desabamento que postes de iluminação tombaram exigindo a
presença do Corpo de Bombeiros, pois o local ficou inteiramente
às escuras.
Recursos de emergência foram então adotados figurando entre
eles a colocação de algumas estacas de madeira para reter no
alto o enorme volume de terra que a todo instante ameaçava
desabar. Por incrível que pareça essa solução de emergência
permanece até hoje; a cada ano que passa agrava-se a situação
pelo apodrecimento contínuo do madeiramento. Enquanto o
mato cresce e enormes ratazanas perambulam dia e noite pelo
local. Por outro lado, a escada, aproximadamente de 60m, que
serve aquele trecho, encontra-se inteiramente rachada,
ameaçando desabar a qualquer momento, colocando em perigo
a vida dos transeuntes. Cumpre ressaltar neste particular:
crianças que dela se utilizam, em sua maioria alunos do Ginásio
Castro Alves e de outras escolas que ficam próximas.
Via de ligação entre duas importantes artérias de nosso bairro a
R. Alves Guimarães está a reclamar atenção das autoridades
responsáveis. Há longos anos os seus moradores alertam as
autoridades sobre o perigo que o local oferece. Entretanto,
embora continuem a cobrar normalmente impostos e taxas,
nenhuma providência as autoridades responsáveis tomaram até
hoje. As últimas chuvas vieram agravar ainda mais a situação,
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não há mesmo nenhum exagero ao afirmarmos que uma
catástrofe pode ali sobrevir. O poder público deve tomar
medidas urgentes, pois na eventualidade de ocorrência de danos
de maior monta não poderá alegar ignorância, cabendo-lhe, isto
sim, no caso, toda a responsabilidade pelo que de pior possa
acontecer.
04/03/1960
Transformado em despejo de fossas negras terreno situado no
coração de Pinheiros
Foco de mosquitos e doenças. Garagem próxima faz dele
depósito de lixo. Residência ameaçada de ter os alicerces
abalados pelas constantes enxurradas
Entre os nos760 e 1982, respectivamente nas ruas Capote
Valente e Oscar Freire, localiza-se um terreno cujo estado de
conservação contraria inteiramente as posturas municipais que
regulam o assunto. O mato tomou conta inteiramente da referida
área, que passou a servir de depósito de lixo e cemitério de
animais, afora isso, sujeira de toda espécie ali é lançada por
inúmeras pessoas, principalmente por empregados de uma
oficina de consertos de automóvel que fica nas proximidades.
Como se não bastassem todas essas irregularidades o imóvel
serve também para despejo de fossas negras, o que faz com que
se torne foco de mosquitos e doenças, além disso, nele são
lançados esgotos da parte da rua debaixo da rua Oscar Freire,
como os mesmos não são canalizados águas imundas
atravessam o terreno em toda a sua superfície, indo penetrar
num bueiro que se encontra sob a casa de um dos moradores,
Sr. Alvim, residente na R. Capote Valente 760.
Perigo de desmoronamento
Quando chove o terreno transforma-se então numa espécie de
represa, tendo o muro daquela residência como barragem, o que
gera grave problema. Não se sabe se o atual muro continuará
resistindo à pressão d’água ou será também levado de roldão
como anteriormente aconteceu por duas vezes, ocasião em que
foi necessária, até mesmo, a presença do Corpo de Bombeiros
no local.
Nenhuma providência
Várias reclamações já foram feitas pelos moradores da
localidade, sendo que, o Sr. Alvim e alguns outros locatários
enviaram mais de cinco fichas à Prefeitura, infelizmente,
entretanto, nenhuma providência foi tomada, não se
compreendendo por que a Prefeitura não toma medidas para
sanar as muitas irregularidades ali existentes. Um grande passo
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seria dado se, pelo menos, canalizassem o esgoto que desce da
R. Oscar Freire em direção a R. Capote Valente, numa distância
de cerca de 150m. Trata-se de iniciativa perfeitamente viável,
sem grandes despesas para os cofres públicos e que viria a
beneficiar grande parcela dos moradores de nossa região.
01/04/1960
Solução para o problema das águas pluviais
Na Câmara Municipal o vereador José Sabino apresentou a
seguinte indicação referente ao problema das águas pluviais em
Vila Madalena: “Indico ao Sr. Prefeito a urgente necessidade de
determinar junto ao Departamento da Secretaria de Obras a
limpeza das galerias de águas pluviais e bocas-de-lobo
existentes nas ruas Fidalgas e Girassol em Vila Madalena,
subdistrito de Pinheiros.” Instaladas as sessões de 25/03/1960.
José Sabino: justificação
As galerias de águas pluviais acima recebem as águas de toda a
região, jogando-as no leito do riacho Verde. As bocas-de-lobo
existentes estão obstruídas, funcionando apenas a boca-de-lobo
localizada na R. Girassol, em frente a R. Fidalga, que constitui o
ponto mais baixo da região, basta que chova 10 ou 15 minutos
para que neste local as casas circunvizinhas sejam inundadas,
abrindo as águas um caminho natural pelos terrenos
particulares, derrubando muros e ocasionando graves prejuízos,
atingindo depois a R. Fidalga, onde as águas são tragadas pela
galeria da City, de maiores proporções.
22/04/1960
Brasília: a nova capital do Brasil
29/04/1960
Agravadas, com as últimas chuvas, as condições da escadaria e
aterro da R. Joaquim Antunes - Continua a ceder o aterro
embaixo da calçada. Cresce também o perigo de acidentes.
Apelo aos vereadores.
Unânimes os moradores, ouvidos pelo nosso jornal, em apontar
a intolerável situação em que há anos se encontram ante a
indiferença das autoridades responsáveis.
Tem-se agravado seriamente a situação da R. Joaquim Antunes
no ponto em que esta via cruza a Teodoro Sampaio. O aterro ali
existente devido às últimas chuvas continua desbarrancando por
baixo do passeio, o que vem a aumentar o perigo de acidentes
de conseqüências imprescindíveis, conforme tivemos ocasião
de destacar em reportagens anteriores. Para evitar semelhante

perigo há necessidade urgente de restaurar o aterro e proceder
urgentemente para melhor fixá-lo.
06/05/1960
Pinheiros: um pouco de história
Nem todos talvez saibam que Pinheiros é dos mais, senão o
mais, antigo bairro paulistano, alguns testemunhos históricos
vem afirmar isto. Em 1560, estando em São Vicente o 3o.
Governador Geral do Brasil, este ordenou a demolição da Vila de
Santo André da Borda do Campo, a conselho dos padres
jesuítas, diante das rivalidades existentes entre estes e João
Ramalho, seu fundador, que ali habitava desde 1520.
Santo André da Borda do Campo, como dizem os historiadores
teria sido o primeiro núcleo de colonizadores europeus, acima
da cordilheira, em terras de Piratininga. Não se trata de Santo
André de nossos dias, havendo controvérsias a respeito de sua
real localização, admitindo-se mesmo que aquele fosse o atual
São Bernardo. Estabelecida a povoação de São Paulo, a 25 de
janeiro de 1554, por Nóbrega e Anchieta, aquela ordem do
Governador Geral determinando a dispersão dos habitantes de
Santo André, forçou-os procurar refúgios em outras paragens,
em torno daquela crescente povoação.
Afonso Sardinha comenta: dos quinhentistas de entorno a
povoação de São Paulo. Sabemos pelas atas, as indicações das
sesmarias e depoimentos de Pedro Taques que, Domingos Luís
- o carvoeiro - e Antônio de Proença, por exemplo, tinham terras
da banda do Ipiranga, que era Caminho do Mar. Salvador Pires,
Antônio Preto, Quitério Dias, afazendavam-se no bairro da Ponte
Grande. Jorge Moreira e seu genro na Vila Puíra. Afonso
Sardinha, Antônio Bicudo, Fernão Dias e João do Prado no
caminho de Pinheiros. Logo ao sair-se da Vila entrava-se em
terras do Capão, mais tarde propriedade de Antônio Dias Paes
Leme, que se estendia ao Caaguaçu, o Mato Grande, hoje Av.
Paulista. Adiante de Pinheiros, no Butantã, localizava-se Afonso
Sardinha, assim é que em Pinheiros localizaram-se desde logo
muitos dos bandeirantes, onde se afazendavam.
Em torno da Vila, ocupavam-se os homens bons da governança
da terra e obrigavam os índios a trabalharem nos trigais, em
milharais, nas plantações de feijão e algodão, no fabrico de
farinha de mandioca e da marmelada, chapéus de feltro grosso e
de baeta e na criação de grandes rebanhos.
Diz ainda aquele ilustre historiador patrício: “são vestígios dessa
época tão remota os restos das propriedades de Afonso Sardinha
existentes hoje, tais como a Casa do Bandeirante, no Butantã, e
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outra na base do Morro do Jaraguá, onde ainda existem vestígios
da mineração e que em boa hora os poderes públicos houveram
por bem resguardar como patrimônio histórico, constituindo
aquela primeira um museu que reestuda o passado. Além dos
bandeirantes citados, coagidos com a chegada de novos
colonos, passaram também a habitar as cercanias de São Paulo
os índios da pavorosa tribo dos Guaianazes, agrupando-se em
Pinheiros e São Miguel. O Pinheiros quinhentista confunde-se
muitas vezes com a população de Piratininga, algumas cartas
davam a Vila de São Paulo como missão entre Piratininga e
Pinheiros, admitindo-se Piratininga à margem esquerda do
Anhangabaú, pelas bandas da Luz, em ligação com o Brás,
assim comenta o Taunay.
Em 18 de maio de 1599, solicitava Bartolomeu Rodrigues, 50
braças em um sítio, da outra banda do Ribeira da Aguada da
Vila, indo para os Pinheiros de Piratininga e à sua linhagem
;Miguel de Almeida no mesmo local, uma gleba de terras ao
longo do caminho de Diogo Fernandes. Piratininga ou Pinheiros
de Piratininga não seria a mesma coisa? É o que não sabemos. A
aldeia de Pinheiros surge numerosíssimas vezes nos
documentos chamada simplesmente por este nome desde os
primeiros anos. Haveria outra localidade apelidada de Pinheiros
de Piratininga? Ou as designações acima citadas serão Pinheiros
de Piratininga? Parece-nos impossível destrinchá-la, outros
documentos quinhentistas deixam fora de dúvidas , porém a
existência simultânea da Vila de São Paulo e da Aldeia de
Piratininga, dispensa comentários a autorizada e já mencionada
opinião do historiador.
Haveria em Pinheiros uma capelinha de Nossa Senhora do
Rosário que fora destruída por ocasião das correrias
determinadas pelo levante dos silvícolas, sendo incendiada e a
imagem quebrada?
Neste quarto centenário de Pinheiros achamos por bem reviver
os fatos de seu passado, afirmamos que Pinheiros é o mais
antigo bairro paulistano, a história aí está em rápido esboço para
confirmar. E Pinheiros, a pequenina povoação do século
dezesseis, não mais media um e meio léguas chão, passou a ser
uma continuidade, se aglutinou em torno da bela escola de
Anchieta para em nossos dias construir a formidável metrópole
paulistana.
06/05/1960
Apontamento sobre o nome de Pinheiros
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Pinheiros de outrora possuía abundantes pinheirais cujos
exemplares magníficos atraíam a atenção e curiosidade dos
forasteiros. Quando por aqui estiveram os jesuítas, padre José
de Anchieta e padre Manoel de Paiva, encantados e
assombrados diante da beleza antiga desses pinheirais,
batizaram este recanto com o pitoresco nome de Aldeia dos
Pinheiros, situado a uma légua da capital.
Produzida em enorme quantidade, esta linda araucária, sem
dúvida a rainha da beleza entre as árvores do Brasil,
impressionou nossos visitantes e, pela sua impiedosa derrubada
surgiu o decreto encontrado nas atas da vereança do ano de
1584.
Para a catequese dos índios e defesa do povoado do Planalto,
os padres jesuítas organizaram a aldeia de diversos pontos da
capital, construindo assim núcleos de defesa aos ataques dos
índios mais ferozes. A primeira aldeia dos índios Guaianazes foi
instalada pouco adiante do colégio, onde está localizada a atual
Igreja de São Bento, tendo como chefe o grande e destemido
cacique Tibiriçá, sogro do valente João Ramalho. A segunda
aldeia foi instalada lá pelos lados de Tabatinguera, a terceira
aldeia de índios Guaianazes ficou situada aqui em Pinheiros,
adiante da ponte à margem do antigo Gerivatuba, hoje Rio
Pinheiros. É por este motivo que hoje existe em nossas
proximidades a rua com o nome de Aldeias, recordando assim
as primitivas aldeias dos aborígines Guaianazes, que ali estavam
localizados. A denominação da rua das Aldeias foi conferida no
ano de 1914.
O saudoso escritor paulista Antônio de Alcântara Machado, em
seu excelente livro Anchieta na Capitania de São Vicente, se
refere a fundação de núcleos indígenas em aldeias próximas. É
geralmente atribuída aos padres a formação dessas aldeias de
dissidentes, São Miguel, Pinheiros, Ibirapuera, Guarus e outros;
há mesmo quem considere Anchieta como fundador, senão de
todas, pelo menos de algumas. Em junho de 1562, chefiados
pelos dois grandes caciques, Tibiriçá e Caíupe, índios de
diversas aldeias conseguiram rechaçar por completo a investida
dos Tamoios, que tentaram atacar os habitantes portugueses
residentes no planalto.
Em 1590, os índios Tupiniquins atacaram furiosamente o nosso
planalto, devastando as aldeias vizinhas e também saqueando e
incendiando as igrejas, como a de Pinheiros, profanando e
destruindo as imagens sagradas. A imagem de Nossa Senhora
da Nossa Igreja, imagem feita de argila, teve a cabeça
quebrada pelos índios ferozes, segundo conta o grande

historiador o padre Serafim Leite da Companhia de Jesus.
10/06/1960
Marginais do Rio Pinheiros
Outra necessidade indiscutível, cuja ausência causa sérios
prejuízos a Pinheiros, é a não abertura e pavimentação da
Marginal do Rio Pinheiros em toda a sua extensão.
Os seus moradores, através desta seção, já apelaram. A Câmara
solicitou a providência da medida, vamos agora aguardar que o
Executivo Municipal, se inteirando da nossa conveniência,
autorize a realização da obra desejada.
29/07/1960
Construção de nova ponte sobre o Rio Pinheiros
Segundo informou à nossa reportagem, a intenção do Vereador
Dario Lourenzo, logo após reinício dos trabalhos legislativos, é
voltar a se empenhar no sentido de ser construída, o mais
rapidamente possível, a nova ponte do Rio Pinheiros. Como é do
conhecimento público, a atual tornou-se tão exígua que já não
dá vazão ao trânsito que se torna cada vez mais intenso naquele
setor.
13/08/1960
Galeria de águas pluviais na rua Sampaio Vidal
Pela Secretaria de Obras foi autorizada a abertura de
concorrência pública para a construção de uma galeria de águas
pluviais na Rua Sampaio Vidal, no trecho compreendido entre as
ruas Itapirapuã e Joaquim Antunes. Prazo para a construção da
obra é de 6 meses.
02/09/1960
Inundações na R. Iraci causam sérios prejuízos
Tem Sua Excelência conhecimento da aflitiva situação em que se
encontram os moradores da Rua Iraci, expostos que se acham a
constantes inundações em suas residências? Sabe Sua
Excelência que, face ao desnível topográfico no local existente e
com a colocação de guias e sarjetas no final da R. Coronel
Irlandino Sandoval, as águas pluviais foram canalizadas para um
pequeno córrego nas imediações com desaguamento em galeria
da Rua Alzira Pereira de Barros. Que tal procedimento vem
reavivar o antigo problema de inundações da R. Iraci, causando
sérios prejuízos aos munícipes ali residentes, e que chegou a
ser objeto de litígio judicial? Que em face de insuficiência de
vazão das águas pluviais motivada pelo desnível e colocação de
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guias e sarjetas e ainda insuficiência de galeria pluvial, as águas
invadiram as residências da R. Iraci? Que diante desta situação
os moradores estão atemorizados com a possibilidade e
viabilidade da repetição das constantes inundações, por ocasião
das chuvas pesadas? E, assim, apela para o Poder Executivo
para que com urgência tome as devidas providências. Sala das
sessões de 31 de agosto de 1960.- José Sabino
09/09/1960
Córrego Verde, esgotos e fossas
O famigerado e tão decantado Córrego Verde, que atravessa
grande parte de nossa região, foi na sessão de segunda-feira
última, alvo de discurso do Vereador Ary Silva, falando no
pequeno expediente. Frisou, Sua Excelência, o destino da verba
de 60 milhões de cruzeiros destinados a obras em geral de
captação de águas pluviais e canalização de córregos, avenidas
e fundo de vales. Chamou a atenção do Executivo Municipal para
a necessidade de se tomar uma providência. Enquanto ela não
aparece, a verdade é que ali em Pinheiros, Vila Cerqueira César
e Jardim América não há esgotos, porque o problema de fundo
de vale não está resolvido e assim entre a Av. Dr. Arnaldo e
Praça Benedito Calixto, para não citar outras, existem única e
exclusivamente fossas, as quais quando cheias transbordam nas
sarjetas, e daí a fedentina em prejuízo da saúde pública,
declarou o Vereador Ary Silva. E acontece que é mesmo verdade
16/09/1960
Tornou-se ainda mais remota a solução do problema da
canalização do Córrego Verde
Fundamentado o discurso do Vereador Ary Silva, porque
esclarece a verdadeira situação em que se encontra atualmente a
importante questão. Incoerência do ato governamental, lei
aprovada há 16 anos.
O problema do Córrego Verde, como tivemos ocasião de noticiar
em nossa última edição, voltou a ser objeto de atenção na
Câmara Municipal. No último dia 02, abordando o importante
problema, o Vereador Ary silva, pronunciou fundamentado
discurso em que se denuncia a retirada de 60 milhões de
cruzeiros destinados a obras de captação, de canalização de
córregos e fundos de vale, para ser aplicada na verba de obras
em geral. A certa altura de sua oração esclareceu o edil: “o Sr.
Prefeito, por mero decreto, acabou retirando das obras de
captação, da canalização de córregos e avenidas de fundos de
vale, inclusive desapropriações, 60 milhões para jogar no
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caldeirão das obras em geral. Isto demonstra de maneira clara
que o Sr. Prefeito quer, de qualquer forma, botar dinheiro na
Secretaria de Obras, porque lá não há fiscalização. Isto
demonstra por outro lado, como o Sr. Prefeito é incoerente,
porque esta licitação de obras de captação e canalização de
córregos e avenidas de fundo de vale, inclusive desapropriações
com dotação orçamentária de 5 milhões, foi enviada à Câmara
pelo Prefeito, a Câmara aprovou e agora o Sr. Prefeito tira 60
milhões que estavam com destinação certa e joga a importância
a uma destinação incerta.
Incoerência de atitude
Procurando demonstrar a incoerência verificada no ato do Sr.
Prefeito, se verificou que enquanto isto acontece existe, apenas
para citar, 36 fundos de vales e córregos necessitando de
solução. O Sr. Prefeito não toma providências, e ainda há pouco
foi desapropriada uma pequena área de 1021m2 em Vila
Madalena, para cuidar da abertura de uma rua e passagem de
canalização do Córrego Verde. Ora, como o Sr. Prefeito manda
desapropriar imóveis, canalizar o Córrego Verde e
simultaneamente retira a verba que era destinada a canalizar os
córregos.
Lei aprovada há 16 anos
Salientando que há longo tempo o grave problema do Córrego
Verde poderia ter sido solucionado, por outro lado, é bem que se
vê que o Córrego Verde já tem sua lei aprovada desde 06 de
agosto de 1944, portanto há 16 anos é que este Córrego Verde
está esperando uma solução. Enquanto ela não aparece, a
verdade é que ali em Pinheiros, na Vila Cerqueira César, no
Jardim América não há esgotos, porque o problema de fundo de
vale não está resolvido, e assim, entre a Av. Dr. Arnaldo e Praça
Benedito Calixto existem única e exclusivamente fossas. É uma
zona verdadeiramente povoada, calçada e iluminada e portanto
as obras nos terrenos para novos lançamentos transbordam nas
sarjetas e a fedentina é enorme.
06/01/1961
Empresa alemã interessada em explorar a navegabilidade do Rio
Pinheiros
Todos acreditam que este sistema poderia ser organizado com
relativa facilidade e seria de grande importância econômica. Os
técnicos são unânimes na opinião: o sistema de navegação
fluvial seria de grande utilidade, especialmente no tocante ao
transporte de cargas.

20/01/1961
Sistema de tráfego em Pinheiros
Se há local em nosso bairro onde o trânsito de veículos é
demasiado é o Largo de Pinheiros.
27/01/1961
Mão única na Rua Butantã
03/02/1961
Inadiável a necessidade de construção de nova ponte sobre o
Rio Pinheiros
Problema que há longo tempo está a exigir providências das
autoridades responsáveis é o que se relaciona com a ponte
existente no Rio Pinheiros.
Há muito, como é do conhecimento público, a referida ponte se
tornou insuficiente para conter o volume de veículos que por ela
transita em demanda da periferia de Pinheiros ou que para cá se
dirige.
03/02/1961
Nós e a câmara
Reiniciamos os Trabalhos Legislativos de alargamento da Rua
Francisco Mourato e alongamento da Rua Ipirapinopólis e ponte
sobre o Rio Pinheiros.
17/02/1961
Sem solução o problema do contínuo desbarrancamento
verificado em importante trecho da Teodoro Sampaio
As contínuas chuvas vêm estreitando cada vez mais a calçada e
logo, também, a rua ficará intransitável. Um pequeno túnel de
preço insignificante resolveria o problema que a delonga fará
custar milhões.
Democracia por José Ferreira Camargo
Jânio Quadros, cognominado a última esperança de um povo
sofredor, assume o comando e por inicialmente é descoberta
parte da primeira catástrofe que abala os alicerces da pátria
Estação de Tratamento de Águas em Pinheiros
No Palácio dos Campos Elíseos, o Secretário da Aviação,
Brigadeiro Faria Lima, diz que o problema para a realização das
obras da estação de tratamentos de esgotos de Pinheiros, cuja
concorrência para a aquisição de equipamentos já se encontra
em fase final, está prestes a ser resolvido. Dois engenheiros do
Departamento de Obras deverão seguir para os EUA a fim de
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examinar a qualidade do equipamento que melhor se adapte às
necessidades da Capital.
A concorrência para as obras civis, por sua vez, está em estudo
e dentro de alguns meses poderão ser executadas no menor
espaço de tempo e seu custo total será de mais de 4 bilhões de
cruzeiros.
Canteiros centrais da Francisco Mourato finalmente são
finalizados
Crateras na Teodoro Sampaio
24/02/1961
Enquanto em nosso bairro as inundações procedem ceifando
vidas, voltam-se as autoridades para a sucessão municipal
Cumpre ressaltar o fato de que o Córrego Verde sempre
constituiu ponto alto das plataformas dos candidatos a Prefeito
da Capital.
Mas o governo continua mudo diante daquela calamidade, sem
emitir nenhum comunicado.
No dia 19, numa segunda-feira, uma enchente devastou a Rua
Padre João Gonçalves, tendo feito como vítima uma menina de
dois anos.
O acanhado raciocínio dos guardas civis
(Nesta reportagem relata-se que um incógnito guarda civil teria
impedido uma reportagem sobre a enchente do Córrego Verde,
alegando que o Governo não gostaria que a gravidade do assunto
viesse a ser do conhecimento público.)
03/03/1961
Governo Jânio Quadros e a paralisação da Pedreira do Butantã
Cessar o ciclo exploração. Responsabilizar os culpados e
recuperar o terreno.
Estouram fossas na Rua Cariris
Mais uma conseqüência das constantes e fortes chuvas que
assolam a cidade tivemos a registrar na Rua Cariris. Na noite de
terça-feira, as fossas de residências daquele setor não
suportaram o volume de água e estouraram. E em conseqüência
houve a natural inundação dos prédios cujos moradores
sofreram enormes prejuízos. Rua das mais importantes do bairro
deveria merecer das autoridades públicas maior atenção,
traduzida esta na ligação das redes de esgotos.
10/03/1961
Útil ao transporte de mercadorias a navegabilidade do Rio
Pinheiros
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O bairro que mais cresce
O bairro de Pinheiros é atualmente um dos mais progressistas
de nossa metrópole.
Nós e a câmara
Córrego Verde
A propósito da situação lamentável do Córrego Verde, o
Vereador Francisco Batista, endereçou à Prefeitura Municipal
requerimento solicitando várias informações sobre o assunto.
Inclusive, leva ao conhecimento do Sr. Prefeito a morte da
menor Florípes da Silva, levada pelas águas do Córrego.
31/03/1961
Pede-se a ampliação do Largo de Pinheiros
Estação de Tratamento de Esgoto de Pinheiros
Em cerimônia realizada no gabinete do Secretário da Viação,
quarta-feira, serão assinados vários contratos para aquisição dos
primeiros grupos de equipamentos para a segunda grande
estação de tratamento de esgotos da Capital, que o
Departamento de Águas e Esgotos está construindo no bairro de
Pinheiros. O plano de ação prevê a construção de mais três, das
seis previstas no plano geral da DAE. Estações desse gênero já
possui a Capital, a da Vila Leopoldina, que trata 70% dos
esgotos da cidade. Com a construção da estação de Pinheiros o
índice elevar-se-á a 90%.
Esta estação deverá entrar em funcionamento no segundo
semestre do próximo ano. O custo total da obra deverá elevar-se
a 500 milhões de cruzeiros.
O serviço de carga e descarga na estação da ESS em Pinheiros
(Nesta reportagem, cogita-se a possibilidade da utilização da
linha Sorocaba não mais apenas como de transporte coletivo, e
sim como meio para o escoamento para armazéns e depósitos
na região de Pinheiros.)
07/04/1961
Nenhuma providência das autoridades até o momento visando
afastar de nossa região o perigo das inundações
Conforme permanece na lembrança de todos, em meados de
fevereiro deste ano, nosso bairro sofreu a fúria brutal das
inundações. Na ocasião, as habitações que margeiam o Córrego
Verde tiveram suas dependências inundadas, e na Rua Padre
João Gonçalves, uma criança de dois anos, Florípes da Silva,
perdeu a vida tragada pelas águas e imprensada sob um guardaroupas.

Cada vez mais precárias as condições de conservação da Rua
Teodoro Sampaio. O calçamento pode ruir a qualquer momento
14/04/1961
Obra de vulto inaugurada na Cidade Universitária
Manobras de bondes atravancam Teodoro Sampaio
21/04/1961
Pedidos de providências para a canalização do Córrego Verde
Na Câmara Municipal, no último dia 12, o vereador José
Sabino, apresentou um requerimento no sentido de que
providências sejam tomadas pelo Poder Público visando a
canalização do Córrego Verde. “ ... pedimos providências para
que se execute a canalização do Córrego Verde, que vem
notadamente inundando nosso bairro, no trecho compreendido
entre a rua Arthur de Azevedo e Cardeal Arcoverde, em Vila
Albertina.”
28/04/1961
Anunciada reforma geral no Ibirapuera
26/05/1961
Continuam reivindicações para o alargamento do Largo de
Pinheiros
26/05/1961
Pede-se a instalação de linhas de ônibus elétricos

26/05/1961
Desapropriação de terrenos necessários ao alargamento da Av.
Benjamim Mansur
02/06/1961
Necessárias e urgentes as obras de canalização do Córrego
Verde
Já autorizada a abertura da viela entre as Ruas Fradique Coutinho
e Matheus Grou, da qual depende a solução do importante
problema.
A canalização do Córrego Verde, no trecho referido, está
dependendo da abertura da viela projetada, desde a Rua Cardeal
Arcoverde até a Rua Arthur de Azevedo.
09/06/1961
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Bueiros entupidos
16/06/1961
Insuficientes as medidas preconizadas pelas autoridades para a
canalização do Córrego Verde
Em correspondência trocada entre a Câmara Municipal de São
Paulo e o Sr. Prefeito era informado que a canalização do
Córrego Verde está dependendo de uma viela projetada entre as
Ruas Fradique Coutinho e Matheus Grou.
No início da semana, alertados pelo leitor, Sr. Álvaro Pereira,
fomos até a rua Fradique Coutinho, onde colhemos, do referido
senhor,
informações que certamente devem merecer a imediata atenção
das autoridades responsáveis.
A solução apresentada, embora merecedora de aplausos, não
corresponde, infelizmente, às reais necessidades do problema,
se levarmos em consideração que o impetuoso volume de águas
que se formam durante as enchentes tem por causa principal a
estreiteza de uma galeria por onde as águas correm.
Esta galeria irregularmente construída sob as casas que se
defrontam com a rua Fradique Coutinho e que têm os seguintes
números: 592, 594, 596, 598, 602, 604 e 610.
A referida galeria, conforme bem demonstrada em foto, é
insuficiente ao curso normal do córrego. Esclarecendo o
assunto, informou-nos o Sr. Álvaro Pereira: “O curso normal do
caudal pluvial obstado, em sua impetuosa carreira pela galeria
se reflui, recua para os lados de sua procedência, alteando-se
brutalmente, pressionando com o peso de sua cubagem, muros
e casas a ponto de as demolir e com isso conseguindo assim
passagem franca para galgar a extensão das áreas de quintal que
ficaram danificadas ao extremo.”
Durante muito tempo a via conquistada lhes serviu de
escoamento.
Esta via, porém desapareceu no ano passado com a construção
do prédio no. 1647 da Rua Cardeal Arcoverde.
Segundo nossa reportagem pôde observar, o problema ainda irá
agravar-se, pois, na rua Cardeal Arcoverde está sendo levantado
um prédio de apartamentos sobre números 1665 e 1666, cujas
paredes de cimento armado, vedarão por completo a passagem
das águas, que a galeria exígua como é, não suportará.
Sem imediatas providências para o alargamento do Córrego, e,
portanto, da referida galeria (feita pela incompetência de seu
construtor e pelo completo descaso das autoridades), nas
futuras enchentes casos mais graves ocorrerão.
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16/06/1961
Estacas no leito do córrego
Na Rua Teodoro Sampaio está sendo construído um grande
prédio, que tomará o no. 1812, e algumas estacas de concreto
armado foram fincadas dentro do próprio córrego.
16/06/1961
Nós e a câmara
Águas poluídas na Av. Vital Brasil
De algum tempo para cá a Av. Vital Brasil, é bom que se diga,
vem primando pela sujeira. Essa importante via de trânsito, saída
e entrada da cidade, apresenta-se constantemente inundada e
fétida, pois em um de seus trechos acumula-se água servida ou
mesmo de esgotos a escorrer pelo passeio. Com o sol levanta
aquele odor característico e insuportável.
16/06/1961
Fossas negras despejam detritos na calçada - R. Isabel de
Castela
21/07/1961
Águas poluídas invadem os poços de Campo Limpo
Houve há tempos, uma campanha contra esse estado de coisas,
inclusive com exame de água pelas repartições competentes.
Nenhuma providência, entretanto, foi tomada, e, atualmente, a
situação agravou-se mais ainda, existindo poucas cisternas onde
a população procura obter água pura e potável.
Em Campo Limpo a situação é desesperadora em decorrência da
poluição das cisternas, causada pela infiltração do líquido
despejado pela Indústria Olamit, situada nas proximidades.
Os ácidos empregados na indústria misturados à água são
lançados ao córrego e devido a diferença de nível infiltram-se
nas cisternas.
08/09/1961
Esgoto para a Rua Cariris
Há tempos uma reclamação dos moradores da Rua Cariris pela
falta de esgotos nessa via central de Pinheiros.
As residências, tratando-se de terreno baixo, por ocasião das
chuvas, sofrem transbordamento de suas fossas, lançando
detritos para a via pública, que transforma-se em lamaçal de
águas fétidas.

15/09/1961
Em doze meses estará concluída a Estação de Tratamento de
Esgotos
(Construtora Excel)
“A captação, esclareceu o Sr. Nadrus, será feita nas
proximidades do Hipódromo de Cidade Jardim, numa extensão
de 1000m, por meio de tubos, até a Estação de Tratamento
localizada na rua Sumidouro.
Ocupará 60.000m2 em terreno de 80.000m2.’
22/09/1961
Galeria do Córrego Verde
A prefeitura destinará verba de 1 milhão de cruzeiros para a
conclusão da galeria do Córrego Verde, trecho compreendido
entre as ruas Mariana Corrêa e Maria Carolina.
Concluída esta parte será iniciada a construção de galeria para
alguns trechos do Córrego do Diabo, “que constitui um dos mais
sérios problemas de nossa região”.
(Obs.: Estão sendo realizados estudos por parte de estudantes de
geografia e geologia no bairro de Pinheiros).
03/11/1961
Exige solução antes da fase chuvosa o problema do Córrego
Verde
Origem e curso do Córrego Verde
O Córrego Verde é formado pela junção de vários mananciais
surgidos do seio da área entre as confluências terrenas da bacia
formada pelos bairros do Sumarezinho e da Vila Madalena.
Alguns anos já passaram desde a sua canalização e captação,
com lajes de concreto, durante o percurso que faz em
paralelismo com a Rua Luiz Murat, isto, até o começo da Rua
Girassol. Neste local ele se biparte, passando a parte canalizada
e capeada a correr subterraneamente pelas Ruas Belmiro Braga e
Matheus Grou, e a parte sem canalização, a céu aberto, como
sempre esteve e está, atravessando o início da Rua Inácio Pereira
da Rocha; o fundo dos quintais das casas do lado par da rua
Padre José Gonçalves e do mesmo lado da Rua Fradique
Coutinho, atravessando a Teodoro Sampaio e seguindo em
demanda para o Jardim América, onde faz curva atravessando a
rua Iguatemi, até seu ponto final no Rio Pinheiros.
Solução para o problema
(...) é o alargamento ou o aprofundamento da galeria para sua
passagem sobre as casas de números 592, 594, 596, 600, 602,
604 e 610 da Rua Fradique Coutinho.
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10/11/1961
Impõem-se como medida de emergência a limpeza imediata do
Córrego Verde
Esse abaixo assinado teve encaminhamento na Prefeitura, e, na
Seção de Obras 22, foi expedida, com data de 29 de junho, a
ordem de serviço no. 351. Essa ordem, segundo informações
fornecidas aos reclamantes que nos visitaram, foi encaminhada à
Secretaria da Higiene para as competentes determinações ao
Setor Oeste da Limpeza Pública. Entretanto, até agora, aquele
Setor não nos cedeu qualquer aviso e com isso o Córrego Verde
continua acumulando entulhos que com as fortes cargas de
chuva represarão as águas, inundando suas margens. Trata-se,
como se verifica, de providência de emergência de baixo custo
para a municipalidade, que alega falta de verbas para uma
definição definitiva do angustiante problema.
17/11/1961
Ponte sobre o Rio Pinheiros
A ponte de Pinheiros encontra-se em péssimo estado. Buracos
enormes na pavimentação, principalmente de um dos lados,
agravam ainda mais o congestionamento do trânsito que ali
constantemente se verifica. Aos sábados, domingos e feriados,
então assume proporções assustadoras.
Tudo indica para que os vereadores empreendam esforços no
sentido de conseguir, o mais breve possível, a construção da
segunda ponte, há tanto tempo prometida. Além disto, a
Prefeitura deveria de imediato providenciar o conserto da atual.
01/12/1961
Será construída a nova ponte do Rio Pinheiros
Segundo informou a nossa reportagem, o Vereador Fernando
Pereira Barreto conseguiu a aprovação da Câmara Municipal à
sua emenda 469/61 que concede crédito de 80 milhões de
cruzeiros para construção de nova ponte sobre o Rio Pinheiros,
ao lado da já existente. Esclareceu o conhecido vereador que o
êxito de seu trabalho deve, em grande medida, à cooperação
direta dos vereadores Molina Júnior, José Sabino, Nazir Miguel,
Marcos Melega, Moraes Neto e Américo Sugai. Sr. Fernando
Pereira Barreto terá que desenvolver ainda intenso trabalho junto
com o Prefeito Municipal a fim de que a citada verba seja
aplicada dentro do menor prazo possível.
Efetivada a medida trata-se do atendimento de uma justa
reivindicação da população pinheirense no setor do trânsito e
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que muito beneficiará a nossa região, fato que torna elogiável a
atuação do Sr. Fernando Pereira Barreto.
Extensão da rede de esgotos para o Bairro de Cerqueira César
A propósito do lamentável estado em que se encontram várias
ruas do Bairro de Cerqueira César, o deputado Sólon Borges dos
Reis apresentou requerimento na Assembléia Legislativa do
Estado, que tomou o no. 1460/61. O conhecido parlamentar
reclamou providências urgentes no sentido da imediata extensão
da rede de esgotos na área do referido bairro, privada do
benefício.
15/12/1961
O Vereador José Sabino apresenta à população aspectos de sua
atividade na Câmara
(Obs: Esta representa uma longa reportagem - 1a página - de
onde foram extraídos trechos pertinentes à pesquisa em
andamento.Nela são citados diversos problemas e pedidos da
população pinheirense, como por exemplo, um centro náutico,
trânsito congestionado, o atravancamento do Largo de Pinheiros,
pronto socorro para Vila Madalena.)
Um projeto de lei que tem merecido minha atenção: é o de
autoria do ex-vereador Mário Câmara, apresentado na legislativa
anterior. Trata-se do aproveitamento do rio Pinheiros, como rio
navegável.
O assunto está merecendo estudos nas comissões da Câmara e
já tive oportunidade de acompanhá-los, visto que a propositura é
de grande interesse para a nossa região, não só no sentido de
ligação com Santo Amaro e Lapa, ligando-nos ao Rio Tietê,
como também o incremento que virá proporcionar referido Rio
Pinheiros às nossas marginais.
Também mereceu minha atenção especial o projeto de lei pelo
qual a “Gazeta de Pinheiros” tanto se debateu há tempos, na
legislatura passada, que dispunha sobre a construção de uma
nova ponte sobre o Rio Pinheiros. Na verdade o problema aí está
crescendo dia a dia, sem qualquer solução ou providência para
resolvê-lo. A atual ponte, no final da Av. Euzébio Matoso, é mais
do que insuficiente para comportar o trânsito que ali se
desenvolve. Quem aos domingos e feriados se dá ao trabalho de
ali se postar e apreciar o movimento, notadamente após o
término das corridas do Jóquei Clube, e dos torcedores
futebolísticos no Estádio do Morumbi e o regresso dos visitantes
do Instituto Butantã e Casa dos Bandeirantes ou mesmo os que
voltam de suas viagens do interior e cidades adjacentes, há de
perceber a gravidade do problema de trânsito difícil motivado

pela ponte atual, estreita e sem condições de possibilitar melhor
escoamento. A Administração Municipal está na obrigação de
solucionar o problema que é um dos mais sérios de nossa
região. No orçamento do ano próximo apresentaremos emenda
destinando verba propriamente para esta obra.
22/12/1961
Estábulos em ruas residenciais do Caxingui
(...) estábulos e chiqueiros nas ruas, quando morre um animal é
simplesmente lançado à rua (contraria portaria municipal).
Lixo espalhado pela calçada dá mau aspecto à via pública
29/12/1961
Prioridade para a construção da ponte sobre o Rio Pinheiros
Em entrevista coletiva concedida à imprensa, o Prefeito Prestes
Maia, afirmou que a segunda ponte sobre o Rio Pinheiros, na Av.
Euzébio Matoso, será realmente construída. Essa é uma das
obras, segundo declarou o Prefeito, que terá preferência por
parte do Executivo Municipal. Trata-se de medida que visa a
solucionar um dos mais angustiantes problemas de trânsito na
Capital, notadamente por servir de saída para as rodovias BR-2,
Raposo Tavares , cujo movimento aumentou consideravelmente,
devendo-se levar em conta, ainda ligação com bairros e
municípios vizinhos em franco progresso.
19/01/1962
Aprovado pelo prefeito o plano para a nova ponte sobre o
Rio Pinheiros
A decisão foi adotada na última terça-feira durante audiência
com o Secretário de Obras. Aninhado a passeios laterais de
1,5m terá largura total de 13m . Com a execução da medida será
solucionado o grave problema do trânsito em largo trecho da
nossa região.
Em audiência com o Secretário de Obras o Sr. Prestes Maia,
Prefeito da Capital, aprovou na última terça-feira o plano
proposto pelo Departamento de Urbanismo relativo a abertura da
praça na cabeceira oeste da Ponte Euzébio Matoso, sobre o rio
Pinheiros.
Esse plano prevê a execução e a construção de uma segunda
ponte paralela à existente, com passeios laterais de 1,5m e
largura total de 13m. Com a construção dessa ponte deverá ficar
solucionado o problema do trânsito para além do rio, ou seja,
para as Rodovias Raposo Tavares e BR-2 que servem ao sul do
país e oeste do Estado e os Estados do sul (Paraná, Santa
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Catarina e Rio Grande do Sul), permitirá ainda o plano ora
aprovado pelo Prefeito a construção da Av. Marginal do Rio
Pinheiros com ligação com a zona norte e conseqüentemente
opção de trânsito para as Vias Dutra, Fernão Dias e Anhangüera.
A ponte atual deverá ser ampliada na sua extensão para permitir
a execução das obras da referida Av. Marginal. Cada uma das
pontes dará vazão ao trânsito obedecendo à mão inversa de
direção, o que será permitido com a ampliação da praça no final
da R. Butantã.
Com esse ato o Prefeito vem a confirmar declarações feitas no
princípio do ano, de que uma das principais providências do
Executivo seria a solução do caso da Ponte sobre o rio
Pinheiros.
Conforme é do conhecimento público a situação do trânsito
naquele local vem se agravando ultimamente de maneira
verdadeiramente alarmante. Há ocasiões em que se formam filas
enormes de veículos em muitos casos aguardando mesmo mais
de uma hora para livrar-se do atravancamento, a decisão do
Executivo Municipal vem, portanto ao encontro de justa
reivindicação da população pinheirense e numeroso contingente
de pessoas interessadas no problema. Cumpre salientar, além
disso, que devido ao volumoso trânsito que tem suportado o
leito da ponte existente já se apresenta cheio de buracos que
reclamam urgentes reparos.
Aprovado o plano só nos resta reiterar a necessidade de que as
obras tenham urgente andamento, levando-se em conta que
atenderá não apenas ao trânsito de veículos de vasto setor de
nossa região, mas ponderável número de veículos procedentes
de três importantes Estados sulinos.
16/02/1962
Pedido de urgência ao Prefeito para as obras do rio Pinheiros
Voltou novamente o vereador Pereira Barreto a falar da tribuna da
Câmara Municipal sobre a construção da segunda ponte sobre o
Rio Pinheiros.
02/03/1962
Uma ponte impede o progresso
Uma ponte, apenas uma ponte, construída não há muito tempo
por quem, evidentemente, não teve visão de futuro ou não
acreditou no desenvolvimento fabuloso de São Paulo impede
hoje o progresso de Pinheiros. Ela divide o nosso bairro em
duas partes, isola uma parte relativamente densa da outra e
estrangula o trânsito que é feito em sua maior parte por
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caminhões que levam e trazem o fruto do trabalho de brasileiros
de São Paulo e sul.
Projeto
A fim de aumentar, duplicando a sua largura, pelo menos, a
ponte sobre o Rio Pinheiros, o vereador Pereira Barreto
encaminhou à Câmara Municipal projeto abrindo crédito
especial.
09/03/1962
Não acabará com o mau cheiro a ETE de Pinheiros
Já tiveram início, como anunciamos anteriormente, as obras para
a construção da ETE de Pinheiros, em local escolhido em nosso
bairro entre as ruas Semaneiros, Costa Carvalho, Prof. Frederico
Hermann Jr. e Av. Marginal. O empreendimento é de grande
importância para a região de Pinheiros.
Entretanto o problema do mau cheiro do rio Pinheiros não será
solucionado quando do funcionamento da ETE, conforme se
esperava. Pelo contrário, segundo fomos informados nas
imediações da estação deve ser ainda mais intenso o mau cheiro
provocado pelo Rio, apesar de ser prevista uma área ajardinada
de 5.000m2 em torno do prédio principal.
Preocupação
Os moradores de toda zona próxima ao local da Estação estão
preocupados com o assunto. Circulam rumores de que será
praticamente impossível viver nas imediações, uma vez que o
mau cheiro será insuportável. Em entrevista, que publicamos
anteriormente, com o Dr. Fernando Paes da Silva, engenheiro da
Excel, a firma que está construindo a Estação, confirmou aquele
técnico que de fato o mau cheiro não seria resolvido com a
Estação de Tratamento, entretanto o responsável pela sua
construção não deu margem em suas declarações a maiores
preocupações em relação ao assunto.
Tratamento de água
A fim de solucionar o problema o Governo do Estado teria
incumbido outra firma a proceder a estudos visando encontrar
uma solução para o mau cheiro do rio Pinheiros e de outros que
tenham curso na área urbana da capital.
Essa firma teria um prazo definido para encontrar a solução, que
parece estaria no tratamento das águas desses rios, eliminando
dessa forma o insuportável mau cheiro que se agrava sobre tudo
nos dias de calor.
30/03/1962
O Prefeito Municipal enviou projeto de lei à Câmara para

construção de nova ponte sobre o rio Pinheiros Será levantada
ao lado da atual ponte
O vereador Fernando Barreto solicita apoio dos colegas ao plano
do Sr. Prestes Maia.
13/04/1962
Caminham para solução satisfatória os estudos para eliminação
do mau cheiro do rio Pinheiros
Ninguém desconhece, em São Paulo, o grande problema que
aflige toda a zona sul, consubstanciado no mau cheiro que exala
do rio Pinheiros, notadamente na época do estio. Técnicos do
assunto vêm abordando o problema e fazendo sugestões, até
agora, porém, nada existe de concreto para que o mau cheiro
seja sanado, em benefício não apenas da própria população
como dos governos municipais e estaduais e com melhor
aproveitamento de toda a área que serve aquele rio, o que traria a
seus cofres maiores rendas. Atualmente a Secretaria de Obras
promove a concorrência para aquisição de aparelhamento que
irá funcionar na Estação de Tratamento de Esgotos, cujas obras
estão sendo levantadas na R. Sumidouro, sobre cuja estrutura já
tivemos oportunidade de publicar em reportagem. Acontece
que, embora venha a funcionar a ETE de Pinheiros, a 2ª de todo
o estado, não será solucionado o problema do mau cheiro do rio
Pinheiros, porque somente uma parte receberá o tratamento
necessário, que por si só não é suficiente para sanar o mal.
Técnica moderna
Tendo conhecimento de que técnicos estudam o assunto junto a
uma grande empresa, sediada nesta capital, Enphilco, firma
especializada em serviços de água e esgotos e seu tratamento,
estivemos na fábrica em Osasco e, obtivemos do Sr. Sílvio L.
Pereira, diretor-gerente e do engenheiro H. Doele informações
sobre o importante assunto.
Esgoto aberto
“O rio Pinheiros - disseram - é antes de tudo um esgoto aberto,
suas águas quase que completamente estagnadas não oferecem
movimentação para os resíduos que recebem, aliás, não apenas
resíduos, mas despejos químicos das fábricas existentes nas
imediações. A falta de ar na água do rio provoca o mau cheiro e
a formação de detritos que não se dissolvem. A construção de
estações de tratamento resolve em parte o problema, sua
construção e manutenção, entretanto, é bastante vultuosa. Neste
Rio dois problemas existem: um diz respeito a Light nas
proximidades da Estação de Recalque, os resíduos que se
instalam nas tubulações provocam a perda de calor, redundando
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em prejuízos elevados; o outro se refere ao mau cheiro.”
Os senhores doutores Armando F. Pêra, técnico analista do
Governo do Estado e José Maria da Costa Rodrigues estudam
assiduamente o assunto que felizmente tem solução.
A aplicação do aparelho Voltaer, já em uso nos EUA e diversos
países da Europa, seria ideal, entretanto, depende de estudos “in
loco”.
A locação de diversas unidades seria necessária, isso
considerando o volume de água, correnteza, profundidade e
população.
Para um estudo de aplicações, pelo aparelho, será necessário
antes de qualquer coisa que se prove sua eficiência aos
senhores do governo, para tanto seria necessário um longo
período de trabalho que demandaria 12 meses, isto porque todas
as oscilações possíveis decorrentes das estações que provocam
maior ou menor densidade de poluição e conseqüentemente o
mau cheiro seriam analisadas.
Esse trabalho não seria de pouca monta, pelo contrário, atingiria
possivelmente a 20 milhões de cruzeiros sem, todavia, trazer
benefícios neste período pelo fato de exigir a abertura de um
braço de rio num determinado trecho, aí seria colocado o
aparelho e apresentados os resultados obtidos.
O aparelho Voltaer é dos mais simples, se compõem de motorturbina, este acionado provoca movimentação da água e com
isso a penetração de ar dentro do rio, injetando oxigênio que
purifica o líquido.
Sua colocação é das mais simples, pode ser instalada sobre
flutuadores ou uma espécie de ponte móvel, idêntico aparelho
encontra-se em experiência na cidade de Chicago, então vai ser
remetido agora para o Rio de Janeiro onde a SURSAN fará
experiências na Estação de Esgotos da Penha.
Com o funcionamento do aparelho Voltaer, a água não se tornará
obviamente potável e nem o rio será piscoso, mas a sujeira,
detritos, matérias químicas e orgânicas desaparecerão, o que
resultará na ausência do mau cheiro.
O que se verifica é que a adoção de métodos capazes de
solucionar o problema trará grandes benefícios à maior parte da
região paulistana, que relativamente, talvez devido ao mau cheiro
que exala do rio, não experimentou até hoje o desenvolvimento
assinalado por outros setores da capital.
13/04/1962
Na R. Iguatemi um menor foi tragado por enxurrada
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Durante temporal que desabou na tarde de segunda-feira sobre a
capital, atingindo fortemente a nossa região, duas crianças foram
carregadas pela enxurrada que fez transbordar o riacho que
atravessa a rua Iguatemi.
O menor Angel, de 11 anos, filho de Ramon Ávila, residente na
rua Iguatemi no. 561, apartamento 11, e mais Hermes de 9 anos,
filho do Sr. Esperidião, morador do mesmo edifício apartamento
34, ao desabar o temporal abrigaram-se sobre a ponte existente
na R. Iguatemi.
Sem perceber o volume de água que subia rapidamente não
tiveram tempo de safar-se do abrigo escolhido, sendo
arrastados.
Hermes, mais feliz, foi salvo por Antero Salazar, morador na R.
Iraci 163, que lhe atirou uma corda, enquanto Angel foi arrastado
pelas águas que corriam rumo ao rio Pinheiros.
Solicitado auxílio do Corpo de Bombeiros, apesar dos esforços
dos soldados, o menor não foi encontrado na ocasião,
procedendo-se as buscas no Rio Pinheiros.
20/04/1962
Encaminhado ao Prefeito para aprovação projeto de saneamento
para o Córrego Verde
Existe uma lei que autoriza a Prefeitura a sanear o Córrego Verde,
causa de inundações, e prejuízo dos mais graves para o bairro
de Pinheiros.
Essa lei deverá ser agora regulamentada por meio de decreto do
executivo, cuja minuta já foi elaborada pela Comissão de
Urbanismo e encaminhada ao Ibirapuera.
Segundo os estudos da Comissão de Urbanismo, baseada na lei,
protegendo o Córrego Verde, haverá uma faixa sanitária de
largura de 6m e que compreenderá dois trechos; um da rua
Cardeal Arcoverde até a Teodoro Sampaio e outro desta última
até a rua Arthur de Azevedo.
Estamos informados que deverá haver desapropriações na área
determinada. Essas desapropriações irão atingir não apenas
propriedades, mas prédios recém construídos e com vários
pavimentos Custará, pois, à municipalidade, uma verba das
maiores para poder executar o que a lei determina e isso
provocará a incúria dos governadores anteriores aprovando
plantas e autorizando o levantamento de edificações em áreas já
reconhecidamente caracterizadas como de utilidade pública.
Nessas condições o que poderá acontecer é o retardamento,
mais uma vez, das obras necessárias, por não existir número
disponível no Tesouro Municipal.

Todavia como o povo é por demais confiante, esperamos pelas
providências que dentro de poucos dias deverão ser tomadas
pelo Prefeito Municipal aprovando plano que deverá ser
executado pela Comissão de Urbanismo e que deverá por fim a
já não menos triste história do Córrego Verde.
27/04/1962
Faixa sanitária no Córrego Verde
Na data de 02 do corrente, a mesa da Câmara Municipal
encaminhou às Comissões de Justiça, Urbanismo, de Obras e
Serviços Públicos e de Finanças e Orçamentos o Projeto de Lei
no. 193/62 da Prefeitura Municipal que aprova o traçado da faixa
sanitária ao longo do Córrego Verde, trechos compreendidos
entre Cardeal Arcoverde e Teodoro Sampaio e Arthur de Azevedo
numa extensão de 429m aproximadamente e com 6m de largura.
Após o pronunciamento dessas Comissões é que o projeto de
Lei irá a plenário para discussão.
11/05/1962
Estações de Tratamento de esgotos: moradores têm 15 dias para
desocupar o local
Moradores dos casebres existentes no terreno onde esta sendo
iniciada a construção da ETE de Pinheiros, na R Costa Carvalho,
junto ao Rio Pinheiros, sofreram ação de despejo movido pelo
Executivo Estadual.
Diversas famílias já dali saíram, mas existem algumas que não
conseguiram outra habitação.
Despejo
Dias atrás, atendendo a mandato judiciário, oficiais de justiça e
praças da polícia dirigiram-se ao local para incentivar o despejo.
Entretanto, ante o clamor dos moradores as autoridades
resolveram dilatar o prazo para a desocupação dos prédios por
mais 15 dias improrrogáveis.
À primeira vista, a localização desses casebres, parece não
prejudicar as obras, mas a circulação de operários e caminhões
dentro da área é obstruída daí a urgência da demolição dos
mesmos.
18/05/1962
Ponte sobre o rio Pinheiros
O trânsito para o Butantã e demais vilas cada vez vai ficando
mais prejudicado e difícil.
Há mais de 5 anos vimos chamando a atenção da Prefeitura
Municipal da necessidade da feitura de uma outra entrada para a
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ponte, imprescindível ao escoamento do trânsito. Nos
domingos, sábados e feriados e também às segundas-feiras,
quando se realizam corridas no Jóquei Clube ou jogos no São
Paulo Futebol Clube, essa necessidade aumenta, levando-se às
vezes 45 minutos para se atravessar a única ponte existente. Por
demais estreita já não comporta o tráfego e representa um
“funil”.
Existe já um projeto de lei aprovando em 1a discussão, pendente
de 2a discussão, o qual deverá dentro em breve ser convertido
em lei, se não for vetado.
Mas, a verdade é que o problema aí esta abusando da paciência
de todos nós sem qualquer solução. Apelamos à Câmara
Municipal que faça incluir em pauta de uma das sessões o
referido projeto de lei.
18/05/1962
Prosseguem em ritmo acelerado as obras da Cidade
Universitária
Novo impulso será dado este ano nas obras em curso na Cidade
Universitária Armando Sales de Oliveira, pois o governador
Carvalho Pinto, determinou a aplicação de 2 bilhões de cruzeiros
em construções diversas, até o fim de 1962.
Os técnicos haviam previsto no início do governo Carvalho Pinto,
que uma verba de 2 bilhões e 150 milhões de cruzeiros seria
suficiente. Entretanto, em conseqüência do aviltamento da nossa
moeda e, logicamente, o aumento no preço do material de
construção, verificou-se que havia necessidade de gastar muito
mais. Até o momento foram gastos 1 bilhão e 600 milhões,
somando as verbas do atual governo chegaremos a 3 bilhões e
600 milhões de cruzeiros. É em verdade, uma fase decisiva que
se inaugura, objetivando oferecer a São Paulo uma Cidade
Universitária que será o maior Centro de Estudos e Pesquisas,
reservando para tanto 250 alqueires de terra. A universidade
bandeirante é digna dos planejamentos e sonhos do grande
paulista Armando Sales de Oliveira. Foi no governo do Prof.
Carvalho Pinto que se criou o “fundo de construção”, através do
plano de ação do governo. Deste modo se lançam, enfim, os
alicerces definitivos da Universidade. Não poderia ter sido outra
a escolha do local para construir a pomposa Cidade
Universitária, pois apesar do crescimento da capital paulista, a
área se apresenta em magníficas condições.
01/06/1962
Passará pela Av. Rebouças a linha de metrô de Pinheiros
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Publicamos na última edição que o Prefeito promulgou a lei
desapropriando área destinada a ampliar a Av. Francisco
Mourato para a passagem do metrô que constituirá um meio de
ligação rápida entre diversas zonas da capital.
A propósito desta lei, procuramos ouvir o Dr. Luís Carlos Berrini
Jr., diretor substituto da divisão de Urbanismo da
Municipalidade, sobre o traçado e condições técnicas do
referido metrô.
Disse-nos aquele engenheiro: “O sistema de transporte rápido
na capital paulistana será resolvido pelos metrôs com linhas
elevadas, subterrâneas ou em nível, conforme o seu traçado”.
“A linha que servirá a Pinheiros, constitui a radial sudoeste e
ligará diretamente sem baldeação, o Ipiranga a Pinheiros”.
Essa linha cruzará com as radiais norte-sul e leste-oeste no
centro da cidade, por onde os usuários poderão fazer as
baldeações para outras direções.
A linha de Pinheiros terá, praticamente, como ponto de partida a
confluência das ruas São Luís e Consolação atravessando o
espigão da Paulista, e surgirá à Av. Rebouças, na altura da Rua
Oscar Freire.
Desse ponto em diante aproveitando o canteiro central, seguirá
em plano elevado na direção a referida avenida até o Rio
Pinheiros, superando os terrenos do Jóquei Clube sempre em
linha elevada para entrar novamente em subterrâneo, e surgir na
Av. Francisco Mourato, na altura da Estação da Light.
Daí seguirá, já ao nível da rua, pelo canteiro central, até a divisa
do município de Taboão da Serra.”.
“Prefeito promulgou a lei desapropriando área destinada a
ampliar a Av. Francisco Mourato para a passagem do metrô que
constituirá um meio de ligação rápida entre diversas zonas da
capital”.
A propósito desta lei, procuramos ouvir o Dr. Luís Carlos Berrini
Jr., diretor substituto da divisão de Urbanismo da
Municipalidade, sobre o traçado e condições técnicas do
referido metrô.
Disse-nos aquele engenheiro: “O sistema de transporte rápido
na capital paulistana será resolvido pelos metrôs com linhas
elevadas, subterrâneas ou em nível, conforme o seu traçado”.
“A linha que servirá a Pinheiros, constitui a radial sudoeste e
ligará diretamente sem baldeação, o Ipiranga a Pinheiros”.
Essa linha cruzará com as radiais norte-sul e leste-oeste no
centro da cidade, por onde os usuários poderão fazer as
baldeações para outras direções.

A linha de Pinheiros terá, praticamente, como ponto de partida a
confluência das ruas São Luís e Consolação atravessando o
espigão da Paulista, e surgirá à Av. Rebouças, na altura da Rua
Oscar Freire.
Desse ponto em diante aproveitando o canteiro central, seguirá
em plano elevado na direção a referida avenida até o Rio
Pinheiros, superando os terrenos do Jóquei Clube sempre em
linha elevada para entrar novamente em subterrâneo, e surgir na
Av. Francisco Mourato, na altura da Estação da Light.
Daí seguirá, já ao nível da rua, pelo canteiro central, até a divisa
do município de Taboão da Serra.”
“Para a construção dessa linha, havia apenas a necessidade de
desapropriação dos terrenos situados na Av. Prof. Francisco
Mourato, o que já é possível ante a Lei n5994 de 21 do
corrente. Dentre as propriedades atingidas por esta Lei, figura a
casa do artista Nhô Tônico que está localizada na junção da Rua
Lemos Monteiro e Francisco Mourato.”
“A linha do metrô será dupla, condições exigidas para um
trânsito rápido e perfeito. As paradas serão colocadas em
distâncias nunca inferiores a 500m, atendendo ainda às
condições de cada local.”
01/06/1962
Dentro de dois meses deverá ser iniciada a construção de nova
ponte sobre o rio Pinheiros
Trevos de acesso à Av. Marginal e para as que demandam
cidades do sul  Equipes de engenheiros prosseguem ao
levantamento dos cálculos de construção.
Dentro de dois meses deverá ser iniciada a construção da nova
ponte sobre o rio Pinheiros, ao lado da existente, no final da R.
Butantã que virá resolver a questão do trânsito naquele local.
01/06/1962
Pinheirenses poderão visitar obras de instalação da Cidade
Universitária
Todos os domingos, às 9:00h parte do Largo de Pinheiros, um
ônibus especial posto à disposição do público pelo Fundo de
Construção da Cidade Universitária para visitas àquele local,
gratuitamente.
Nessa visita que constitui grande atrativo, as pessoas são
informadas minuciosamente sobre o que se constrói e se faz na
Cidade Universitária, onde atualmente já estão funcionando
alguns Departamentos das faculdades de Filosofia, Medicina
Veterinária e Politécnica, com mais de 2500 alunos.
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Há ainda outros locais para serem visitados como o Laboratório
de Hidráulica, o terceiro existente no Brasil e mais moderno que
os situados na Guanabara e Rio Grande do Sul; o Centro de
Botânica e Zoologia; o Reator Atômico, etc. Além de apreciar de
perto todas as obras existentes na Cidade Universitária o
visitante terá oportunidade de conhecer um dos mais atraentes
centros turísticos que se edifica em nossa Capital, e que muitos
paulistanos não conhecem.
29/06/1962
Construção de outra ponte sobre o rio Pinheiros: aberta
concorrência para a sondagem do subsolo
(Trata-se da construção da ponte ao lado da Ponte Euzébio
Matoso).
06/07/1962
Assunto morto na Câmara: aproveitamento do rio Pinheiros
como meio rápido de transporte
O aproveitamento do rio Pinheiros para navegação e ligação com
o rio Tietê para servir zonas ribeirinhas da Capital, tem sido
focalizado em várias ocasiões e mesmo sugestões têm sido
feitas sem que nada se concretize a respeito.
Em 1959 o Sr. Mário Câmara apresentou na edilidade um
Projeto de lei sobre a navegação no rio Pinheiros.
Nesse projeto era previsto o aproveitamento do rio Pinheiros e
rio Tietê como solução para os problemas vitais da Capital
paulista, porquanto daria vazão ao transporte de cargas e
passageiros como acontece em várias capitais do mundo,
cortadas por rios.
Rios navegáveis
Dentro do território da Capital, os dois principais rios não
apresentam obstáculos à navegação e cortam a cidade em várias
direções passando por uma infinidade de bairros. Segundo o
projeto do ex-vereador Mário Câmara em determinados portões
de embarque, ou melhor dizendo, estações, e, embarcações de
pequena tonelagem atenderiam as necessidades.
Assunto morto
Esse projeto, naquela oportunidade, julho de 59, depois de ter
sido considerado pela assistência técnica da Câmara e pela
Comissão de Justiça foi encaminhado à Comissão de Utilidade
que designou um redator.
Entretanto, até agora, o projeto não voltou a baila e o rio
Pinheiros e o rio Tietê, continuam inaproveitáveis para um
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serviço público de alta significação para os interesses
econômicos do Estado e do Município e conforto da população.
27/07/1962
A Secretaria de obras iniciará brevemente a construção da ponte
sobre o rio Pinheiros
(É noticiado nesta reportagem que o início das obras da 2a ponte
sobre o rio Pinheiros ocorreria dentro de muito pouco tempo)
10/08/1962
Um grande melhoramento para a região
São iniciadas as obras do primeiro estágio da ETE de Pinheiros.
Futura estação permitirá urbanização total da área  Benefícios
decorrentes do saneamento da gleba  Despejo pacífico dos
moradores 
Prazo de um ano para a entrega da 1a parte
Dentro do prazo de um ano aproximadamente, estará pronta a
primeira parte da ETE, que o DAE está construindo no bairro de
Pinheiros, e que se localizará na R. Sumidouro, cruzamento com
Costa Carvalho.
A respeito do andamento das obras, a reportagem procurou ouvir
o Dr. Nacir Nadrus, diretor do serviço de obras da Estação de
Tratamento de Esgotos da DAE, o qual nos informou que as
obras estão em fase final de escavação e estaqueamento. O
terreno, já totalmente expropriado, mede 96.000m2 e as
construções ocuparão uma área de 70.000m2. Disse-nos ainda o
Dr. Nadrus que o problema de despejo dos moradores
ocupantes da gleba foi resolvido em absoluta paz. O governo
propiciou inclusive financiamento para mudança dos mais
necessitados.
Aspectos da obra
A Estação de Tratamento, que custará ao Estado a importância de
500 milhões de cruzeiros, será construída dentro de técnicas
modernas, propiciando, segundo o Dr. Nacir Nadrus, uma
sensível diminuição do mau cheiro que exala do rio Pinheiros. A
própria Estação não terá cheiro algum, em virtude de processos
técnicos que permitem a combustão dos gases. O projeto, agora
definitivo, é de responsabilidade dos engenheiros José Augusto
Martins, professor da Politécnica, José Maria Rodrigues e Max
Lotareff. Sua confecção definitiva custou cerca de 3 milhões de
cruzeiros.
A construção está a cargo do consultório de construção e
engenharia “Excel S/A”, que venceu a concorrência.

Benefícios ao bairro
A construção da ETE servirá a população de 3 mil habitantes, e
trará ao bairro inúmeros benefícios. O primeiro já realizado é o
saneamento total do local, onde antes se acumulavam montes
de lixo.
Disse o nosso entrevistado que foi preciso remover do local
cerca de 50.000m3 de detritos.
Além disso, está prevista a urbanização de toda a área, que será
inteiramente ajardinada, e constituirá, segundo declarou o Sr.
Nadrus, um recanto pitoresco, um verdadeiro parque para o
repouso da população. É possível até que seja construído no
local um playground para entretenimento das crianças da região,
pois a área se presta a isso e o Estado tem recursos suficientes.
Segundo fomos informados, a própria construtora esta inclinada
a doar uma piscina para as crianças.
Prazo para a entrega ao público
A obra será concluída em dois estágios. No primeiro será feito
tratamento preliminar dos detritos sólidos.
Esse estágio deverá estar concluído dentro de 12 meses
aproximadamente de acordo com o contrato.
O segundo estágio no qual serão tratados os detritos líquidos,
ainda não tem prazo fixo para término.
07/09/1962
Obras públicas em andamento produzirão a valorização das
margens do Pinheiros - Possível aproveitamento do leito do rio
para atividades esportivas, transporte e turismo - Encontra-se em
estágio avançado as obras da ETE, na Rua Ferreira de Araújo Anuncia-se também a possibilidade de a Prefeitura de São Paulo
contratar serviços de tratamento de água do rio Pinheiros.
Esses melhoramentos públicos, produzindo segundo os
técnicos, extinção ou sensível redução do mau cheiro e poluição
das águas do rio Pinheiros, acarretarão necessariamente, uma
vultuosa valorização das terras ribeirinhas do rio Pinheiros, hoje
quase totalmente desertas, em vista das más condições
sanitárias do rio.
Urbanização
Em virtude da sua valorização, que se prevê inevitável, acreditase que as áreas que margeiam o nosso rio sofrerão completa
urbanização, o que, sem dúvida, transformará a paisagem hoje
devastada do rio Pinheiros. As obras públicas mencionadas
deverão produzir ainda o aproveitamento do leito do rio
Pinheiros, que poderá ser utilizado para navegação,
especialmente para o transporte de carga.
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Recreação
É possível que a realização dos melhoramentos públicos que
aludimos torne possível também a criação de clubes náuticos
como acontece em trechos do rio Tietê, em cujas margens estão
os Clubes Tietê e Floresta. Com a concretização dessas
perspectivas, a população de Pinheiros terá um local para
passeio, diversão e repouso.
14/09/1962
Vereador pinheirense denuncia descaso do Prefeito no
atendimento dos problemas do bairro e região
Ponte do rio Pinheiros - Instalação de ônibus elétricos. Limpeza
pública.
21/09/1962
Trabalhos da ponte sobre o rio Pinheiros seriam custeados pela
União
19/10/1962
Serão lançadas em breve campanhas para a criação do
subdistrito de Pinheiros
Pinheiros com suas entidades assistenciais, seu comércio,
igreja, seus clubes, seu importante rio, tudo isso levando o
nome tradicional e ocupando papel de relevo na história de São
Paulo, tendo nascido mesmo com Piratininga; não existe
geograficamente, nem administrativamente, nem judicialmente.
Só existe como símbolo. Não é justo. Por isso estamos
empenhados numa campanha de âmbito público, para conseguir
a criação do subdistrito de Pinheiros  disse o Dr. Geraldo
Chaves Salomão, um dos mais entusiastas da criação do
subdistrito de Pinheiros.
Limites do subdistrito
Para início de discussão foram estudados os seguintes limites
geográficos para o futuro subdistrito de Pinheiros: Av. Rebouças,
Av. Dr. Arnaldo, R. Cardeal Arcoverde, R. Pedroso de Moraes,
Av. Diógenes Ribeiro de Lima, Estrada do Jaguaré, Av. Marginal,
Av. Vital Brasil, Av. Prof. Francisco Mourato, Av. Jóquei Clube,
Cidade Jardim, Iguatemi e Rebouças.
19/10/1962
Será aberta concorrência pública para construção da ponte sobre
o rio Pinheiros
Em fase final o anteprojeto de estrutura - Verbas municipais Aprovada a construção de uma terceira ponte
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Nova ponte
Podemos adiantar ainda que se encontra em fase de execução o
anteprojeto de uma 3a ponte, que se localizará na Av. dos
Semaneiros, no Alto de Pinheiros. Esta nova obra de arte
facilitará o escoamento do trânsito para o Butantã e Cidade
Universitária, revestindo-se igualmente de grande importância
para o desenvolvimento de nossa região.
26/10/1962
Município não tem recursos para executar obras há tanto tempo
aprovadas em nosso bairro
O bairro de Pinheiros, não seguindo o que acontece com a
maioria dos bairros da Capital, tem necessidade de execução de
uma série de obras públicas. Obras estas que vem pleiteando
desde há muito tempo, através de seus jornais e da palavra de
seus representantes legislativos. Prescindindo da segunda ponte
sobre o rio Pinheiros que, ao que tudo indica, vai ser
empreendida, há outras obras de grande importância local, que
foram aprovadas há anos, e que ainda não foram iniciadas.
02/11/1962
Em novembro o edital de concorrência pública para a 2a ponte
sobre o rio Pinheiros
Após um longo compasso de espera, enquanto eram concluídos
os projetos de urbanização e estrutura, e vencidos todos os
obstáculos, inclusive a propalada falta de recursos do Município,
parece que desta vez vão ter início as obras da 2a ponte sobre o
Pinheiros. Obra que representa solução para uma série de
problemas não só da região de Pinheiros como da própria
capital bandeirante.
Discussão na Câmara
Confirma-se a notícia pelo discurso pronunciado, de 29 de
outubro último, na Câmara Municipal, pelo Dr. Nazir Miguel,
através do qual deu conta a seus pares da notícia, e se
congratulou com o Prefeito Prestes Maia.
Após relatar as gestões que levou a efeito, com a colaboração de
seus colegas pinheirenses na Câmara, e as campanhas
realizadas pela imprensa do bairro, o Sr. Nazir Miguel disse:
“Hoje pela manhã, em contato com o Sr. Secretário de Obras,
tive a notícia de que a segunda ponte do rio Pinheiros teria seu
edital de concorrência publicado dentre os 10 e 15 do próximo
mês, infalivelmente. ” A seguir o edil pinheirense comentou a
importância e necessidade da obra, “verdadeira coluna dorsal de
São Paulo, pois atende a todo o sul do país, atende a BR-2, além

de atender às necessidades do Estádio do São Paulo Futebol
Clube, do Jóquei Clube e toda a zona do Butantã e adjacências.”
Alargamento da Av. Prof. Francisco Mourato
Estamos informados que o Prefeito Prestes Maia, em
declarações prestadas à imprensa paulista, disse que espera
anunciar e para breve o auxílio de recursos federais para o
alargamento da Av. Prof. Francisco Mourato. Para efeito desta
obra, técnicos da Prefeitura já estão elaborando os planos
necessários para as necessárias expropriações.
09/11/1962
Criação do distrito de Pinheiros na opinião de vários de seus
moradores
Inicia-se em nosso bairro uma campanha para a criação do
distrito de Pinheiros, tendo sido preparado um memorial que, no
devido tempo, será encaminhado ao Presidente da Assembléia
Legislativa de São Paulo. Os primeiros trabalhos, conforme
publicamos, foram iniciados pelo Dr. Geraldo Chaves Salomão,
conhecido médico pinheirense.
A respeito desta iniciativa que, sem dúvida, será justiça ao nosso
bairro, procuramos ouvir algumas pessoas, de várias classes,
buscando, numa enquete de opinião pública, o ponto de vista
dos moradores do nosso bairro.
09/11/1962
Nós e a Câmara
Enfim a ponte...
Há mais de 5 anos vimos lutando nesta sessão e alardeando à
Administração Municipal sobre a urgente necessidade da
construção de uma nova ponte.
Os primeiros números de a “Gazeta de Pinheiros” publicaram a
reivindicação popular e que constituíra um elemento a mais a
contribuir para o desenvolvimento de nossa região e concretizar
a obra. Assim falamos, porque já é do conhecimento público
que dentro em dias será publicada a “concorrência pública” para
a construção dessa “almejada” ponte. As dificuldades que sua
falta tem causado são inúmeras, já por tantas vezes por nós aqui
enumeradas.
As autoridades já conhecem bem o problema, mas quem mais
sofre as suas certas conseqüências é a população de nossa
região pinheirense e notadamente os municípios que existem
além Butantã. Agora, temos quase certeza que este problema
será solucionado. Sem dúvida alguma, mais uma reivindicação
alcançada pelo povo, através deste órgão de imprensa “Gazeta
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de Pinheiros”. Neste instante, em que vemos coroados de êxito
nossos trabalhos e esforços e que nos sentimos pagos pela
angústia da espera aflitiva. Oxalá a “ponte sobre o rio Pinheiros”
tenha logo o início de suas obras. Enfim, ela será construída...
16/11/1962
Edilidade paulista. - Canalização do Córrego Verde em nosso
bairro. - O projeto do executivo. - Verbas. - Exposição de
motivos. - Repercussão
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda e última
discussão enviando-o a execução, o Projeto de Lei 193/1962,
do executivo, que autoriza o traçado de faixa sanitária ao longo
do Córrego Verde, entre as ruas Cardeal Arcoverde e Teodoro
Sampaio e entre esta última e a Arthur de Azevedo, nas
extensões aproximadas de 209,50 e 219,50m respectivamente.
A medida vem de encontro a uma velha aspiração do nosso
bairro, pois solucionará um problema que há tantos anos vem
sendo objeto de solicitações e sugestões da imprensa local e
dos representantes da região junto aos Poderes Públicos.
O projeto
Em seu artigo 1, o Projeto de Lei do executivo aprova a
execução da faixa sanitária, que terá uma largura de 6m, para a
canalização do Córrego Verde. Acrescenta que esta faixa
sanitária será gravada de servidão “non aedificandi”, isto é, a
proibição de construções sobre o referido curso d’água para
simplificar a canalização.
O artigo segundo especifica as verbas necessárias para a
execução do serviço. O projeto em pauta é acompanhado por
uma exposição de motivos elaborada pelos técnicos do
Departamento de Urbanismo, que diz, entre outras coisas: “a
execução de viela, no lugar da faixa sanitária seria
desaconselhável, uma vez que, em virtude do expropriamento
das áreas necessárias à sua abertura, os lotes situados à Rua
Fradique Coutinho seriam seccionados, a parte dos fundos
ficaria isolada do restante sem acesso. Além disso, a instituição
da servidão”non aedificandi” é economicamente mais vantajosa
para a Prefeitura, porquanto esta terá apenas, que indenizar os
proprietários dos imóveis servientes.”
Repercussão
A iniciativa do chefe do executivo bandeirante e a aprovação do
projeto foram muito bem recebidas pela população de nosso
bairro, uma vez que se trata, como dissemos de problema
antigo. O vereador pinheirense Nazir Miguel, em discurso
pronunciado na tribuna da Câmara Municipal, a 7 de novembro
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último, congratulou-se com o Prefeito da Cidade e com a
população de nosso bairro, dizendo: “quero deixar gravado, nos
anais desta Casa que eu, pelo menos, vereador de Pinheiros,
reconheço em Sua Excelência ainda grande Administrador e
dou-lhe este crédito de confiança, porque sei que Sua
Excelência, ao deixar a Casa o fará deixando-a absolutamente em
ordem”.
16/11/1962
Nova sugestão para os limites do futuro subdistrito de Pinheiros
Começam já a repercutir em todo o bairro os primeiros
movimentos em prol da criação do subdistrito de Pinheiros,
campanha que um grupo de pinheirenses está encabeçando.
O Coronel Argio Nogueira Valente, em palestra com nossa
reportagem, disse que, há muito tempo, “vem indagando sem
resposta qual a razão de não constituir o bairro de Pinheiros um
distrito paulistano”.
Prosseguiu afirmando que dará todo o seu apoio à iniciativa e
sugere os seguintes limites para o futuro subdistrito: Praça
Benedito Calixto, Rua Henrique Schaumann, Av. Rebouças, Av.
Euzébio Matoso, Rio Pinheiros, Estrada de Boiaçava, Estrada das
Boiadas, a R. Pedroso de Moraes (inclusive Alto de Pinheiros) e
R. Cardeal Arcoverde.
16/11/1962
Construção do Anel Rodoviário trará ao nosso bairro benefícios
especiais
O pequeno contorno de São Paulo, Anel Rodoviário que
interligará as principais rodovias estaduais e federais, cujos
planos já se encontram elaborados, afora as vantagens de caráter
geral para São Paulo, trará uma grande soma de benefícios para
o nosso bairro e região.
Destaca-se neste sentido, a execução de uma terceira ponte, que
ligará Pinheiros à Cidade Universitária, a ser construída
possivelmente na Av. dos Semaneiros, sem contar a execução
da segunda ponte da Euzébio Matoso, que deverá entrar em
concorrência ainda este mês.
Essas obras de arte consideradas como pormenores obrigatórios
dentro do traçado geral do Anel Rodoviário, beneficiarão
especificamente o nosso bairro, solucionando o grave problema
do congestionamento do trânsito, especialmente na Rua Butantã
e Largo de Pinheiros.

Outras vantagens
Pressentindo dos benefícios mais importantes acima referidos,
Pinheiros lucrará sobre outros pontos de vista, pois estará
ligado, assim como outros bairros, às principais rodovias que
servem à capital paulista. Mais fácil acesso ao centro de
abastecimento do Jaguaré, à Cidade Universitária e ao litoral,
através da Via Anchieta, são outras tantas vantagens que o
pequeno contorno de São Paulo trará à nossa região.
Verbas
O Anel Rodoviário será executado com auxílio de verbas do
Estado, do Município e da União, tendo já esta última reservado
em orçamento uma importância de 500 milhões de cruzeiros.
23/11/1962
Publicado o edital de concorrência para a construção da 2a ponte
dos Pinheiros
30/11/1962
Lançada em Assembléia Campanha de Criação do Subdistrito de
Pinheiros
07/12/1962
Criação do Subdistrito de Pinheiros
07/12/1962
Aprovados os planos iniciais para a construção do Anel
Rodoviário
14/12/1962
Criação do Subdistrito de Pinheiros no tempo e no espaço
Matias de Faria Jordão (membro da Comissão Permanente para
a criação do subdistrito de Pinheiros de Piratininga)
Segundo vários autores, Pinheiros existe no tempo desde 1560
e, segundo outros, desde a fundação do Colégio dos Jesuítas
em 1554 nos Campos de Piratininga.
No espaço, existiu em toda plenitude territorial até 1832, do
Espigão do Caaguaçu (Av. Paulista) avançando além do rio
Pinheiros, atingindo o Pirajuçara, confrontando com o extenso
Embu de outrora, como podemos ver num livro de nossa autoria.
“O Embu na história de São Paulo”. “Quando lhe extinguiram a
paróquia que garantia a sobrevivência do aglomerado” pelo
decreto da regência datado de 21 de março daquele ano,
começou a sofrer desmembramentos no vasto território, com a
criação dos subdistritos de Vila Cerqueira César, Butantã, Jardim
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América e Vila Madalena como demonstramos na
fundamentação histórica que acompanha o memorial à
Assembléia Legislativa.
14/12/1962
Manifestações contrárias à idéia da criação do subdistrito de
Pinheiros
11/01/1963
Criação do subdistrito de Pinheiros
Medida que se impõe para preservar seu próprio nome.
Pinheiros, como toda gente sabe, tem sua origem na primitiva
aldeia catequética da Companhia de Jesus. E, como tal floresceu
da expulsão desses religiosos do Brasil em 1759. A Igreja de
Pinheiros no início e meados do século XVII, quando ainda
pertencia aos jesuítas representou papel muito importante para a
sobrevivência do aglomerado, transformando-se em local de
romaria para a própria população paulistana.
Como se vê nas atas da Câmara Municipal de São Paulo,
referentes a 6 de setembro de 1608 e 8 de setembro de 1663,
como nos informa Corifeu de Azevedo Marques, em trabalho
histórico comemorativo do sexto centenário de Pinheiros
publicado em edição especial da Voz de São Paulo em 1960.
O decreto da regência, entretanto, datado de 21 de março de
1832 suprimindo-lhe a paróquia afetou profundamente a vida da
povoação, que a partir desta data permaneceu isolada como um
núcleo à parte do Município de São Paulo, até o
restabelecimento da aludida paróquia em 1900.
Nesses sombrios 68 anos em que ficou subordinada à paróquia
da Consolação, começou Pinheiros a sofrer invasões em seu
território que abrangia a extensa área que partindo do espigão do
Caaguaçu (Av. Paulista) atingia além do Rio Pinheiros, o
Pirajuçara confrontando com o Embu de outrora. Primeiro criouse o atual Distrito de Vila Cerqueira César, depois Butantã,
Jardim América e ultimamente Vila Madalena.
De Pinheiros só nos restou o nome, e se não houver providência
imediata, como a que se pleiteia, de se criar o subdistrito em
determinada área da região, a antiga e tradicional denominação
será fatalmente tragada e absorvida pelo progresso e
desenvolvimento dos subdistritos que lhe ocuparam o antigo
território.
Não precisamos ir muito longe para comprovarmos o que
afirmamos, quem se lembrará de que a Capitania de São Vicente
abrangia todo este território de 12 léguas abaixo de Cananéia até
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pouco acima de Cabo Frio, quem se lembrará que a Vila de São
Vicente, fundada a 22 de janeiro de 1532, foi a sede da
respectiva Capitania, e, no entanto o que foi que aconteceu?
Santos fundada por Brás Cubas suplantou logo a seguir a célula
mater, e o desenvolvimento de São Paulo por sua vez acabou por
absorver o próprio nome da Capitania que passou a se
denominar Capitania de São Paulo. Se São Vicente não
desapareceu foi porque tinha a proteção de um território
invadido e reduzido à pequena área embora legalmente
constituído e que vai conservando e procurando atualmente
acertar o passo com o extraordinário progresso santista. Ilude-se
evidentemente quem pretende a perpetuação do nome de
Pinheiros sem o território correspondente, sem a criação do seu
subdistrito. A vasta extensão que ostenta, como afirmam, sobre
território alheio é miragem que logo se desvanecerá.
Até bem pouco tempo nossa Faculdade de Medicina, como
observa com muita propriedade o Dr. Geraldo Chaves Salomão,
era conhecida como Faculdade de Medicina de Pinheiros e hoje
já vai mudando para Faculdade de Medicina do Araçá. A antiga
denominação efetivamente já se circunscreve a uma área bem
menor correspondendo aproximadamente ao núcleo da primitiva
aldeia, aquém Rio Pinheiros acabando com o decorrer do tempo
por desaparecer completamente. O próprio Rio Pinheiros já não
é o mesmo, além de retificado teve seu curso invertido para
encontrar com as águas do rio Tietê a Represa do Guarapiranga,
assim como a Instituição que gerou seu nome, como a da aldeia,
a primitiva Companhia de Jesus, extinta pela bula papal de 1773
e restaurada no Brasil em 1841 também já não é a mesma.
11/01/1963
Sujeira e foco de moscas em terreno inundado pelas chuvas
O senhor Matias Rodrigues da Costa, morador da Rua Arthur de
Azevedo n° 1105, apresentou-se em nossa redação a fim de
denunciar uma grave irregularidade sanitária existente no bairro.
Segundo disse nosso visitante, existe um terreno baldio na Rua
Joaquim Antunes, vizinho ao n° 616, onde ao que parece será
construído um prédio.
Acontece que, com as chuvas contínuas de alguns dias atrás, a
água ficou estagnada no centro do terreno, sem possibilidade de
escoamento constituindo-se foco de sujeira e moscas.
Além do perigo que pode representar em si mesma, esta
pequena lagoa artificial está sendo utilizada por crianças que ali
vão se divertir, expondo-se a possível contaminação.

Além disso, a água está minando os muros vizinhos, pondo em
risco a segurança dos moradores.
11/01/1963
Dos problemas da região de Pinheiros restou para 1963 um
saldo negativo.
Solucionados alguns problemas - Outros em via de solução Perspectivas para o ano
O bairro e região de Pinheiros, que sentiram o impacto do
grande progresso, viram surgir, às margens de seu
desenvolvimento, uma série de problemas de ordem
administrativa, quer no setor de obras públicas, quer na parte
referente ao trânsito, condições de transporte coletivo, etc.
Como por exemplo, a questão da ponte sobre o rio Pinheiros,
colocado em 1° lugar na ordem de importância, este problema
mereceu da Administração Municipal atenção especial.
Entretanto, por motivos que desconhecemos, as providências de
caráter burocrático arrastaram-se e vão se arrastando, sem que
algo de prático tenha sido iniciado.
Outro exemplo é o transporte coletivo, numerosas pessoas
residentes no bairro de além Pinheiros, como do Alto de
Pinheiros protestaram, repetidas vezes, contra as condições
deficitárias do nosso transporte coletivo.
Vale a pena repetir nessa oportunidade que a instalação de
ônibus-elétrico, em substituição aos bondes, solução que
acreditamos ideal, nem sequer foi estudada pelos poderes
competentes.
Na questão das obras públicas, apesar de uma série de obras
inauguradas este ano no bairro e região de Pinheiros, o saldo
ainda é negativo, pois numerosas outras, de ordem diversa,
estão pedindo soluções imediatas. Tivemos é fato a
concretização de algumas obras, como a Estação de Tratamento
de Esgotos e a canalização do Córrego Verde.
As perspectivas
Pinheiros e região, repetimos, cresceram e se desenvolveram
tão poderosamente em 1962, tornando-se uma das unidades
urbanas mais prósperas de São Paulo.
Por outro lado, esta mesma pujança trouxe consigo problemas
dos mais variados, que precisam ser solucionados.
18/01/1963
Empreendimento de vulto será iniciado em breve no bairro.
Edifício de 12 andares - Garagem subterrânea para 80 carros
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Cinema de luxo - Galeria de lojas - “Um monumento ao
progresso de Pinheiros”.
Pinheiros verá surgir, dentro de pouco tempo, uma obra
arquitetônica de grande vulto. Trata-se da construção, no local
onde funciona o Cine Brasil, que já está sendo demolido, de um
edifício de 10 a 12 andares, que ocupará uma área construída de
12.000m2, devendo ser o maior edifício de toda a região.
O proprietário do empreendimento, Sr. Nuno Vaidergorn
informou que as obras preliminares de sondagem e fundações
deverão se iniciar dentro de 60 dias e que pretende instalar, no
alto do edifício, um grande relógio, “o Big Ben de Pinheiros”.
25/01/1963
Sexta República
Desde às 18:30h de ontem esta implantada no Brasil a 6a
República. Revogado pelos poderes legislativos o Ato Adicional,
indicados os ministros presidencialistas, inicia-se uma nova fase
política para a Nação.
25/01/1963
Prefeitura autoriza assinatura de contrato para a construção da
ponte sobre o rio Pinheiros.
Finalmente assistirá a solução do seu problema mais grave, que
vem sendo, desde há muitos anos objeto de numerosas gestões.
O Prefeito Prestes Maia autorizou a assinatura do contrato para a
construção da 2a ponte sobre o rio Pinheiros ao lado da atual.
Além da ponte, o ato do Prefeito prevê ainda a construção de um
viaduto de 42m de comprimento por 26m de largura, que
passará sobre os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana e Av.
Marginal do Canal do rio Pinheiros.
A medida, aprovada pela Municipalidade Paulistana, vindo de
encontro a uma velha aspiração, além de resolver de vez o
problema do trânsito, promoverá, sem dúvida um grande surto
de progresso notadamente nos bairros localizados para além do
Rio Pinheiros, constituindo-se o início de uma nova época de
desenvolvimento para toda uma vasta região.
25/01/1963
Nós e a Câmara
Um bueiro ameaçador
À rua Eugênio de Medeiros, frente ao imóvel n° 316, há um
bueiro. Ao que se diz e segundo o fim para o qual foi construído,
serviria ou haveria de servir para o escoamento das águas
pluviais. Mas, tal não acontece. Os moradores daquele trecho,
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desde a sua construção, ocasião em que foi pavimentada a
referida via pública, vêm queixando-se à Administração
Municipal. Atendendo ao apelo de um dos munícipesproprietários ali residentes, num dia de aniversário, fui ali. Por
coincidência, choveu, (chuva regular e não muito pesada). As
águas ali se acumularam e pouco depois invadiram o jardim e
subiam para a casa. Foi um espetáculo! Idêntico a este havido
nas imediações do Mercado Municipal e Rua Paula Souza, há
pouco tempo! Só com a diferença de que este foi o “castigo”
aos “tubarões” e os que acorrem na R. Eugênio de Medeiros
frutos da inépcia administrativa. Os imóveis, com a constância
dessas inundações causadas por este “bueiro” ou “boca-delobo”, aos poucos vão tendo seus alicerces minados e então, o
que poderá acontecer, é aguardar que a Prefeitura tome as
providências necessárias, pondo a salvo o problema ou alguém
irá ao Judiciário para compeli-la ao cumprimento do seu dever!
25/01/1963
Ponte sobre o rio Pinheiros: Vitoriosa para toda a nossa região.
O vereador pinheirense Nazir Miguel fala à reportagem a respeito
da autorização da assinatura de contrato para a construção da 2a
ponte na Euzébio Matoso.
08/02/1963
Nós e a Câmara
As marginais do Pinheiros
Há muito tempo ventilamos aqui a notícia e fizemos um apelo ao
poder Municipal, no sentido de utilizar-se as marginais do rio
Pinheiros, fazendo ali abrirem as suas marginais, para facilitar o
escoamento do nosso trânsito já tão congestionado e
aborrecido. Isto faz anos.
A atual Av. Dr. Vital Brasil não comporta o trânsito intenso que
ali corre. Há necessidade de ser aberta a Marginal do rio
Pinheiros, principalmente no trecho que vai até a atual ponte na
Euzébio Matoso. E isto, do lado de cá. Do lado de lá, também se
impõe a mesma medida, dando acesso à Lapa, Alto da Lapa,
Alto de Pinheiros e Vilas e Bairros adjacentes. O Sr. Prefeito
deveria ordenar à Secretaria de Obras que estudasse o assunto e
com a urgência que a Região está merecendo.
15/02/1963
Obras públicas no Butantã.
O Prefeito Prestes Maia autorizou a construção de galeria e
reforço de captação em diversas embocaduras, a fim de que

sejam concluídos os serviços de pavimentação e obras
complementares em execução na Av. das Missões e Rua
Belchior Pontes no subdistrito do Butantã.
15/02/1963
Cidade Universitária: Poderoso fator de desenvolvimento para a
nossa região
A Cidade Universitária, cujas obras caminham rapidamente, já se
constitui um ponto obrigatório para visitas, dada à grandeza de
sua área, o aspecto moderno de sua arquitetura, especialmente o
embelezamento urbano que vem dando a uma grande região.
Sua concretização reflete bem a pujança de São Paulo, o espírito
bandeirante que continua a impulsionar os paulistas para novas
conquistas, para caminhos de progresso e grandeza.
O Campus e Pinheiros
A realização da Cidade Universitária, cuja idéia vem de 1934,
pode ser considerada sob múltiplos aspectos.
Sua importância ultrapassa os limites de São Paulo, para
projetar-se em todo o Brasil e no exterior.
Para o nosso bairro, e isto é o que nos interessa mais de perto, o
“Campus” onde se erige o grande Centro Universitário,
representa um fator de grande progresso. Ele fará convergir para
Pinheiros e adjacências novos interesses, novas e mais
poderosas fontes de desenvolvimento. Assim que começarem a
funcionar, em sua totalidade, as numerosas faculdades e
institutos que comporão a Cidade Universitária, Pinheiros
assistirá a solução de quase todos os seus problemas, será
abalado por uma nova força progressista, que mudará sua
paisagem urbana.
O agravamento dos problemas
Como conseqüência que se pode prever como lógica, deverá
aumentar profundamente o interesse de grandes massas de
população pela a região de Pinheiros, que já é uma das mais
disputadas da Capital. O preço dos imóveis em toda a região
prova este fato.
O fato acarretará, necessariamente, o surgimento de problemas
de ordem administrativa e agitará os já existentes, cuja solução
se arrasta há anos. Construção de uma terceira ponte sobre o
Pinheiros, provavelmente na Av. Semaneiros, saneamento do
leito do rio, urbanização do trecho final da Av. Euzébio Matoso,
no Butantã, alargamento e urbanização do Largo de Pinheiros,
condições de transporte, trânsito, e muitos outros, são
problemas que a Cidade Universitária terminada agravará,
provocando a necessidade de soluções urgentes.
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Outros reflexos
Como dissemos, Pinheiros é, por muitas razões, entre as quais
se destaca a sua facilidade de ligação com o centro da Capital,
através de numerosas vias de acesso, uma região disputada. A
Cidade Universitária promoverá, com certeza, um aumento
sensível deste interesse, pois milhares de pessoas ligadas ao
“Campus” procurarão estabelecer moradias em Pinheiros.
Comércio, indústria, negócios imobiliários, enfim a totalidade de
nossos setores de atividade sofrerão o impacto de um poderoso
impulso, que fará, com certeza, da região, uma das unidades
urbanas mais prósperas e importantes de toda Capital
Bandeirante.
01/03/1963
Inundações e desabamentos atestam a incompetência do
Governo da Capital
As pesadas chuvas que caíram sobre a cidade de São Paulo na
última segunda-feira, especialmente na região de Pinheiros,
levantaram mais uma vez num problema gravíssimo, que vem
causando prejuízos enormes à nossa população, pondo em
desespero centenas de famílias.
Trata-se do crônico problema do Córrego Verde, que transborda
a cada pequena chuva, e se transforma em calamidade pública
por ocasião dos grandes temporais.
O que é mais estranhado, é que já há bastante tempo
notificamos a autorização Municipal para a abertura de faixa
sanitária do referido Córrego, em seu braço sul, e até agora
nenhuma medida prática foi tomada pela Prefeitura.
Desabamentos
O problema, como dissemos, tomou proporções alarmantes
quando da chuva da última segunda-feira, especialmente no
trecho inicial da Rua Girassol, em Vila Madalena, altura do n°
70, onde numerosas paredes ruíram, devido à força das águas.
As fotos que reproduzimos são bem um atestado do que
aconteceu com numerosas famílias, que sofreram dessa vez um
prejuízo sem precedentes. As águas, vindo do Alto de Vila
Madalena, impossibilitadas de escoar normalmente, invadiram
uma centena de residências, atingindo a altura de mais de 1m.
Muros, paredes e partes inteiras de casas foram ao chão,
levando móveis e utensílios, dando ao local um aspecto de
completa destruição.
Na Rua Henrique Schaumann
Quase a mesma coisa aconteceu na R. Henrique Schaumann,
altura do seu cruzamento com a R. Arthur de Azevedo, onde as
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águas invadiram, igualmente, grande número de casas,
causando numerosos estragos.
Não é de hoje que a imprensa de nosso bairro, seus
representantes legislativos e população em geral têm procurado
alertar as autoridades municipais sobre o problema, sem que o
Sr. Prefeito determine uma medida sequer, permanecendo
distante e despreocupado.
O pior é que a Capital não dispõe de serviços adequados de
salvamento, pois o Corpo de Bombeiros não vence a centenas
de chamados em tempos de chuva. Foi o que aconteceu em Vila
Madalena. Os moradores das casas sinistradas pediram socorro
reiteradamente, sem conseguir. Foram os populares que, com
picaretas e outros instrumentos, ajudaram a evacuar as casas
inundadas, evitando que coisa pior acontecesse.
Felizmente, não houve vítimas humanas a registrar. A Gazeta de
Pinheiros, fazendo-se eco de antigo protesto de toda população
do bairro, reitera seu apelo. O Prefeito de São Paulo tem a
obrigação de oferecer aos seus munícipes condições normais de
segurança e é preciso que preste mais atenção a problemas
primários como o nosso, para que não se tenha a lamentar no
futuro, conseqüências ainda mais dolorosas.
Na Rua João Moura
O problema da inundação ocorreu igualmente na R. João Moura,
esquina da Cardeal Arcoverde, onde outro problema determinou
o caso.
Ali se trata do mau funcionamento das galerias de água pluviais,
que além de mal construídas, permanecem durante muito tempo
sem os serviços de limpeza, que deveriam ser periódicos, para
evitar o que sucedeu.
Quando cai uma chuva mais forte, as galerias entupidas não dão
vazão a água abundante, que invade as casas, causando
prejuízos que um pouco de cuidado da Prefeitura poderia evitar.
08/03/1963
Subdistrito de Pinheiros: Campanha conta com mais de 1000
assinaturas
Prossegue em ritmo acelerado os trabalhos da Campanha pró
criação do subdistrito de Pinheiros de Piratininga, tendo seus
organizadores conseguido mais de mil assinaturas de adesões
entre os moradores do bairro.
Este número demonstra inegavelmente que a idéia foi muito bem
recebida em nosso bairro, e os membros da comissão
encarregados de orientar a Campanha e colher as assinaturas,
acreditam que a iniciativa esta fadada a inteiro sucesso.

Distrito de Pinheiros
Em vista da íntima relação existente entre a divisão do Município
em distritos e subdistritos e a divisão política-administrativajudicial do Estado, e, por outro lado, em vista da acolhida que a
idéia teve em todos os setores do bairro, lamentam-se os
organizadores que não se tenha lançado ao mesmo tempo a
idéia da criação do Distrito de Pinheiros, que englobaria os
vários subdistritos da zona, tais como Cerqueira César, Vila
Madalena, Butantã e Jardim América.
15/03/1963
Trânsito e transporte coletivo: eis os mais sérios problemas do
bairro
23/03/1963
Nós e a Câmara
Peri-Peri abandonado
Atendendo ao convite que nos fora feito, por moradores
interessados, “in loco” fomos verificar a situação de abandono
em que se encontra o Peri-Peri, vila que cresce
assustadoramente no Butantã, em área que se estende entre a
Rodovia Raposo Tavares (Estrada de Cotia) e Av. Prof. Francisco
Mourato, junto ao Caxingui e Vila Sônia. É lamentável. Completo
abandono. Vamos dizer aos leitores e às autoridades o que ali
vimos, estarrecidos:
Perigo de isolamento
De um lado, pela Estrada de Cotia, as águas pluviais estão
cavando uma cratera enorme à margem do leito carroçável da
única via que dá acesso à Vila. Metade desse leito, já foi levado
pelas águas. (Qualquer dia grave desastre ali ocorrerá). Do outro
lado, existem duas pinguelas, construídas sobre o Córrego
Pirajuçara. Estas corroídas em suas bases e dentro em pouco,
ruirão, ficando o Peri-Peri completamente isolado. Se a
Prefeitura não volver suas vistas para ali, a situação será pior e a
mais calamitosa que já deparamos com a população de nossa
Região! Alertamos: as pinguelas vão ruir!
O Córrego Pirajuçara que se encontra completamente obstruído
em seu “curso”, precisa ser “limpo” e ter retificado seu leito
com urgência. As águas transbordam e causam inundações,
invadindo as residências. Já por várias vezes vem ocorrendo
isto, de várias famílias humildes, que com sacrifícios,
compraram lotes de terreno e ali construíram suas casas, viramse obrigadas a abandonar o seu patrimônio. Somente com a
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limpeza e a retificação do leito do Córrego Pirajuçara a situação
estaria melhorada.
Tifo À vista da ausência de fiscalização da higiene, como
acontece, as águas pluviais, oriundas das inundações constantes
e as águas servidas e lançadas em plena via pública, como
ocorre nas ruas “D” e “K” causam sérias preocupações.
29/03/1963
Instalação de galerias de águas pluviais na Rua Iraci: obras
paralisadas há dois anos.
Há cerca de dois anos foi iniciada a instalação de galerias
pluviais na rua Iraci, no vizinho bairro do Jardim Europa.
Entretanto, passando todo esse tempo, as obras, que deveriam
terminar em 3 meses, continuam como no princípio, trazendo
para os moradores daquela via pública uma série de prejuízos e
apreensões. Inundações constantes, perigo de desabamento,
lamaçal, falta d’água são problemas que numerosas famílias
enfrentam durante todo o tempo, não obstante todos os apelos e
solicitações.
Inundações periódicas
A reportagem, visitando o local, verificou que a cada temporal as
águas da enxurrada invadem as casas até a altura de meio metro,
obrigando muitas pessoas a construir verdadeiros diques para
evitar os estragos das águas.
Por outro lado, os muros e paredes estão trincados, mesmo sem
construções novíssimas, ainda não habitadas.
Perigo de vida
A situação, como pudemos verificar, piorou sensivelmente com
as últimas chuvas, que provocaram deslizamentos das paredes
da grande sala destinada às galerias de águas pluviais.
Em virtude desses deslizamentos dos barrancos, um dos postes
de iluminação pública ali existente está ameaçado de ruir a
qualquer momento, pondo em sobressalto os moradores que ali
residem.
05/04/1963
Reivindicações da região levantada na Assembléia - Velhos
problemas do bairro da Previdência agitadas na Tribuna do
Legislativo Estadual pelo dep. Sólon Borges dos Reis.
Através da indicação n 21-63, o dep. Sólon solicitou junto aos
poderes competentes providências, no subdistrito do Butantã:
1 - Construção da ponte sobre o Rio Pirajuçara, ligando a Rua
Francisco Perrotti à Rua Paulicéia. A única ponte encontra-se em
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péssimo estado e foi construída há muito tempo por iniciativa
particular.
4 - Limpeza e conservação do leito do Rio Pirajuçara, a fim de
evitar a propagação de epidemias.
Estas são algumas das reivindicações feitas para o Bairro.
05/04/1963
Inundações
Passou o tempo das grandes chuvas. Mas a qualquer momento,
com uma mudança de tempo qualquer, numerosas áreas de
Pinheiros sofrerão as conseqüências das inundações, que tantos
prejuízos acarretam à população.
05/04/1963
O memorial subscrito pelos pinheirenses dá entrada no Poder
Legislativo Estadual
Deu entrada na última terça-feira na Assembléia Legislativa de
São Paulo, o memorial assinado pelos moradores de pinheiros,
solicitando a criação do subdistrito de Pinheiros de Piratininga.

19/04/1963
Transporte Coletivo
Levanta-se novamente em Pinheiros o problema dos bondes,
tipo de transporte que deveria ter ficado no séc. passado. Lentos
e barulhentos, fizeram da Teodoro Sampaio uma via
praticamente intransitável. Os bondes deveriam ter ficado no
passado. Pesadões e anacrônicos estão muito longe de
acompanhar o ritmo de progresso de nossos tempos.
24/05/1963
A ponte sobre o Pinheiros não solucionará os problemas que
exigiram sua construção se não for desapropriada a área que lhe
dará acesso.
A Prefeitura continua a permitir construções no lado ímpar da Av.
Euzébio Matoso, entre a Praça Lemos Monteiro e o leito do Rio.
- Necessária a tramitação do projeto de lei que desapropria a
área, paralelamente a construção da ponte.
31/05/1963
Ponte sobre o Córrego Verde ameaça a vida da população.
Moradores de Pinheiros e Vila Madalena solicitam, através de
abaixo assinado enviado à nossa reportagem, providências
urgentes.

Um grupo numeroso de moradores de Pinheiros e Vila Madalena
entregou à nossa reportagem, para encaminharmos às
autoridades competentes, um abaixo-assinado, em que
denunciam a precariedade da pontinha existente sobre o Córrego
Verde, no início da Rua Inácio Pereira da Rocha. Há muitos anos
a aludida ponte não apresenta condições de uso, sem que a
Prefeitura de São Paulo ao menos tome conhecimento do
problema.
Realmente, este é um dos tantos problemas para cuja solução
tem se batido o nosso jornal, problema de fácil solução. Uma
vez que a tantas vezes prometida retificação e saneamento do
famoso Córrego não se realizam, que ao menos a Prefeitura de
São Paulo mande fazer uma nova ponte, pois a antiga representa
perigo de vida para seus usuários.
31/05/1963
Protesta o pinheirense
Córrego Verde
O senhor Antônio Roberto Sampaio residente em nosso bairro
em contato com a reportagem queixou-se do estado em que se
encontram as imediações do famoso Córrego Verde, na Fradique
Coutinho que se transformou em depósito de lixo.
Não somente moradores vizinhos ali despejam detritos, como
até veículos para lá se dirigem para jogar lixo fora. Como se
sabe o conhecido Córrego já constitui um problema para
Pinheiros em vista de não ser suficiente para o escoamento das
águas transbordando a cada chuva. A situação se agravará ainda
mais se o leito continuar a ser depósito de lixo.
07/06/1963
Paralisadas as obras da Estação de Tratamento de Esgotos de
Pinheiros
Obras que deveriam estar prontas há seis meses mal se
iniciaram - Matagal cerrado está invadindo a área - Buracos
cheios de água fétida constituem foco de contaminação.
Estão paralisadas as obras da Estação de Tratamento de Esgotos
de Pinheiros, iniciadas entre as Ruas Sumidouro e Ferreira de
Araújo.
Conforme publicamos em reportagem realizada no ano passado,
os serviços deveriam ser executados em um ano, segundo prazo
estipulado em contrato com a firma construtora. Contudo,
passado um ano e meio, as obras se encontram como no início,
com os serviços mal começados.
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As conseqüências
A paralisação das obras da ETE de Pinheiros, serviço público
que significaria para a região um grande benefício, pelo
embelezamento urbano de vasta área e, sobretudo pelo
saneamento do leito do rio Pinheiros, está provocando
conseqüência exatamente contrária: as obras iniciadas estão
invadidas pelo mato e os buracos abertos estão cheios de água
fétida, constituindo-se focos ideais para a proliferação de
moscas e pernilongos, para prejuízo de toda população
circunvizinha.
A área destinada à Estação estava anteriormente ocupada por
favelados, que foram aos poucos removidos para outros locais.
Pelo visto foi trabalho perdido, mas os trabalhos não saem do
começo, e pior que tudo, transformaram o local em depósito de
sujeira e contaminação, debaixo dos quais estão enterrados
alguns milhões de cruzeiros.
14/06/1963
Nós e a Câmara
Córrego Verde: desaparece uma rua - R. Harmonia - Limpeza
pública.
Ao visitar amigos residentes à rua Medeiros de Albuquerque, na
Vila Madalena, ficamos surpreendidos com a notícia ali ouvida;
“o metrô foi aqui iniciado!” Os moradores nos levaram a ver a
“obra”, estamos estarrecidos. O famigerado “Córrego Verde”,
com suas águas, levou de roldão o leito carroçável da R.
Medeiros de Albuquerque. É incrível, mas é verdade e ali está
para atestar a dura realidade que há anos, o Córrego Verde vem
desafiando a Administração Pública.
21/06/1963
Será lançado dentro de poucos dias o primeiro prédio
inteiramente comercial de Pinheiros, destinados a médicos,
advogados, dentistas, contadores, escritórios diversos, etc., que
será construído na Avenida Pedroso de Morais quase esquina da
Teodoro Sampaio ao lado da Caixa Econômica Federal.
12/07/1963
Ponte sobre o rio Pinheiros: morosidade produz novos
problemas e agrava os já existentes
Novo problema: comércio da Rua Butantã e Largo de Pinheiros
cai sensivelmente pela determinação de mão única de trânsito
naquela via pública - Criado um círculo vicioso, sem

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página

35

____________________________________

possibilidade de solução imediata - Os antigos problemas vão
se agravando.
A construção da segunda ponte sobre o Rio Pinheiros e
respectivos trechos rodoviários deverá representar a solução de
um dos mais antigos problemas da região de Pinheiros,
problema este levantado e agitado pela imprensa da região e
pelos representantes do povo durante anos a fio.
Seus benefícios atingirão também a toda Capital paulista, pois o
local é praticamente a única via de acesso às cidades do sul do
estado e do País.
26/07/1963
Nós e a Câmara
Marginais
Este é um assunto do qual temos nos ocupado a mais de quatro
anos, sem, contudo obter medida positiva. Sabemos que a
abertura das vias Marginais do Rio Pinheiros, tanto de uma
margem, quanto da outra, virá beneficiar sensivelmente o
trânsito em nossa Região, principalmente no que diz respeito à
região do Butantã. A medida visa, sem dúvida, melhorar as
condições de escoamento de nosso tráfego na referida região.
Sabemos que as dificuldades são inúmeras para quem vem de
Osasco, Cotia, Itapecerica, interior do Estado e outros Estados
do sul do país. Todavia, existindo as marginais, em condições
de poderem servir ao trânsito, aos que se dirigem para o
Jaguaré, Lapa, Via Anhangüera, Via Anchieta, Sumaré e outros
bairros, tudo se tornaria mais fácil. Ademais, do anel chamado
“rodoviário” , como já tivemos oportunidade de aqui dizer, há
necessidade inadiável de um perfeito entrosamento de todas as
saídas e entradas rodoviárias para São Paulo e outros Estados.
Assim é que mais uma vez, chamamos atenção do senhor
Prefeito para o assunto, certo de que S. Excia. vai determinar
providências e estudos a respeito da matéria que é muito
importante para nossa região. É o que aguardamos.
26/07/1963
Iniciada a reconstrução da ponte localizada sobre o Córrego
Verde
Tiveram início segunda-feira as últimas obras de reconstrução
da ponte situada no começo da Rua Inácio Pereira da Rocha.
Como se recordam, os moradores da vizinhança, descontentes
com o estado em que se encontrava aquela Ponte sobre o
Córrego Verde, que apresentava séria ameaça aos pedestres e
que já vitimara uma pessoa.

E, se não resolve totalmente o problema do local, que engloba a
finalização e saneamento do Córrego Verde, representa, de
qualquer maneira, uma melhoria de grande importância.
16/08/1963
Alargamento do Largo de Pinheiros: Prefeito vai falar sobre os
projetos
Encontra-se em mãos do Prefeito Municipal de São Paulo os
estudos definitivos sobre o alargamento e urbanização do Largo
de Pinheiros. Como é do conhecimento público, vários projetos
foram e executados nas administrações anteriores.
Depois, eleito o Sr. Prestes Maia, foi constatado, depois de
detalhados estudos feitos pelo Departamento de Urbanismo, que
o vulto das despesas, decorrentes especialmente das
desapropriações previstas, era muito alto, tendo o Prefeito
paulistano determinado aos técnicos um reestudo do problema.
Com base nos elementos contidos nos antigos projetos, novos
estudos foram feitos, chegando-se a conclusão que é possível
realizar a importante obra sobre custos menores que os previstos
pelos planos anteriores.
Tudo pronto
Nossa reportagem procurou entrar em contato com o Dr. Luís
Carlos Berrini, diretor do departamento de Urbanismo, tendo ele
declarado que agora os estudos estão concluídos, dependendo
do Sr. Prestes Maia opinar sobre sua viabilidade.
Acredita-se que muito brevemente o Largo de Pinheiros, centro
histórico de nossa região, será modernizado e ampliado, medida
que vem de encontro a uma das mais antigas e caras
reivindicações de nossa região.
04/10/1963
Insustentável situação dos moradores da Rua Matias Cardoso
Leito da rua transformado pelas ações das águas pluviais; um
córrego malcheiroso - Impostos pagos em dia - Perigo de
desabamentos - Abaixo-assinado.
Problema de suma gravidade está preocupando os moradores da
R. Matias Cardoso, em nosso bairro. Uma galeria que capta as
águas pluviais desde o Largo de Pinheiros e adjacências,
termina exatamente na Matias Cardoso, que se transforma, daí
para adiante, num riacho fétido de aspecto desolador.
Detritos de toda espécie, águas contaminadas de esgotos
ligados à galeria, mau cheiro insuportável, milhões de moscas,
pernilongos e ratos enormes fizeram do local um ponto
inabitável.
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Desabamentos
As águas pluviais, que vêm da galeria, depois de abandonar esta
última, espalham-se aos poucos pela R. Matias Cardoso, tendose transformado, com o tempo, no riacho contaminado a que
nos referimos.
Ora estas águas foram aos poucos minando alicerce de muros e
de residências, a ponto de muitas famílias terem sido obrigadas
a estaquear os seus prédios. Numerosas partes de muros já
desabaram, apesar das precauções tomadas pelos próprios
moradores.
A situação se tornou mais difícil para determinada família
residente na R. Matias Cardoso, pouco além de sua confluência
com a Gilberto Sabino. O riacho destruiu completamente o
passeio, sendo as pessoas ali residentes obrigadas a passar pelo
quintal de um vizinho, a fim de chegar à rua.
Até o momento, em vista da longa estiada, a situação ainda pôde
ser mantida. Entretanto, quando vierem as chuvas, provocando a
inundação do riacho, numerosas casas estarão ameaçadas de
desabamento, uma vez que as águas estão minando cada vez
mais os alicerces, auxiliadas pelo trabalho dos ratos, que
constroem grandes buracos à margem.
08/11/1963
Trânsito continua a ser grande problema.
Este é um bom motivo de luta para os vereadores de Pinheiros,
que agora são três: com trabalho contínuo e pressão junto ao
Executivo conseguiriam da Municipalidade a retirada dos bondes
da Teodoro Sampaio e sua substituição por ônibus-elétricos.
08/11/1963
Moradores do bairro de Vila Sônia, em contato mantido com
nossa reportagem, manifestaram seu descontentamento
decorrente de um problema bastante grave.
Trata-se da ruptura da galeria de águas pluviais na Rua Francisco
Morazan, que é utilizada como galeria de esgotos. Em vista do
transbordamento, a galeria se rompeu e desde algum tempo os
detritos vêm correndo em plena via pública. Passando pelo
local, nossa reportagem verificou que, de fato, o problema
assume aspectos de gravidade, pelo intenso mal cheiro que
exala em toda redondeza.
22/11/1963
As chuvas chegaram: e a Prefeitura não adotou medida alguma
para prevenir as enchentes.
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Com a chegada do tempo das chuvas mais fortes e mais
abundantes, voltará muito breve a preocupar a população da
região de Pinheiros, o problema das inundações.
São numerosos os pontos em que elas, todos os anos, com
sistemática assiduidade, se repetem, cada vez piores, trazendo a
cada ano que passa, novos e mais vultuosos prejuízos.
Basta citar, como exemplo, os locais por onde passa o famoso
Córrego Verde, a R. Girassol, em sua parte mais baixa, a R.
Matias Cardoso, cujo leito se transformou em Córrego
permanente de águas contaminadas etc.
Desabamentos já ocorreram muitas vezes e poderão se repetir
este ano, tão logo as chuvas se tornem mais violentas.
Nenhuma medida
Apesar do problema existir há muitos anos, e agravar-se sempre
mais; apesar dos reclamos das famílias atingidas; apesar das
pressões realizadas junto às autoridades municipais, das críticas
e apelos formulados por órgãos locais de imprensa, nenhuma
medida prática foi adotada pela Prefeitura de São Paulo.
E o fenômeno vai se repetir ainda uma vez, se as chuvas ficarem
mais violentas, porque não há tempo suficiente para remover as
causas.
O Córrego Verde
O Córrego Verde, que já se tornou famoso pelos estragos que
promove, quando suas águas se avolumam pelas chuvas, serve
de exemplo, para o pouco caso da autoridade municipal com
relação ao velho problema.
Como tivemos oportunidade de notificar, o projeto de lei que
prevê a canalização do córrego, através da construção de uma
faixa sanitária, e, conseqüentemente, a solução do problema das
enchentes, foi aprovado em segunda discussão pela Câmara
Regional de São Paulo há mais de um ano. Por que então, até o
momento, a obra não iniciou?
É certo que se trata de um problema regional. É certo que há
inundações em outros pontos de Pinheiros como, no resto, em
toda a cidade.
Mas o caso do Córrego Verde, repetimos, serve de exemplo. Se
a medida solucionadora já foi aprovada pelo Legislativo da
Capital e, passado tanto tempo, não foi adotada pelo Executivo,
resta concluir que a Prefeitura não está interessada.
Enquanto isto, vamos esperar que as chuvas não sejam tão
intensas, que as águas consigam escoar pelo leito entupido do
Córrego ou pelas insuficientes galerias de águas pluviais.

A linha sudoeste de Metrô já tem fixado o traçado

03/01/1964

07/02/1964

10/01/1964
Foi restabelecida a verdade histórica sobre Pinheiros: está criado
o subdistrito
Antes de tudo é um ato de justiça, Pinheiros nome histórico do
berço desta grande região.
A idéia da criação do subdistrito de Pinheiros não é nova.
Tentou-se criá-lo através de reivindicações que não foram
atendidas, o que sucedeu por volta de 1938 e por ocasião das
comemorações do IV centenário de Pinheiros. Após um silêncio
de 20 anos, voltou a se fazer presente a idéia da criação do
subdistrito de Pinheiros. Colocada como uma necessidade e um
ato de justiça, dando ao berço de uma das mais prósperas
células urbanas de São Paulo, seu verdadeiro nome.
Histórico dos trabalhos
O Governador Adhemar de Barros sancionou, 31 de dezembro
último, a lei n8050, que dispõe sobre o quadro territorial,
administrativo e judiciário do Estado, lei que criou o subdistrito
de Pinheiros, que será o 45, com território desmembrado do
13 (Butantã), do 14 (Lapa), do 20 (Jardim América) e do 39
(Vila Madalena).
Restabeleceu-se, desta forma, a verdade histórica sobre
Pinheiros, que pela história e pela tradição é o berço desta vasta
região, e que não tinha existência jurídica nem administrativa.
17/01/1964
A instalação de um subdistrito de Pinheiros deverá ser
concretizada dentro de um ano. O território será formado pelo
desmembramento do subdistrito Butantã, Jardim América, Vila
Madalena e Lapa Conforme foi amplamente noticiado, a
assembléia legislativa do Estado aprovou, e o Governador do
Estado sancionou a lei n. 8050, que dispõe sobre o quadro
territorial, administrativo e judiciário do Estado, lei que criou o
45o subdistrito de Pinheiros da Capital. O território do novo
subdistrito formado do desmembramento dos subdistritos do
Butantã, Jardim América, Vila Madalena e Lapa.
31/01/1964
Comando mata mosquitos em Pinheiros
Para combater focos de pernilongos que tomaram conta de
Pinheiros.
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Córrego Verde
Há três anos atrás e o mesmo de sempre.
Prefeitura Municipal de São Paulo é a maior responsável pela
invasão dos pernilongos como nunca se viu na cidade.
Invadiram a cidade fazendo-nos consumir todos os estoques de
inseticidas de todas as marcas e tipos.
CÓRREGO VERDE
Fotos que ilustram essa matéria mostram o famigerado Córrego
Verde, problema crônico da região de Pinheiros, assunto
abordado e esgotado pela imprensa local. Essa foto foi tirada há
uns três anos. Como se pode ver pelo prédio concluído e
habitado. Apenas se pode ver que o córrego é o mesmo:
invariavelmente sujo e utilizado como despejo de detritos, um
dos melhores focos de pernilongos de nossa região.
Como se recorda a Câmara de São Paulo aprovou há quase dois
anos, segundo a discussão, o projeto de lei que previa a
canalização e o saneamento do córrego pela construção de uma
faixa sanitária. Passado tanto tempo o córrego é o mesmo
constituindo-se um documento comprobatório que já se afirmou
da atual administração municipal preocupada somente com o
centro urbano da capital e quase sempre esquecida as
reivindicações dos bairros.
Marginais de Pinheiros
Foi aprovado o projeto de lei 1663 que visa modificar o artigo
terceiro do parágrafo único da lei 585561. Dispõe sobre as
exigências urbanísticas referentes às medidas para recuos e as
construções que se vierem a fazer nas marginais do rio
Pinheiros. A ação deverá voltar ao plenário para a segunda
discussão indo à sanção a seguir.
14/02/1964
Não se justifica a falta em ruas de Pinheiros da rede de esgoto
Problema de vital importância para a população de nossa região
e cuja solução vem sendo solicitada a muitos anos do Governo
Estadual, a falta de esgotos.
Não vamos citar vilas adjacentes, relativamente novas, onde a
ausência do serviço é ainda justificável. São bairros e vilas que
cresceram muito rapidamente, vendo crescer no mesmo ritmo as
necessidades. Vamos nos deter nos altos da Teodoro Sampaio e
Cardeal Arcoverde, ruas Oscar Freire, Capote Valente, etc., zona
residencial antiga, vizinho do maior centro hospitalar da América
Latina, onde não existe rede de esgotos.
Depois que o DAE, em administrações anteriores, realizou a
extensão da rede de esgotos a locais distantes, não se justifica
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que uma zona como a nossa estritamente residencial e tão
próxima ao centro, se ressinta do problema.
Caixa Econômica Federal pôs à venda imóveis no subdistrito do
Butantã.
21/02/1964
Agitada na Câmara Municipal a execução da Marginal de
Pinheiros
A construção da Marginal representa hoje uma necessidade das
mais veementes. Vem, causando estranheza ausência por parte
da Prefeitura de São Paulo as providências tendentes à
concretização da medida que trará benefícios das mais variadas
ordens para Pinheiros, para a Capital paulista e até para outros
municípios.
20/03/1964
Nós e a Câmara
Peri-Peri
Tivemos mais uma vez a oportunidade de visitar o Peri-Peri e ali
tratar de seus problemas: necessidade de retificação urgente do
Córrego Pirajuçara; construção de uma ponte de ligação; lagoa
perigosa; o leito carroçável da avenida “J”, por efeito da erosão,
está desaparecendo; perigo de inundações; ausência de grupo
escolar; limpeza do córrego; rede de água; calçamento,
pavimentação, guias, sarjetas, telefones públicos, etc.
Verificamos tudo isto e mais algumas coisas que ali estão
faltando! Que abandono! Que calamidade! Dificilmente
encontramos tantos problemas no mesmo local, como acontece
ali no Peri-Peri, a 5 minutos do Butantã. Completo abandono. Ali
os munícipes somente são lembrados para cobranças de
impostos, nada mais. Semana próxima através das proposituras
competentes, levaremos todos eles ao conhecimento da
Administração Pública. Envidaremos todos os nossos esforços,
no sentido de ajudar na sua solução. Muita coisa há para se
fazer.
10/04/1964
Não progridem as obras da ponte do Rio Pinheiros
Dos mais irregulares é o andamento das obras da nova ponte
sobre o Rio Pinheiros, na Avenida Euzébio Matoso, e cujo
término a população aguarda com o maior interesse.
Trata-se de um melhoramento cuja necessidade dispensa
qualquer comentário. As promessas de que o contrato seria

cumprido a risca, e as que a Prefeitura iria agir com todo o rigor
nunca se cumpriram.
17/04/1964
Será construída a nova ponte em Pinheiros
O Prefeito Prestes Maia anunciou dias atrás que vai determinar a
construção de mais uma ponte sobre o Rio Pinheiros, que ligará
o bairro de Alto Pinheiros à Cidade Universitária.
Trata-se, sem dúvida, de uma notícia auspiciosa, pois tudo o
que contribua para a melhoria do escoamento do trânsito em
nossa região deve ser recebido com satisfação. A nova ponte,
que se situará, provavelmente no final da rua dos Semaneiros é
uma reivindicação antiga, pois facilitará sobremaneira o
congestionado trânsito de Pinheiros, com benefícios evidentes.
A outra ponte
A notícia, repetimos, é das mais auspiciosas, e esperamos que o
chefe do executivo bandeirante inicie logo as providências para a
concretização da medida.
Mas há o problema da outra ponte, na Euzébio Matoso, cujas
obras se arrastam lentamente. É preciso que a municipalidade
acelere sua conclusão, pois aquele é o mais crucial problema de
nossa região. Concluída esta ponte, muito mais importante, e há
muitos anos almejada, a construção da 3a obra seria uma
espécie de complementação.
Congratulamo-nos com o Prefeito Prestes Maia, por conhecer os
nossos problemas e procurar solucioná-los, mas reiteramos o
apelo no sentido de que determine um aceleramento nas obras
da construção da ponte da Euzébio Matoso, que segundo o
previsto já deveria estar concluída.
17/04/1964
Nós e a Câmara
A novíssima ponte
É uma velha aspiração e uma das principais reivindicações já
feitas ao executivo municipal, por intermédio dessa nossa
“Gazeta de Pinheiros”...Desde sua fundação vimos lutando neste
sentido. É de real importância viária essa nova ponte, que deverá
ser iniciada em breve, ligando o Alto de Pinheiros, às
adjacências da Cidade Universitária. Não mais será
congestionado o trânsito da única ponte da Euzébio Matoso,
obrigando os motoristas ainda ao percurso de mais de 4km, para
atingirem o Butantã, saída para Osasco, Cotia e o interior do
Estado e outros Estados do centro-sul do país.
01/05/1964
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Anel rodoviário: proposta de um novo trecho
O senhor Prestes Maia enviou a Câmara Municipal de São Paulo
projeto de lei que propõe a abertura de mais um trecho do
chamado “pequeno contorno da cidade de São Paulo”, espécie
de Anel Rodoviário destinado a tirar do centro da cidade e das
vias públicas dos bairros mais centrais o tráfego pesado e
interligar, de maneira mais rápida e simples as principais
rodovias que servem São Paulo, como as Vias Dutra,
Anhangüera, Anchieta e São Paulo - Paraná.
Conforme do conhecimento público, vários trechos deste
“pequeno contorno da cidade”, obra que contará com recursos
municipais, estaduais e federias, já foram aprovados.
O trecho novo
O trecho, objeto do presente projeto de lei encaminhado pelo
prefeito, correrá ao longo do Córrego da Água Espraiada, desde
o norte da ponte do Morumbi, na Av. Marginal do Rio Pinheiros
até a R. Carrera, nas proximidades da Av. Conceição.
Importância para Pinheiros
O centro da cidade e os bairros mais centrais terão, com a
concretização do “pequeno contorno da cidade”, numerosos
benefícios, destacando-se o descongestionamento do tráfego e
melhor conservação das vias públicas, impróprias para o tráfego
pesado.
Para a nossa região a obra prevista tem um significado especial,
uma vez que o Anel Rodoviário tornará mais fácil e rápido o
acesso ao Ceasa  Centro Estadual de Abastecimento 
localizado no centro industrial do Jaguaré.
É fácil de se prever a soma de vantagens que a medida trará para
a região, no que diz respeito ao trânsito, com as decorrências
evidentes. Espera-se, pois, que a obra se concretize o mais
rapidamente possível.
22/05/1964
Córrego Verde: trecho vai ser canalizado este ano
O Prefeito Prestes Maia, falando recentemente em seu primeiro
programa de televisão, respondendo a uma queixa de um
morador de Vila Madalena, disse que o Córrego Verde, um dos
mais antigos e sérios problemas da região de Pinheiros, vai ser
objeto de mais atenção da Prefeitura Municipal de São Paulo.
A propósito dos córregos paulistanos que constituem problemas
bastante sérios para a administração municipal, declarou que,
ainda neste semestre, será canalizado o trecho do Córrego
Verde, que transborda durante as chuvas, destruindo casas e
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muros, e que, durante o resto do tempo, é depósito de lixo,
ninho de ratos e pernilongos.
Agora o Prefeito da Capital anuncia que a municipalidade vai
cuidar do caso. Não é sem tempo. Uma verdadeira chaga dentro
da paisagem urbana de nosso bairro, há muito que se fazia
necessário esta canalização e saneamento, medidas já aprovadas
pela Câmara Municipal de São Paulo desde 1959.
31/07/1964
Marginais do Pinheiros
Rio Pinheiros: estaca zero
A ligação da região de Pinheiros com as principais estradas
estaduais e federais, através do grande Anel Rodoviário, vai se
tornando cada dia que passa uma necessidade, sendo
indispensável que a Prefeitura Municipal de São Paulo e governo
estadual comecem a pensar, seriamente, na abertura das
marginais do Rio Pinheiros.
A necessidade de tal medida já foi levantada na Câmara
Municipal de São Paulo, pelo vereador pinheirense João Lemos,
o qual encaminhou recentemente a mesa da edilidade paulistana
requerimento interpelando a municipalidade sobre o assunto.
31/07/1964
Nós e Câmara
Rua Medeiros de Albuquerque
Semana passada tratamos do Córrego Verde. Esse famigerado
problema assoberba a administração municipal, como todos nós
sabemos. Sempre constituiu séria preocupação, porque nem
sempre as autoridades municipais lhe têm demonstrado atenção
no trato.
Daí, as sérias conseqüências que nossa região enfrenta. No final
do ano passado publicamos aqui fotos da rua Medeiros de
Albuquerque, na Vila Madalena; o leito desta via pública
desapareceu, transformando-se em “leito” do córrego, portador
de lixo, animais mortos, podridão de toda espécie. Apelamos
para o Sr. Prefeito Municipal; enviamos-lhe a reportagem, bem
como as fotografias, retratos vivos da triste situação.
25/09/1964
Luta pela manutenção do 45 subdistrito encontra apoio
A luta ora empreendida em prol da sobrevivência do 45
subdistrito de Pinheiros, ameaçada por um mandato de
segurança recentemente impetrado contra a lei 8050, de 31 de
dezembro de 1963, que, entre outros, institui o nosso

subdistrito, vem encontrando apoio de numerosos setores de
nossa comunidade.
02/10/1964
Suspensa por decisão unânime da justiça a instalação do
subdistrito de Pinheiros
09/10/1964
Prevista para o dia de São Paulo a entrega da ponte sobre o Rio
Pinheiros
09/10/1964
Nós e a Câmara
As marginais
Quem já passa pela ponte sobre o Rio Pinheiros, à Av. Euzébio
Matoso, vê dezenas de caminhões trabalhando nas escavações
do novo leito das marginais do Pinheiros. É de muito que vimos
lutando com esse objetivo e estamos certos e convictos de que
será uma obra monumental e digna de todos os elogios, porque
virá, verdadeiramente, solucionar um dos antigos problemas do
trânsito, não só em Pinheiros como em toda São Paulo.
Justamente quando se fala tanto em Anel Viário ou “avenidas de
contorno”, ligando a periferia paulistana, nada mais necessária
do que a obra pela qual tanto vimos lutando. Aí estão sendo
realizadas as obras. Em face de disponibilidade financeira
necessária para a sua realização pela Administração Municipal,
dentro em breve estará concluída. As vantagens decorrentes
deste empreendimento são inúmeras e brevemente, estaremos
todos colhendo seus frutos.
30/10/1964
Novas Marginais
Agora que as obras de abertura das marginais do Pinheiros vão
adiantadas e em ritmo progressivo, como pode se verificar “in
loco” e ainda terça-feira última ali estivemos, visitando as obras
do “pequeno anel viário”, dentro de mais algum tempo estará
concluído e virá solucionar grande parte dos problemas de
trânsito em nossa região e no próprio centro da cidade.
Igualmente, as obras do trevo da Praça Antônio Sabino que dará
acesso à ponte vão adiantadas. Mas, faz parte de nosso trabalho
e planos, a abertura imprescindível da outra marginal, que se
inicia à cabeceira da ponte da Euzébio Matoso, junto ao “posto
de gasolina n1” e irá ligar a Cidade Universitária até a ponte do
Jaguaré. Será a próxima etapa que se configura providência
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indispensável, para favorecer o trânsito da Vital Brasil e
Francisco Mourato que demanda da Lapa, Alto de Pinheiros,
Cidade Universitária e Jaguaré e Osasco. Neste sentido, na
próxima semana através de requerimentos que estamos
elaborando, vamos entrar em entendimento com o Executivo.
Convictos estamos de que será uma obra de vulto e concorrerá
para solução de alguns problemas do trânsito em nossa região.
11/12/1964
Nós e a Câmara
Ponte Cidade Universitária
Assim será denominada a novíssima ponte que será construída
no próximo ano, cujas obras deverão ser iniciadas nos primeiros
dias de janeiro. A Lei orçamentária para o exercício de 1965,
recentemente aprovada pela Câmara Municipal, destinou a verba
de 600 milhões de cruzeiros para o início da citada obra. É de
real e grande importância para a região pinheirense, pois que
construída sobre o Rio Pinheiros, a altura da Cidade
Universitária, irá facilitar a comunicação e o trânsito mais rápido
e intenso do Butantã e toda a corrente de tráfego que vem de
Osasco, Cotia, Via Anhanguera, interior do Estado e sul do país.
Alem dos bairros do Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, sem
necessidade de vir a congestionar a ponte Euzébio Matoso e
Lemos Monteiro. Com a abertura das Marginais do Pinheiros,
em ambos os lados e margens, cujas obras já vão também
aceleradas, a novíssima ponte “Cidade Universitária” que
representa fruto de uma luta e trabalhos incessantes, sem dúvida
alguma, virá beneficiar nossa região e, sobretudo o Butantã.
Agora, só nos compete apelar ao Sr. Prefeito Municipal, a fim de
que sua Excelência determine pronta e rápida execução das
obras assim teremos solucionado grande parte do sério
problema do trânsito em nossa região.
Jardim Peri-Peri
Já faz algum tempo chamamos aqui a atenção do Sr. Prefeito
para a situação calamitosa do jardim Peri-Peri. Tivemos o ensejo
de dirigir vários requerimentos ao executivo municipal,
solicitando providências e melhorias para aqueles munícipes
que ali residem. A via principal de ligação do Peri-Peri é a Av.
“J”, que se constituiu em verdadeiro córrego que vai corroendo
o leito carroçável e se apresenta em péssimas condições. A fim
de melhor assegurar pelo menos um benefício para o Peri-Peri
apresentei e foi aprovada a emenda n529, consignando verba
para a canalização e pavimentação da Av. “J”, já constando da
lei orçamentária que passará a vigorar a 1 de janeiro próximo.
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É, dentre muitos benefícios, obra que o Peri-Peri está
necessitando e por certo agora, compete ao executivo municipal
executar a lei.

A segunda ala da ponte sobre o Rio Pinheiros, na Av. Euzébio
Matoso, será oficialmente inaugurada sem nenhuma dúvida no
próximo dia 25, data do aniversário da cidade de São Paulo.

11/12/1964
Dia 15 de janeiro: entregue ao tráfego a 2a ala da ponte sobre o
Pinheiros

15/01/1965
Nova Ponte Semaneiros - Alvarenga
Prefeito abre concorrência pública.
O prefeito municipal de São Paulo abriu quarta-feira última,
concorrência pública para construção de mais uma importante
obra em nosso bairro, trata-se de nova ponte sobre o Rio
Pinheiros, que ligará o Alto de Pinheiros ao Butantã, unindo as
ruas Semaneiros e Alvarenga. Para a referida obra, cujo início é
esperado para breve, a municipalidade paulistana destinou verba
de 600 milhões de cruzeiros.
Importância
Seria desnecessário frisar a importância da nova obra que a
Prefeitura Municipal de São Paulo realizará em Pinheiros, e sem
dúvida, o reconhecimento da posição de nosso bairro, uma das
mais importantes saídas de São Paulo, como já se disse, a
segunda ala da ponte, que se inaugurará no dia 25 de janeiro
próximo, significa melhorias substanciais da condição do tráfego
em toda a região, mas não resolverá definitivamente o problema.
A nova ponte que agora se inicia, facilitando o acesso à Cidade
Universitária, à Estrada de Itu etc., representará uma contribuição
de inestimável valor.
Vamos esperar que a nova obra de arte seja logo iniciada e que
não se repita o que aconteceu com a ponte Euzébio Matoso, que
se arrastou por tantos anos.

08/01/1965
Abre-se para o povo de Pinheiros uma nova luta reivindicatória:
a construção da Marginal
Com a inauguração da segunda ala sobre o Rio Pinheiros, na Av.
Euzébio Matoso, estará concretizada uma das mais antigas
reivindicações de toda a região.
Abre-se agora uma nova luta reivindicatória que poderá
arregimentar num esforço único todas as forças pinheirenses:
comércio, indústria, entidades, povo, imprensa, etc. Trata-se da
construção da Marginal do Rio Pinheiros, destinada a ligar por
fora do centro da cidade as principais rodovias estaduais e
federais.
Os benefícios
Os benefícios decorrentes de tão importante obra serão
evidentes; ela tirará de todas nossas vias públicas os veículos de
alta tonelagem, que além de perturbar o sossego da população,
atravancam o trânsito e destroem o leito das ruas. Estabelecerá
ligação rápida com numerosos bairros da capital sem
necessidade de se cruzar o centro urbano; facilitará de modo
notável o acesso das rodovias Presidente Dutra, Via Anchieta,
Via Anhangüera, etc., além de trazer muito mais progresso para
esta que é uma das regiões mais prósperas de São Paulo.
Projeto
Ao que estamos informados já existe projeto para a execução da
obra, que ganhou o nome de Pequeno Anel Rodoviário, e para
cuja realização concorrerão subsídios da Prefeitura, do Estado e
da União.
Como se sucedeu com a segunda ala da ponte, que poderá ser
entregue ao povo ainda este mês, apesar de muitas dificuldades
finais, nós estaremos ao lado do povo de Pinheiros na luta pela
construção da Av. Marginal, esperando que desta vez os poderes
públicos não deixem passar tanto tempo.
15/01/1965
Inauguração oficial dia 25 de janeiro

22/01/1965
Pânico e ruínas no rastro das chuvas
O dilúvio que assolou a capital na última terça-feira deixou na
região de Pinheiros um rastro de destruição. Casas e muros
desabaram, leitos de vias públicas destruídos, centenas de
famílias desabrigadas, inundações nunca vistas, mas o pior
aconteceu no bairro do Rio Pequeno, onde cerca de 200 famílias
ficaram ao relento, expulsas de seus lares pela violência das
águas.
Em todo o grande mal ficou bem clara a responsabilidade do
Poder Público, que autoriza loteamento em buracos inabitáveis,
que aprova planta de residências sem as condições necessárias,
que não se incomoda com o entupimento de córregos e bueiros,
que não ataca os grandes problemas com a devida profundidade.
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Resultado: flagelo e destruição para o povo, principalmente para
os mais humildes.
22/01/1965
Dilúvio: periferia sai mais prejudicada
As intensas chuvas que castigaram a Capital paulista na última
terça-feira deixaram na região de Pinheiros, especialmente nos
bairros mais pobres, um rastro de destruição, levando pânico a
grandes parcelas da população, felizmente ao que consta não
houve vítimas a lamentar, mas os danos materiais foram de
grande monta. Casas e muros ruíram, centenas de famílias
ficaram ao desabrigo, expulsas de seus lares pela violência das
águas, leitos de vias públicas foram destruídos, em suma, a
população de vários bairros da periferia assistiu a uma situação
de verdadeira calamidade pública.
Ocorrências em Pinheiros
O leito da Rua Teodoro Sampaio e outras vias públicas tiveram o
asfalto arrancado pela enxurrada, numerosas outras ocorrências
se registraram em Pinheiros causando vultosos prejuízos. Na Av.
Euzébio Matoso, proximidades da ponte, as águas da chuva
impedidas de escoar normalmente para o rio Pinheiros, por
causa de um aterro ali recentemente construído, inundaram
extensa área daquela importante via, invadindo numerosas
residências, entre as quais a do deputado estadual Pinheiros Jr.
Foi preciso desviar o tráfego, via cidade, pela Rua Santana, o
que causou verdadeira balbúrdia no trânsito. Nas ruas Maria
Carolina e Marieta o famigerado Córrego Verde, naquela altura
canalizado, não suportou a quantidade e a força das águas que
inundaram completamente dezenas de residências, destruindo
móveis e pondo em perigo muitas vidas.
Um muro ruiu na R. Lisboa, onde também muitas casas foram
tomadas pela água; caiu uma casa no Butantã e outras ficaram
seriamente ameaçadas; enfim, muita coisa aconteceu em
Pinheiros em vista do dilúvio, há muitos anos não registrado em
toda a cidade.
No Rio Pequeno
O pior aconteceu no bairro do Rio Pequeno, onde se declarou
verdadeiro estado de calamidade. Ali mais de uma centena de
famílias ficaram ao desabrigo. Nossa reportagem acompanhada
pelo Sr. Hélio Fidellis, presidente da Sociedade Amigos do
Bairro do Rio Pequeno, visitou os locais inundados, podendo
verificar o vulto dos danos sofridos pela população, na maioria
gente humilde que já vive a braços com toda uma série de
dificuldades.
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Felizmente o bairro contou com a ajuda pronta do 16O Batalhão
Policial da Força Pública de São Paulo, ali sediado, que colocou
todos os homens a serviço do povo, removendo pessoas de seus
lares inundados, transportando pessoas idosas, crianças, móveis
etc.
Esses homens comandados pessoalmente pelo Coronel
Ubirajara Silveira prestaram relevantes serviços à população;
muitos deles ficaram feridos. Também o Posto Policial do bairro
chefiado pelo C.D. Henrique, o guarda Bruno mais a colaboração
do C.D. Norberto Luís Pinto e guarda Ângelo Penha deu sua
colaboração aos flagelados, providenciando inclusive alimentos.
Peri-Peri
O bairro do Peri-Peri sofreu também as conseqüências da
tromba d’água; dezenas de residências ficaram completamente
ilhadas, tornando-se impossível chegar-se ao local. O bairro já
em tempo normal sofre as conseqüências da omissão da
Prefeitura de São Paulo. Qualquer chuvinha torna as ruas
intransitáveis, Com o dilúvio de terça-feira a situação tornou-se
calamitosa e impondo duro sofrimento à sua laboriosa
população.
A grande responsabilidade
Seria longo demais narrar tudo o que aconteceu em nossa
região, notadamente na periferia, mas em todo grande mal, que
castigou tanto as populações, ficou definida a responsabilidade
do Poder Público, que autoriza o loteamento de buracos
inabitáveis, à beira de córregos contaminados e sujos, que não
se preocupa com o constante entupimento dos bueiros e
galerias de águas pluviais, enfim que não dá aos problemas de
interesse público a merecida atenção, e quando os ataca não o
faz com a devida profundidade.
Os resultados são os que estão aí, um flagelo para o povo e o
flagelo poderá aumentar se as autoridades não se precaverem
contra a possibilidade de um surto de epidemia.
29/01/1965
Chuvas, perigo de contaminação ameaça populações dos bairros
da periferia
As grandes chuvas, que vêm castigando nestes últimos dias a
capital, vão trazer um problema muito sério para os bairros mais
distantes, onde as inundações provocadas pelos córregos
entupidos produziram danos de toda ordem.
Há problema de contaminação
Mal as águas de um temporal começaram a secar novas chuvas
caem, inundando novamente centenas de casa, contaminando

águas de poços e amontoando detritos. No caso de nossa
Região, os bairros mais castigados são: Rio Pequeno, Jardim
Peri-Peri, Baixas do Pirajuçara etc., cuja população já bastante
flagelada começa a temer pela própria saúde.
05/02/1965
Prazo de 6 meses para a entrega da Estação de Tratamento de
Esgotos
Informa o DAE, que a firma encarregada da construção da ETE de
Pinheiros tem o prazo de 180 dias, 6 meses, para completar e
entregar a obra.
Os trabalhos interrompidos durante vários meses e ultimamente
prejudicados pelas chuvas foram retomados em ritmo um pouco
mais acelerado, contando atualmente a obra com cerca de 80
trabalhadores.
19/02/1965
Anel Viário: uma necessidade que se impõe
O projetado Anel Viário que interligará, por fora do centro urbano
da Capital, as principais rodovias estaduais e federais representa
um melhoramento de grande vulto para a cidade e sua execução
se apresenta hoje uma premente necessidade.
A obra que deverá ser executada com recursos da prefeitura de
São Paulo, Estado e União, beneficiará grandemente a região de
Pinheiros, desenvolverá a construção da Marginal do Rio
Pinheiros e ligará nosso bairro por via direta à Via Anchieta e
Anhangüera.
23/04/1965
Córrego de águas contaminadas preocupa moradores
Problema dos mais graves no vizinho bairro de Vila beatriz está
aguardando solução há muitos anos. Trata-se de um córrego de
águas contaminadas que corre no leito da Av. A ou Prof. Muniz,
trecho situado entre as Ruas Lira e Isabel de Castela, este
córrego que durante as chuvas transborda de seu leito
inundando dezenas de residências, exala o tempo todo terrível
mau cheiro, constituindo-se grave risco para os moradores
vizinhos.
Promessas
Há seis ou sete anos atrás alguns proprietários de terrenos
situados à margem do riacho requereram a Prefeitura Municipal
aprovação de plantas para construir, tendo-lhes a
municipalidade exigido além dos 4m, normais de recuo, mais
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9m, uma vez que ali, informava a repartição competente, seria
aberta uma Avenida com conseqüente canalização do córrego.
Os moradores evidentemente satisfeitos com as perspectivas
cumpriram rigorosamente as exigências, mas a Prefeitura de São
Paulo, fato, aliás, não raro, deixou de cumprir sua promessa. O
local está como há sete anos atrás ou pior ainda, uma verdadeira
chaga que envergonha uma cidade como a nossa.
Agravamento
Na R. Isabel de Castela foi feito, não se sabe se com ou sem a
aprovação municipal, uma construção que os moradores
consideram irregular, pois ocupa de lado a lado o leito da
projetada e prometida avenida, a qual nesta altura fica totalmente
interrompida.
Ali está um assunto que precisa ser conhecido pelo Prefeito de
São Paulo e que exige uma solução imediata. As dezenas de
famílias residentes nas imediações esperam do Sr. Faria Lima,
ao qual encaminharemos está matéria, solução do antigo
problema que lhes vem causando sérios inconvenientes, além
de constituir-se um entrave ao desenvolvimento do progressista
bairro paulistano.
30/04/1965
Precisa ser ampliada a Ponte da Cidade Jardim
21/05 /1965
O Córrego Verde e passagens de nível são antigos problemas de
Pinheiros
Há duas semanas terminamos uma enquete feita entre quase 20
pinheirenses sobre o que de imediato o novo prefeito Faria Lima
poderá fazer por nosso bairro. Alguns dos interpelados
esqueceram do formidável poder reivindicatório da imprensa e
foram pouco objetivos permanecendo quase no terreno do vago,
no entanto outros foram explícitos apontando problemas
palpitantes e momentosos que aí estão a exigir pronta solução.
Desses problemas chamamos a atenção dos leitores sobre o
famigerado Córrego Verde e as necessárias passagens de nível.
Córrego Verde
Sobre o Córrego Verde manifestaram-se o Engenheiro Ricardo
Miguel Feres, o deputado José Sabino, o radialista Cláudio
Durante esse assunto não é novo e vem arrastando-se há
decênios, desafiando e vencendo sucessivas administrações
municipais, pois o córrego banha extensa área completamente
habitada.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página

41

____________________________________

No período da seca as águas são disciplinadas naturalmente,
mas quando chove o endiabrado transborda, invadindo lares,
destruindo hortas e jardins, tingindo com o verde dos limos as
paredes, além disso, com o empoçar das águas torna-se perigo
foco de procriação de mosquitos; desde largo tempo os
moradores ribeirinhos reclamam, até agora inutilmente, para que
o famigerado Córrego seja canalizado; somente assim deixará de
ser o verdadeiro fantasma que é atualmente.
09/07/1965
Será iniciado dentro de 90 dias o trecho pinheirense do Anel
Viário
Terão início dentro de 90 dias as obras do pequeno Anel
Rodoviário, sistema que interligará por fora da cidade as
principais rodovias estaduais e federais.
Esta informação foi prestada à nossa reportagem pelo Sr. Wilson
de Barros, chefe do gabinete do secretário dos Transportes do
Estado, o qual informou ainda que o primeiro trecho será o que
servirá à zona de Pinheiros; este trecho considerado pelas
autoridades como o mais importante, começará na confluência
do Rio Pinheiros com o Tietê onde se entroncam as seis faixas
de trânsito da Estrada do Oeste com as seis faixas do próprio
Anel e se desenvolverá ao longo das duas margens do Rio
Pinheiros cruzando com as Avenidas Jaguaré, Cidade
Universitária, Euzébio Matoso e Cidade Jardim.
Com 3km de extensão a primeira etapa do Anel estabelecerá de
início a ligação das Rodovias Raposo Tavares, Marechal Rondon,
Br-2, Estrada do Oeste e Via Anhangüera a Via Dutra através da
marginal já existente no Rio Tietê, compreenderá três pontes,
dois viadutos e mais os seguintes trechos: entroncamento com a
Via Anhangüera, Alemoa, Remédios, Estrada do Oeste, Av.
Jaguaré, Av. Cidade Universitária, Av. Euzébio Matoso e Av.
Cidade Jardim, duas novas pontes serão construídas sobre o
Pinheiros; uma na Cidade Universitária e outra no Jaguaré.
Não será necessário muito estudo para verificar a importância
desta obra à nossa região, afora o benefício de retirar de nossas
vias públicas o tráfego de caminhões de alta tonelagem, trará
mais duas pontes e os esperados e tão importantes trevos das
Avenidas Euzébio Matoso e Cidade Jardim, pontos de vital
importância para o desenvolvimento de toda a região e solução
definitiva dos problemas de trânsito e brevemente mudará de
forma completa a fisionomia desta parte de Pinheiros e com as
desapropriações que necessariamente serão exigidas estará
inteiramente urbanizada.

23/07/1965
Era uma vez uma rua
Córregos poluídos é um dos grandes problemas da capital
bandeirante, e fala-se que a Prefeitura precisará de um trilhão de
cruzeiros para resolver o caso em toda a sua grande extensão.
Seria portando ilusório esperar que o Córrego Verde, um dos
mais antigos e graves de nossa região, seja canalizado e
saneado em futuro próximo, mas um trecho deste famoso
córrego, que merece atenção da Prefeitura Municipal de São
Paulo, é o trecho situado no fim da rua Aspicuelta, em Vila
Madalena, onde esta rua se encontra com a Medeiros de
Albuquerque, cujo leito deixou praticamente de existir tomado
completamente pelas águas do córrego e, pior ainda, as crianças
das redondezas brincam com estas águas contaminadas por toda
espécie de sujeira arriscando-se a contrair moléstias graves.
Os moradores das vizinhanças já fizeram numerosos pedidos à
Prefeitura; pediram ajuda a vereadores, reclamaram através da
imprensa do bairro, sem qualquer resultado.
A única medida tomada pelas autoridades foi mandar jogar nas
imediações do córrego terra retirada do cemitério São Paulo, o
que assustou ainda mais as populações dos arredores. Aí esta
um problema que precisa ser considerado. Não se pede
saneamento total com a canalização das águas, pede-se que
seja adotada alguma medida que melhore um pouco o aspecto
do local, alguma providência que impeça as crianças de atingir o
leito do córrego, ao menos uma limpeza periódica do local para
que pelo menos diminua o terrível mal cheiro que em dias de sol
toma conta de toda vizinhança.
06/08/1965
Inundações: medidas preventivas poderão atenuar as
conseqüências
O jornalista Freitas Nobre, ex-vice-prefeito do nosso município,
um artigo publicado em Diário desta capital, chamou a atenção
do Prefeito Faria Lima para o problema das inundações, que
todos os anos com raras exceções, se registram em numerosos
pontos da cidade no tempo das chuvas, trazendo conseqüências
danosas para a população.
Em seu artigo tece comentários em torno do problema sugerindo
a Prefeitura Municipal de São Paulo medidas que previnam
essas ocorrências procurando atenuar suas conseqüências.
A oportuna advertência feita pelo conhecido jornalista se reveste
de grande interesse para a região de Pinheiros, onde ainda há
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pouco, em janeiro deste ano, registraram-se grandes
inundações, provocaram desabamentos desalojando dezenas de
famílias humildes, acarretando em si uma série de vultosos
prejuízos para a população, notadamente da que se concentra
nos bairros mais pobres.
Antes prevenir
Evidentemente não pode a Prefeitura Municipal de São Paulo,
em curto prazo, afastar da Capital o problema das inundações. A
solução definitiva depende da completa canalização, retificação
e saneamento das centenas de córregos que cortam o
Município, medidas que como afirmou o próprio Prefeito Faria
Lima, exigirá aos cofres municipais uma despesa da ordem de
um trilhão de cruzeiros.
Há entretanto algumas providências que podem ser tomadas já,
antes que chegue a estação das chuvas: desentupimento dos
bueiros e limpeza, ao menos superficial dos córregos, que são
na zona de Pinheiros os responsáveis pelas inundações. Se
forem determinadas a tempo essas medidas se não conseguirem
evitar as enchentes, atenuarão pelo menos os seus efeitos.
13/08/1965
A Prefeitura vai construir ponte no Bairro da Vila Ida
Atende a requerimento encaminhado em 29/04 /1963 pelo Sr.
José Sabino.
Deverá ser aberta por esses dias concorrência pública para a
construção da Ponte sobre o Córrego existente na Rua Dr. Luís A
Queiroz Aranha, na Vila Ida, subdistrito de Vila Ida; essa ponte foi
destruída há cerca de três anos pelas chuvas, ficando
completamente interrompida aquela via pública com sérios
prejuízos a população.
17/09/1965
Ampliação do Largo de Pinheiros, medida que se impõe como
necessidade inadiável.
O alargamento do Largo de Pinheiros, medida há muito esperada
e mais de uma vez anunciada, impõem-se hoje como uma
necessidade, não apenas porque proporcionará sensível
melhoria no aspecto do tradicional logradouro organizando e
embelezando, o que não deixa de ser também importante, mas
principalmente porque resolverá um grave problema de trânsito
em todo o bairro. O Largo é pequeno demais para suportar todo
o tráfego que desce pela Teodoro Sampaio em direção à R.
Butantã ou Padre carvalho, e o que vem da R. Paes Leme com
direção à cidade, sem contar com o grande número de veículos
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que faz balão em torno das cabines telefônicas para retornar.
Acrescente-se a tudo isso o problema dos bondes, que têm ali
seu ponto final e que tornam ainda mais difíceis as condições
viárias.
A única solução, pois, é o alargamento, já aprovado por lei há
alguns anos. A proposta do vereador João Lemos em recente
requerimento cobrou do Executivo Municipal a realização da
obra, que exigirá evidentemente a desapropriação de vários
imóveis. Medida importantíssima deve merecer a atenção do
Prefeito da Capital e os esforços de todos os que tem interesse
em Pinheiros, principalmente da sociedade Amigos de
Pinheiros, recentemente organizada, que poderia fazer da
reivindicação um dos seus principais objetivos do momento.
01/10/1965
Córrego Verde: a canalização total vai ser iniciada este ano
1o - Primeiro trecho da R. Medeiros de Albuquerque, em Vila
Madalena, entrará por estes dias em concorrência pública. 2o Canalização total prevista para o próximo ano. 3o - Leito antigo,
problema de difícil solução.
A Prefeitura Municipal resolveu, após longos anos de
solicitações, completar a canalização do Córrego Verde, famoso
em toda a região pelos muitos estragos que já causou a
população de Pinheiros, como se sabe o Córrego já esta
canalizado em quase sua totalidade, ficando agora os trechos
seguintes: R. Medeiros de Albuquerque, em Vila Madalena,
trecho que passa pelas imediações das ruas Lisboa e Henrique
Schaumann, que todos os anos inunda, provocando
desabamentos e outros prejuízos e finalmente o trecho que vai
da R. Iguatemi até a galeria existente nas proximidades do Rio
Pinheiros, onde o córrego deságua.
A informação de que a municipalidade vai atacar estes trechos
restantes foi fornecida à reportagem pelo Sr. Luciano Reis,
engenheiro-chefe da divisão de Projeto do Departamento de
Obras da Prefeitura, o qual anunciou que já estão sendo
providenciadas as medidas necessárias para a abertura de
concorrência pública para a execução, ainda este ano, do trecho
da Medeiros de Albuquerque, informou ainda que já se encontra
em execução o trecho de 300m que a partir da R. Iguatemi vai
terminar na galeria existente, acima mencionada, devendo ser
atacado no próximo ano o trecho da R. Henrique Schaumann,
outro braço do Córrego Verde.

Os benefícios
São evidentes os benefícios que esta obra, há tantos anos
esperada, proporcionarão à população pinheirense, bastando
destacar que solucionará em pelo menos 90% os problemas de
inundações, permitirá por outro lado a extinção de um
importante foco de pernilongos que se criam e proliferam no
leito contaminado do Córrego.
Para os moradores da R. Medeiros de Albuquerque os benefícios
serão ainda maiores, pois o córrego que destruiu quase que
totalmente o leito da via pública e que constitui perigo
permanente para as crianças é hoje uma verdadeira calamidade
pública.
Leito antigo
O serviço a ser executado pela Prefeitura, e espera-se que o faça
imediatamente, apesar dos benefícios apontados não
solucionará definitivamente o problema, pois existe ainda o leito
antigo do Córrego Verde. Quando a municipalidade executou a
canalização da parte que vai da Vila Madalena em direção à R.
Teodoro Sampaio foi desviado o leito do córrego para evitar os
encargos decorrentes das desapropriações e o leito antigo
permanece sendo utilizado para descarga de esgotos e águas
servidas de muitas residências, depósito de lixo, etc.
Além de inundar periodicamente durante o tempo das grandes
chuvas, este problema segundo nos disse o Sr. Luciano Reis,
será também atacado pela Prefeitura, mas não agora, a
canalização complementar do leito antigo exige muitas
desapropriações e a municipalidade não tem condições para
arcar tão cedo com o pesado encargo.
29/10/1965
Ponte continua inacabada
Embora decorridos 9 meses deste a sua inauguração, continua
inacabada a nova ala da Ponte do Rio Pinheiros na Av. Euzébio
Matoso.
10/12/1965
Chuvas de novo causam inundações em Pinheiros
Em conseqüência das últimas chuvas repete-se novamente o
problema das inundações em diversos locais das regiões de
Pinheiros, transformando algumas ruas em verdadeiros rios que
dificultam o trânsito de veículos e impedem a passagem de
pedestres.
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Teodoro Sampaio
Entre as ruas que vêm sendo bastante castigadas com as
inundações, inclui-se também a Teodoro Sampaio, onde os
bueiros existentes em número insuficientes e provavelmente
entupidos não dão normal vazão ao volume d’água, provocando
com isso as inundações com as águas elevando-se até as
calçadas.
Outras
Além da principal artéria do bairro, outras mais vêm enfrentando
o mesmo problema, algumas até em condições; mais graves
como trechos das ruas Arthur de Azevedo, Lisboa, Maria
Carolina, etc., onde as águas penetram até residências e às
vezes provocam desmoronamento de morros.
Córrego Verde
E como não poderia deixar de ser as vias públicas que mais tem
sofrido os efeitos dos temporais tem sido aquelas situadas nas
imediações do Córrego Verde, que com seus transbordamentos
periódicos espalham suas águas pestilentas por estas ruas numa
séria ameaça à saúde pública.
Periferia
Nos bairros periféricos a situação não é melhor; ruas alagadas e
lama por todos os lados são o que se nota em quase todos os
núcleos que cercam Pinheiros. Não obstante, todos os protestos
que se levantam durante as estações das chuvas, a
Municipalidade insiste em desconhecer o problema não
adotando nenhuma providência para que essas situações
possam ser evitadas e assim adentramos mais uma temporada
de chuvas com os mesmos problemas de todos os anos, e os
protestos, bastante justos, continuarão por muito tempo, não
temos dúvida.
17/12/1965
Canalização do Córrego Verde
Aberta concorrência pública
A Prefeitura Municipal abriu concorrência pública para a
canalização dos trechos restantes do Córrego Verde, a
canalização será feita em galeria de 2,50m x 2,50m numa
extensão de aproximadamente 270m.
Os serviços que deverão ser concluídos após a aprovação da
proposta vencedora, dentro de 90 dias, estão orçados em 230
milhões de cruzeiros.
Um velho problema
A abertura da concorrência e a conseqüente realização da obra
deverão por um ponto final num dos mais antigos e mais graves
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problemas da região de Pinheiros. Ninguém desconhece que
durante o tempo das grandes chuvas numerosas famílias que
residem nas proximidades do famoso córrego estão sujeitas a
uma série de aborrecimentos com as residências inundadas,
muros ruídos, etc.
Agora é de se esperar que a Prefeitura, fiscalizando os prazos
contratuais, não deixe que se prolongue por mais tempo esse
que é um dos mais importantes serviços públicos da região
pinheirense.
14/01/1966
Ainda não concluída as obras da ponte Euzébio Matoso
O próximo dia 25 de janeiro que assinala o 412o aniversário da
Capital, marcará também o 1o aniversário da inauguração da 2a
ala da Ponte sobre o Rio Pinheiros na Av. Euzébio Matoso, como
se sabe o acontecimento foi o termo de uma campanha de mais
de 10 anos, trazendo solução ainda que parcial a um dos
problemas mais graves da região pinheirense.
Agora, passado um ano, é com estranheza que se constata que a
ponte ainda não foi totalmente concluída; falta iluminação, o que
vem causando dificuldades no intenso trânsito que por ali
circula; o asfaltamento no leito da nova ala e das vias de acesso
deixa a desejar; enfim a nova ponte ainda não está concluída.
28/01/1966
Prefeitura de São Paulo está alheia aos antigos problemas
pinheirenses
A atual administração municipal, seguindo o exemplo de suas
antecessoras, continua ignorando os principais problemas de
Pinheiros, problemas esses que já há alguns anos já poderiam e
deveriam ter sido solucionados, uma vez que acarretam uma
série de dissabores para considerável parcela da população do
bairro.
Quais são?
Sem contar os problemas novos, que surgem quase que
diariamente em conseqüência do próprio desenvolvimento do
bairro, merecem um destaque especial os antigos, aqueles que
há decênios vem servindo de propaganda para alguns políticos
que prometem solucioná-los em vésperas de eleições.
Córrego Verde
Inevitavelmente, em qualquer relação que se faça de problemas
do bairro, não poderia faltar o Córrego Verde. O fiozinho de água
que corta grande parte de Pinheiros é responsável, como a

própria Prefeitura reconhece, pela onda de pernilongos que
periodicamente assola o nosso bairro.
04/02/1966
Chuvas causam novas inundações em Pinheiros
Problema antigo que a Prefeitura não quer ver
Com as últimas chuvas que desabaram sobre o bairro voltaram a
se repetir as cenas de inundações em diversos locais de
Pinheiros.
Ruas completamente alagadas, águas penetrando em
residências e ameaçando as construções com desabamentos e
vias públicas transformadas em verdadeiros rios, eis o que se
pode observar em ocasiões de chuvas um pouco mais intensas.
Teodoro Sampaio
A principal artéria do bairro mais uma vez sofre as
conseqüências dos aguaceiros, quando as águas sobem até o
nível da calçada e tornam-na intransitáveis para os pedestres e
dificultando o tráfego de veículos.
Bueiros entupidos
Ao que parece os bueiros existentes ao longo da Teodoro
Sampaio encontram-se entupidos não dando a normal vazão ao
volume de água; é prescindível pois que seja efetuada uma
limpeza em regra nos mesmos para que não seja prejudicado o
trânsito de veículos e pedestres durante as ocasiões de chuvas
como vem ocorrendo.
Outros
Por falta de providências antecipadas da municipalidade outros
locais do bairro sofrem também com as chuvas, caso, por
exemplo, daqueles situados nas imediações do Córrego Verde,
que transbordando suas águas pestilentas para as vias públicas e
residências, neste e em muitos outros casos, a repetição tornouse uma constante. Protestos vêm sendo dirigidos as autoridades
ao longo de muitos anos, mas os problemas persistem e como
dissemos em reportagem anterior sobre o assunto, esses
protestos serão em vão por muito tempo, é o que tudo indica.
a
04/02/1966
Construção civil em Pinheiros também provoca pujança no
bairro
Pinheiros situa-se entre os bairros paulistanos que mais
crescem em todos os setores, e como não poderia deixar de ser
a construção civil tem um papel relevante no crescimento do
bairro, acompanhando o seu vertiginoso desenvolvimento e
atendendo às necessidades que este crescimento requer.

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

11/02/1966
Obras da nova ponte sobre o Rio Pinheiros terminarão em
novembro
Segundo informações da firma incumbida da construção da nova
ponte sobre o Rio Pinheiros, entre as praças Alberto Rangel e
Arcipreste Oliveira, na Cidade Universitária, os trabalhos
prosseguem normalmente, estando prevista sua conclusão para
o mês de novembro deste ano.
18/02/1966
Administração Regional está alcançando resultados satisfatórios
em Pinheiros
Decorridos cerca de 4 meses do início das atividades da
Administração Regional de Pinheiros, criada pelo Prefeito Faria
Lima, juntamente com outras regionais com vistas à
descentralização dos serviços da municipalidade.
04/03/1966
Teodoro sem bondes
Prefeitura e DST chegaram a um acordo quanto à retirada dos
bondes da Capital
Num prazo de 18 meses deixará de circular o último veículo
dessa espécie na Paulista. Já na próxima semana as Avenidas
Angélica e Paulista ficarão livres dos obsoletos coletivos, que
serão retirados paulatinamente das demais linhas naquele prazo.
No tocante a Pinheiros a medida é das mais auspiciosas.
Somente assim poderá ser solucionado o problema de trânsito
na Teodoro Sampaio, uma vez que a presença dos bondes
impede o êxito total de qualquer plano que por ventura venha a
DST executar em nosso bairro.
Esperamos pois que Pinheiros seja logo beneficiado com a
retirada dos bondes de sua principal artéria, o que ensejará uma
melhor pavimentação para a Teodoro Sampaio e a melhoria das
condições de tráfego nessa via.
11/03/1966
Vila Madalena: residências outra vez ameaçadas pelo Córrego
Verde
As últimas chuvas que vêm castigando toda a Capital fizeram-se
sentir também em nossa região, ocasionando uma série de
graves contratempos para os moradores.
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Uma parte das mais atingidas pelos constantes aguaceiros,
como não poderia deixar de ser, é justamente aquela situada nas
imediações do Córrego Verde.
Além do costumeiro transbordamento dos trechos não
canalizados do referido Córrego, onde já é uma constante em
Pinheiros, novo problema surgiu para os moradores da rua
Medeiros de Albuquerque em Vila Madalena, o desmoronamento
das margens do Córrego, que poderá abalar, se não forem
tomadas medidas urgentes, o alicerce de numerosas residências
vizinhas, com grave perigo para os que ali residem.
Canalização em longo prazo
Tudo isso conseqüência da falta de previsão das autoridades
municipais que estendem por anos seguidos a concretização de
obras, que há muito deveriam estar concluídas. É o caso do
Córrego Verde cuja canalização vem sendo executada a passo de
tartaruga, muito embora seja um dos maiores, senão o maior
problema de nossa região. A Prefeitura Municipal que iniciou a
canalização de um pequeno trecho do famoso Córrego,
exatamente nas vizinhanças da R. Medeiros de Albuquerque,
deve imprimir maior rapidez às obras a fim de evitar que dezenas
de famílias, residentes nas imediações, sofram conseqüências
desagradáveis.
18/03/1966
Anel Viário - Um dos planos do Governo que continua no papel
Há um silêncio completo que parte das autoridades municipais
sobre a construção do Anel Rodoviário, silêncio muito
significativo, sinal de que nada foi feito, pelo menos no setor
pinheirense.
Em princípios de julho do ano passado foi anunciado que o
trecho pinheirense seria iniciado dentro de 90 dias, esperava-se,
portanto que alguma coisa se iniciasse no mês de outubro, isso,
entretanto não aconteceu e nada há de indicar que tão logo seja
iniciada a obra.
Importância
Não é necessário indicar mais uma vez a enorme importância do
Anel Viário, não apenas para Pinheiros, mas para toda a Capital,
cidades vizinhas de São Paulo e até outros Estados.
O anel Viário interligando as principais rodovias estaduais tiraria
das ruas de São Paulo o tráfego de caminhões de alta tonelagem
que atravancam o trânsito, destroem o leito das vias públicas,
encurtaria as distâncias entre o centro produtor e os
consumidores, traria em si uma série de benefícios que só o
tempo revelaria.

É, pois, uma pena que o Governo do Estado, passados tantos
meses não tenha ainda iniciado os serviços, prolongando assim
definitivamente uma obra de extraordinária importância.
18/03/1966
Ponte da Cidade Universitária
Já há muito vimos apontando através das colunas deste
semanário a necessidade imperativa da construção de uma
ponte sobre o Rio Pinheiros e que viesse ligar o Butantã ao Alto
de Pinheiros e Lapa e daí para a Via Anhangüera e outras
rodovias.
18/03/1966
Leito antigo do Córrego Verde é depósito de lixo
Ali onde começa a R. Inácio Pereira da Rocha, no vizinho bairro
da Vila Madalena, há um velho problema que envergonha toda a
região. Trata-se do leito antigo do Córrego Verde, atualmente
utilizado para receber águas servidas de residências, deixam em
abundância detritos de toda ordem, em local bem conhecido,
pois existe ali uma pequena ponte de madeira destinada apenas
ao trânsito de pedestres, o que já é um outro problema.
Gestões
Esta situação já é do conhecimento da Prefeitura, que muito
esporadicamente envia uma turma para fazer rápida limpeza no
local, nada porém de mais sério, que remova o problema pela
raiz. E, não faltando reclamações de toda ordem na imprensa
local, moradores e políticos que há muitos anos pedem
providências.
O progresso sempre crescente da região de Pinheiros já não
admite situações como está.
É necessário, pois, que a Prefeitura leve a sério o caso e,
atendendo a dezenas de pedidos de moradores vizinhos,
fazemos um apelo ao Sr. Engenheiro Márcio Dias Pinto,
intitulado da Administração de Pinheiros, no sentido de que faça
uma visita ao local e encaminhe com urgência à Prefeitura da
Capital pedido de providências que solucione de forma definitiva
o velho e vergonhoso problema.
22/04/1966
Pequeno Anel Rodoviário
Já foram concluídos os trabalhos de sondagem, do trecho que
vai da Via Anhangüera a Pinheiros, das Marginais que formarão o
Pequeno Anel Rodoviário, sistema de comunicação que
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interligará por fora da cidade as principais rodovias estaduais e
federais.
29/04/1966
Rua Lisboa: residências de novo invadidas pelas águas do
Córrego Verde
Numerosas residências da Vila, situada na R. Lisboa n 307,
foram invadidas pelas águas do Córrego Verde em virtude do
rompimento da galeria existente nos fundos do edifício Tibagi,
situado na Rua Henrique Schaumann 182.
O administrador regional de Pinheiros, o engenheiro Márcio Dias
Pinto, determinou o imediato reparo da referida galeria, mas as
famílias atingidas desejam mais que isto, a completa e definitiva
canalização do famoso córrego que periodicamente transborda
de seu leito levando para dentro de residências toda a sujeira
que transborda.
29/04/1966
Córrego Verde: contaminado e detritos humanos invadem casas
Na semana passada ocorreu o desabamento das paredes da
galeria do Córrego Verde, local onde começa uma das partes
canalizadas, situado nos fundos do edifício Tibagi, no. 182 da R.
Henrique Schaumann. Com a ocorrência algumas residências da
Vila, situada na R. Lisboa n 307, sofreram durante dias
seguidos o pior castigo, entre os muitos que periodicamente, o
famigerado Córrego, infringe aos moradores daquele local. Não
foi nem preciso que chovesse, as águas do Córrego que ali não
são canalizadas, impedidas de escoar livremente para a galeria
destruída, invadiram quintais e porões, pondo em desespero as
famílias que ali residem. Pior ainda, como se sabe o Córrego
Verde é utilizado também como condutor de esgotos e as águas
levaram para dentro das casas montanhas de detritos humanos
que impregnaram de terrível mau cheiro toda a vizinhança.
Consertos
Os moradores em vista da gravidade da situação pediram
socorro as autoridades municipais, ao que informa o Engenheiro
Márcio Dias Pinto, da Administração Regional de Pinheiros, que
compareceu ao local e determinou imediatamente o envio de um
grupo de trabalhadores para fazer os reparos da galeria.
Canalização
Se bem que seja elogiável a presteza com que a Administração
Regional atendeu à ocorrência, não é só isso que desejam os
moradores da Vila mencionada, o que eles desejam e vem
pedindo há anos é a definitiva canalização do Córrego Verde,
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que nos tempos de chuva é um verdadeiro tormento.
Reiteramos pois o apelo já tantas vezes formulado, no sentido de
que a Prefeitura Municipal apresse as obras de canalização já
iniciadas. Só assim se porá termo a situação aflitiva de
numerosas famílias que vivem à margem das partes ainda não
canalizadas do Córrego
15/07/1966
Esgotos da Cardeal: operação tartaruga
Obras de instalação de esgotos na rua Cardeal Arcoverde
arrastam-se com excessiva morosidade ocasionando uma série
de problemas para o tráfego e para as famílias ali residentes.
15/07/1966
Entre lágrimas e aplausos bondes deixam a Teodoro Sampaio
Foram extintas na última sexta-feira as linhas de bondes de
Pinheiros e Vila Madalena, com as obras iniciadas na Praça
Ramos de Azevedo e finalizadas no Largo de Pinheiros, o último
bonde de n 1591 ostentando faixas com os dizeres: “Rendo-me
ao progresso  Viva São Paulo”, “Cumpri o meu dever, parto
tranqüilo” e “Adeus”, partiu da Praça Ramos de Azevedo
trazendo autoridades municipais e estaduais até o Largo de
Pinheiros, onde foi instalado um palanque para as solenidades
de praxe.
12/08/1966
Pinheiros: vanguardeiro no setor da indústria da construção civil
1966 pode ser considerado como o ano da firmação da região
de Pinheiros no setor da indústria da construção civil, esta
afirmação pode parecer a muitos arrojada, precisa mesmo de
melhor fundamento, pois as conjunturas da política econômica
financeira adotada pelo Governo da República foram e continuam
não sendo tão favoráveis para este importante ramo de atividade.
(...) entrando talvez, por um feliz paradoxo, neste ano de 1966,
apesar de todas as dificuldades, deverão ser entregues
numerosos edifícios comerciais e residências que já compõem a
paisagem pinheirense, e uma vez acabados darão a esta
paisagem um colorido diferente conferindo-lhe definitivamente
um aspecto de uma cidade. Bastaria lembrar alguns situados na
zona mais central de nosso bairro: Edifício Lobrás, Condomínio
Teodoro Sampaio, Edifício Cidade de Pinheiros, Edifício Dimep e
tantos outros que seria algo demais enumerar.

Lançamentos em preparação
É importante também lembrar os empreendimentos que se
acham em sua fase de lançamento e vendas, e um testemunho
disso são as páginas destinadas aos anúncios classificados
deste jornal; elas provam que as grandes organizações
mobiliárias e construtoras da Capital do Estado voltaram suas
vistas para Pinheiros, porque se convenceram de seu grande
futuro no ramo da indústria da construção civil.
É de se esperar que mais dias, menos dias as autoridades
governamentais liberalizem um pouco seus mais critérios, e
então Pinheiros que se destaca nas atuais condições no setor da
construção civil, estará definitivamente em posição de
vanguarda.
12/08/1966
Prefeitura ataca na região de Pinheiros
A Prefeitura Municipal esta construindo uma grande galeria de
águas pluviais na R. Vupuabuçu, trecho compreendido entre as
ruas Frederico Hermann Jr. e Ferreira de Araújo. Trata-se de
galeria de concreto armado no próprio local, capaz de conter o
grande volume de água que vem nos tempos de chuva dos Altos
da City, a obra está orçada em 84 milhões de cruzeiros, devendo
estar concluída antes do prazo estipulado em contrato, isto é,
dentro de aproximadamente um mês.
12/08/1966
Rua Cariris: inundações desesperam os moradores
Moradores da R. Cariris em sua parte de baixo estão
desesperados com problemas de inundações que se tornou ali
habitual, como se sabe a Prefeitura Municipal determinou
asfaltamento daquela via pública, o que começou a ser feito,
pois grande parte já está concluída, a parte de baixo, porém foi
abandonada pela empresa construtora que antes de deixar o
local retirou os tubos de escoamento de águas pluviais e entupiu
as bocas-de-lobo, o resultado foi que quando cai qualquer
pequena chuva, as águas vindas das ruas Pinheiros e Cláudio
Soares e parte alta da Cariris se acumulam na parte mais baixa,
alagando as residências. Segundo pode verificar a reportagem a
água chega a subir mais de 0,5m dentro estragando móveis,
levando detritos para dentro dos lares, pondo em desespero as
numerosas famílias que ali residem.
19/08/1966
Remanejamento de galeria do Córrego Verde
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O Prefeito Faria Lima determinou a execução do remanejamento
da galeria de canalização do Córrego Verde, na R. João Moura,
entre as Ruas Galeno de Almeida e Cardeal Arcoverde. Os
serviços deverão estar concluídos dentro de 90 dias e estão
orçados em mais de 20 milhões de cruzeiros. As obras deverão
melhorar as condições de escoamento das águas no local
evitando as enchentes.
12/09/1966
Córrego invade residências
O Sr. Antônio Pissili residente na rua 4, na divisa entre o bairro
de Campo Limpo e o município de Taboão da Serra, veio à
redação deste semanário para relatar os dissabores que vem
sofrendo as famílias residentes naquela via e outras próximas.
Segundo informou, o córrego que corta a Estrada do Campo
Limpo, periodicamente transborda deixando suas águas
pestilentas nas residências das imediações, danificando móveis,
ameaçando a saúde de seus moradores, principalmente das
crianças que ali, expostas ao perigo, brincam nas águas
poluídas.
16/09/1966
Obras na nova ponte sobre o Rio Pinheiros chegam ao término
No próximo mês estará terminada a estrutura da Ponte sobre o
Rio Pinheiros, ligando a R. Alvarenga, na Cidade Universitária, a
R. Ipissuma, no Alto de Pinheiros, a fim de colocar os leitores a
par do importante melhoramento, o repórter esteve no
Departamento de Obras da Prefeitura onde foram colhidos os
dados que aqui vão.
07/10/1966
Trecho vai ser canalizado
O Prefeito Faria Lima determinou a canalização de um trecho do
Córrego Verde, situado nas imediações da R. Medeiros de
Albuquerque no vizinho bairro de Vila Madalena. As obras devem
começar dentro desses dias, pois já se encontram no local os
materiais necessários para o serviço de canalização de cerca de
25 a 30m de córrego.
O referido trecho fora abandonado há algum tempo pela
municipalidade que volta a completá-la graças à insistência do
Padre Olavo Pezzotti, vigário do bairro, junto às autoridades
municipais.
14/10/1966
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Prevenção de enchentes
O serviço deve começar já
Bocas-de-lobo, galerias e córregos entupidos poderão, como
acontece todos os anos na região de Pinheiros, provocar novas
inundações, trazendo novos prejuízos à população. Tudo indica
que estamos entrando na estação das chuvas mais fortes. É
necessário que as autoridades municipais comecem a tomar
providências para que as enchentes não voltem a ocorrer ou
sejam danosas.
Ponto crítico
As imediações das ruas Henrique Schaumann e Lisboa, perto da
rua Arthur de Azevedo, são os pontos críticos das inundações
que periodicamente se registram em Pinheiros, são causados
pelo crônico entupimento de galerias e foi canalizado.
Os moradores da vizinhança vivem em constantes preocupações,
temerosos que com a ocorrência de temporal mais violento
registrem-se de novo as enchentes que invadem porões,
derrubam muros causando muitos aborrecimentos por um trecho
do Córrego Verde que ainda não foi canalizado.
Os moradores da vizinhança vivem em constantes preocupações,
temerosos que com a ocorrência de temporal mais violento
registrem-se de novo as enchentes que invadem porões,
derrubam muros causando muitos aborrecimentos.
Outros locais
Mas há outros focos, localizados em bairros mais distantes da
região, especialmente os que se situam as margens do Córrego
Pirajuçara, onde o castigo das inundações é um fato de tradição,
e o pior é que na maioria dos casos são famílias humildes as
mais castigadas; gente pobre que, em muitos casos, é obrigada
a abandonar seus lares invadidos pela água e pelos detritos.
Urge, pois, que a Administração Regional de Pinheiros mande
fazer uma verificação nos córregos, bocas de lobo e galerias da
região, num trabalho de prevenção; isso poderá evitar que as
enchentes voltem a amargurar famílias ou pelo menos atenuar os
seus efeitos.
04/11/1966
Córrego Verde: pequeno trecho não canalizado ainda causa
transtorno
Com as chuvas que caíram sobre a cidade nestes dias, voltaram
a se registrar as inundações provocadas por pequeno trecho do
Córrego Verde, cerca de 200m, ainda não canalizado, situado
nos fundos da Rua Lisboa na altura do n 275, disse-nos o
entrevistado que há mais de 18 anos vem lutando em vão pela

canalização daquele trecho do Córrego Verde, informou ter
organizado inúmeros abaixo-assinados encaminhado memoriais
reivindicatórios, levado o caso à grande imprensa e à televisão,
ter falado com sucessivos prefeitos e em vão, frisou. Apesar de
quase toda área ter sido desapropriada simbolicamente, isto é,
doada à Prefeitura de São Paulo, apesar de tratar-se de pequeno
trecho, com poucos metros, cuja canalização não custaria tanto
dinheiro aos cofres municipais.
O pior
O que há de mais desagradável no local não é o fato puro e
simples da inundação, porque a água da mesma forma que vem,
vai embora depois. O pior é que trás consigo para dentro de casa
animais mortos, detritos humanos, sujeira e contaminação de
toda espécie, e quando volta o sol ninguém pode suportar o mau
cheiro que fica. Nesta época, a Administração Regional de
Pinheiros, informou ainda o Dr. Paulo José de Carvalho, mandou
limpar a galeria situada na Henrique Schaumann perto da
Rebouças, onde recomeça a canalização do córrego, e em
conseqüência da inundação não atingiu as proporções de antes.
Mas, o que desejam e esperam os moradores, há 20 anos, é a
canalização do trecho, para que o problema seja sanado em
definitivo, e através da gazeta de Pinheiros leva mais um apelo
ao Prefeito Faria Lima no sentido de que sejam tomadas as
providências a tanto esperadas.
11/11/1966
Um rio chamado Teodoro Sampaio
O forte aguaceiro que desabou sobre Pinheiros, na última quartafeira, demonstrou mais uma vez a precariedade das galerias de
águas pluviais do bairro, além da imprevidência das autoridades
responsáveis.
A principal artéria do bairro transformou-se em verdadeiro rio,
com as águas subindo nas calçadas e impedindo que
transeuntes atravessem a rua e aos passageiros que desciam de
coletivos àquela hora não restava outro recurso senão afundar os
pés nas águas que corriam pela Teodoro Sampaio.
11/11/1966
Extensão da rede de esgotos O DAE conclui obras da região
O Departamento de Águas e Esgotos, segundo notícia veiculada
pelo Diário Oficial do estado, concluí trabalhos de assentamento
de mais de 25 mil metros de redes de esgoto na capital,
beneficiando 3 mil prédios num total de cerca de 15.000
munícipes, boa parte dos quais em nossa região.
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18/11/1966
Ponte da Cidade Universitária será entregue no começo de 67
Praticamente concluída deverá ser entregue ao tráfego em
princípios do próximo ano.
10/12/1966
Outra ponte sobre o canal do Pinheiros
Novas obras foram autorizadas na última segunda-feira pelo
Prefeito Faria Lima
Dentre estas se destaca a construção de nova ala na Ponte sobre
o Rio Pinheiros, na Av. Cidade Jardim; a obra que deverá estar
concluída num prazo de 360 dias após a assinatura do contrato
com a firma construtora, facilitará o tráfego de veículos que
demandam o Jóquei Clube, Estádio do São Paulo Futebol Clube,
Palácio dos Bandeirantes etc., desafogando consideravelmente a
ponte da Av. Euzébio Matoso.
03/01/1967
Velhos problemas para o Ano Novo
Ano novo começa em Pinheiros com os mesmos velhos
problemas. 1966 não foi um ano pródigo em realizações em
relação ao nosso bairro, poucos foram os melhoramentos
públicos que recebemos no ano que passou. Antigos problemas
como Córrego Verde, falta de pavimentação em importantes ruas
do bairro, o esquecimento dos projetos de construção de
passagens de nível e outras artérias pinheirenses continuaram
sendo assunto no ano que se inicia - velhos problemas para o
ano novo.
O ano que findou trouxe poucos melhoramentos públicos para a
nossa região. Na verdade os velhos problemas regionais
continuaram intocados, desafiando no decorrer dos anos as
sucessivas administrações, que se mostram impotentes para
solucioná-los.
Seria longo e exaustivo relacionarmos todos os problemas que
afetam o bairro e a população local, alguns deles, entretanto,
pelos contratempos que vêm ocasionando há anos. Não
podemos deixar de mencionar para que não sejam esquecidos
de vez pelas autoridades responsáveis.
Águas
E o caso do Córrego Verde, cuja canalização vem se arrastando
em pequenas etapas, enquanto dezenas de famílias têm suas
residências invadidas pelas águas imundas desse Córrego em
seus costumeiros transbordamentos.
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Problema idêntico verifica-se em diversas vias públicas do
bairro, inclusive na Teodoro Sampaio onde as galerias de águas
pluviais, permanentemente entupidas, não dão vazão às águas,
mesmo nas ocasiões de chuva de pouca intensidade,
transformando essas ruas em rios e deixando toda espécie de
detritos nos leitos das ruas e nas calçadas.
Outros problemas citados nesta reportagem são: lixo,
pavimentação, passagens de nível etc.
Lixo
No tocante ao lixo, se alguma melhoria houve no serviço de
coleta domiciliar o mesmo não se pode dizer da limpeza das
vias públicas, que continua bastante irregular. O trabalho de
varrição prossegue sendo feito em períodos por demais
espaçados apresentando-se as ruas e escadarias do bairro por
isso permanentemente sujas oferecendo um desagradável
aspecto aos visitantes.
Pavimentação
No setor de pavimentação, lembrem - se de que ainda algumas
ruas Pinheirense inexplicavelmente não receberam ainda este
melhoramento citando dentre elas trecho da Arthur de Azevedo
entre Fradique Coutinho e Matheus Grou; a Matheus Grou entre
Arthur de Azevedo e Cardeal Arcoverde, embora localizadas no
ponto central do bairro essas vias viram correr mais um ano sem
receber a esperada pavimentação.
13/01/1967
Concluídas as obras da ampliação da nova ponte
Foram concluídas as obras de construção da nova ponte sobre o
Rio Pinheiros ligando a Praça Alberto Rangel ao final da R.
Alvarenga, no Butantã, à Praça Arcipreste de Oliveira, no Alto de
Pinheiros. A nova ponte facilitará o acesso à Cidade
Universitária, bem como contribuirá para melhorar as condições
do trânsito desviado para aquele local, desafogando também a
ponte da Av. Euzébio Matoso.
13/01/1967
Enchentes podem ocorrer de novo
Com a chegada das chuvas, a ameaça de inundações voltam a
preocupar dezenas de famílias pinheirenses, que mais uma vez
poderão ter suas residências invadidas pelas águas.
Ainda estão bem vivas as desagradáveis conseqüências das
inundações do ano passado e nos anteriores. Em princípios do
ano anterior, como noticiamos na ocasião, a enxurrada chegou a
arrastar um automóvel que se encontrava na garagem, levando-o

até o terreno existente na Rua Fradique Coutinho, entre as Ruas
Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde.
Nas imediações do Córrego Verde, o fato assumiu então aspecto
mais grave, quando as águas pestilentas deste córrego invadiram
residências levando toda faixa de detritos e a ameaça de
epidemias.
As causas
A precariedade das galerias pluviais e o permanente
entupimento dos bueiros têm sido em geral as causas dessas
inundações, com os bueiros e galerias nessas condições não
pode haver vazão das águas, originando-se então esses
problemas.
Novamente
Infelizmente estes problemas tendem a ocorrer novamente
bastando que uma chuva mais intensa caia sobre o bairro,
porque apesar das constantes reclamações da população a
municipalidade não adotou nenhuma providência para evitar a
repetição do fato.
Bueiros e galerias continuam nas mesmas condições, enquanto
a canalização do Córrego Verde se desenvolve a passos de
tartaruga. Esperemos, portanto que neste ano sejam adotadas as
medidas de há muito reclamadas, para que a ameaça que hora
paira sobre dezenas de famílias seja eliminada.
27/01/1967
Galeria-tronco de águas pluviais na R. Iguatemi
Foi iniciada há dias a construção de galeria-tronco de águas
pluviais ao longo das ruas Iguatemi e Henrique Monteiro, nas
proximidades da Praça Itália. As obras que prosseguem em ritmo
acelerado visam solucionar problemas do represamento de
águas nesses locais, bem como dos danos causados à
pavimentação nessas vias.
27/01/1967
Administração Regional de Pinheiros inicia novas obras na
região
Novas obras estão sendo atacadas pela Administração Regional
de Pinheiros visando solucionar problemas de numerosas vias
públicas, segundo informações prestadas à reportagem pelo Sr.
Márcio Dias Pinto, titular da AR de Pinheiros.
Entre as obras está a da Av. Marginal, segundo o administrador
regional, que adiantou que já foi aprovado e concluído no plano
de pavimentação deste ano, o trecho da Av. Marginal, entre as
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pontes das avenidas Euzébio Matoso e Cidade Jardim, a qual
quando concluída beneficiará o tráfego da rua Iguatemi.
03/02/1967
Inundações ameaçam diversos prédios na região de Pinheiros
Como era previsto, com as chuvas mais intensas que desabaram
sobre o bairro nesta semana, tivemos a lamentável repetição das
inundações que invadiram residências e edifícios, danificando
móveis, derrubando muros e carregando toda sorte de detritos
para o interior desses prédios.
5m de água
Um dos casos mais graves, dentre aqueles que chegaram ao
nosso conhecimento, ocorreu e vem ocorrendo no Edifício
Tibagi, à Rua Henrique Schaumann, 182, onde as águas do
córrego situado nos fundos do prédio elevam-se a mais de 5m
alagando completamente a garagem.
Segundo informações dos moradores do edifício o fato se deve
ao rompimento da canalização do Córrego naquele trecho, o que
ocorreu há alguns meses, agravando-se agora com a construção
de prédios ao seu redor que afunilaram seu leito e impediram a
vazão das águas.
10/02/1967
Ruínas e desolação no rastro das chuvas
Desespero sentiram dezenas de famílias pinheirenses em
conseqüência das chuvas que caíram sobre o bairro nos
primeiros dias da semana e, sobretudo da ausência dos poderes
municipais que embora alertados não souberam evitar os
danosos resultados das inundações.
Os estragos em nossa região foram grandes, casas e muros
ruíram não se registrando apenas por sorte fatos mais
lamentáveis que os prejuízos vultosos, famílias perderam tudo:
móveis, aparelhos domésticos, roupas foram danificadas ou
arrastadas pelas águas, famílias desabrigadas. As cenas
catastróficas se registraram nos mais diversos pontos do nosso
bairro, principalmente nas várzeas vizinhas ao Córrego Verde.
17/02/1967
Estado e Prefeitura unem-se para acabar com as enchentes
As enchentes ocorridas em vários locais da Capital nesta
semana, parece que tiveram por fim o dom de alertar os poderes
públicos, assim é que o Estado se dispõem a colaborar com a
municipalidade paulistana para a solução do grave problema,

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página

48

____________________________________

através da execução de obras de grande alcance definitivas e não
serviços de duração passageiras, com efeitos em curto prazo.
Córrego Verde
Espera-se que com essa reunião, que de há muito se vinha
fazendo necessária, sejam colhidos resultados positivos,
executando-se de imediato as obras necessárias à prevenção
das inundações que tantas aflições têm ocasionado à
considerável parcela da população paulistana, inclusive
pinheirense. E esperamos que a canalização do Córrego Verde
seja incluída entre as primeiras obras a serem executadas em
comum pelo Estado e pela Prefeitura.
16/06/1967
Doação de imóvel na Arthur de Azevedo para canalização do
Córrego Verde
Foi aberto à concorrência para pavimentação, o trecho da Arthur
de Azevedo, situado entre as ruas Matheus Grou e Fradique
Coutinho. Esse trecho, segundo informações obtidas durante
anteriores administrações, não poderia ser pavimentado
enquanto não fosse canalizado o Córrego Verde, que corta a
Arthur de Azevedo nesta altura, isso porque afirmavam, para a
pavimentação deste trecho seria necessária antes a construção
de um pontilhão naquele local, o que por sua vez implicaria na
retificação daquele córrego.
Entretanto, a Prefeitura colocou a citada obra em concorrência,
nada adiantando contudo quanto ao pontilhão ou canalização do
Córrego Verde neste trecho.
21/07/1967
Estação de Tratamento de Esgotos de Pinheiros será concluída
em 68
Em futuro não muito remoto, o bairro de Pinheiros abrigará uma
grande ETE, obra de grande vulto já em fase bastante adiantada
no que diz respeito à construção civil, servirá a uma população
de 320 mil pessoas, tratará os esgotos do bairro de Pinheiros,
Jardim América, Jardim Paulistano, Vila Olímpia e outros bairros
adjacentes.
04/08/1967
Retificação do Rio Pinheiros: uma grande obra urbanizadora
Instalados na secção a céu aberto da Usina Henri Borden, na
antiga Cubatão, os grupos geradores previstos para a primeira
etapa do aproveitamento da serra, a que utilizava águas do
vertente oceânico, a dos rios das Pedras e de parte da Bacia do

Rio Tietê, limitada pela barragem de Pedreira em Santo Amaro,
tornou-se imprescindível para o acionamento das máquinas
reclamadas pela rápida crescida das solicitações na dinâmica
área servida a obtenção de mais amplos recursos hidráulicos, e
esses foram conseguidos com a retirada de maior volume
d’água do Tietê para a adução do novo caudal alimentador do
Reservatório Billings.
Foram efetuadas as obras de retificação dos Rios Pinheiros e dos
seus formadores, o Grande e o Guarapiranga.
Para a lei estadual no. 2249 de 27/11/1927, artigo 10, letra D,
foi a de São Paulo Transway Light and Power Company Limited
autorizada a aprofundar o leito dos rios Pinheiros e seus
afluentes, Grande e Guarapiranga, a jusante das respectivas
barragens nos municípios de Santo Amaro e da Capital.
Drenando, beneficiando e saneando assim os terrenos situados
nas respectivas zonas inundadas.
A regulamentação da medida legislativa foi efetuada pelo decreto
no. 4487 de 9/11/1928 no qual foram aprovadas as condições
relativas a concessão acordada em Contrato Público de
21/11/1928, assinada na Secretaria de Estado dos Negócios de
Viação e Obras Públicas.
Condições pré-existentes à canalização
Para exemplificar as condições desfavoráveis para escoamento
das águas pelo alívio natural do Pinheiros, tomemos a secção
máxima original junto à velha ponte de Itapecerica, a vazão
máxima contida era de 65m3/s, excedido este volume, o que
entre 1911 e 1930, ocorreu durante 7% do tempo, as águas
superavam os cordões marginais a várzea adjacente, passada a
enchente e retirando-se as águas para o leito normal, dada a
existência de longas áreas de planura ribeirinha em cota mais
baixa do que os cordões, permaneciam nas depressões
depósitos aluviais brejosos, de outro lado da intensiva
exploração de área, pedregulho e barro cerâmico nos terrenos
ribeirinhos, sobretudo no trecho compreendido entre a antiga
ponte de Pinheiros e a confluência com o Tietê, resultou a
abertura de numerosas e enormes valas nas quais as águas
ficavam estagnadas, constituindo criadouros permanentes de
culicídeos, essas condições adversas naturais e criadas
invalidavam a extensa zona ribeirinha para qualquer plano de
urbanização.
Característica dos canais
Decidida a canalização dos cursos, elaborou-se um projeto que
nos amplos delineamentos consiste no seguinte: os estudos
empreendidos mostraram que a melhor solução para
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encaminhamento do caudal do Pinheiros ao reservatório Billings
seria dividir o espelho d’água do canal em dois patamares, o
inferior na cota máxima de 715,5m e o superior na cota de
721m, vencendo-se o desnível por recalque efetuado no km
15,460 - Usina Elevatória de Traição, o comprimento em
conjunto dos canais dos rios Grande e Pinheiros é de 25,8 km, o
do Guarapiranga é de 1,88 km, a extensão dos velhos e
tortuosos cursos do Rio Pinheiros e Grande era de 43 km.
Considerações referentes à energia aproveitável no período
crítico de estiagem demonstraram que o limite econômico para
a capacidade do canal seria de aproximadamente 90m3/s,
todavia como uma das finalidades do projeto era criar condições
que permitissem a urbanização do Vale do Pinheiros, tornando
úteis áreas anteriormente sujeitas a freqüentes inundações;
foram determinadas escavações mais amplas de modo a ser
escoada, nas grandes chuvas, a contribuição da extensa área
drenada 270 km2, posteriormente nos entendimentos referentes
à concessão para o desvio de um maior volume de águas da
bacia do Tietê, foi pelo decreto 22008 de 1946, essa vazão
fixada em 270m3/s sobre desnível de 5,5 m.
Já se encontram em operação o de no. 1, desde julho de 1940,
o de no.2, desde novembro de 1950, a Elevatória de Traição é
dotada de eclusa que acena para as possibilidades futuras de
navegação, o nível d’água do Tietê, na confluência com o
Pinheiros, é mantida na cota média de 715,50 m, a amplitude
normal das flutuações 0,50 m, para o que se tornou necessário
alteamento de 6m da crista da barragem Edgar de Souza,
criaram-se assim condições para o escoamento de volumoso
caudal pelo Canal de Pinheiros no sentido inverso ao do curso
natural do rio retificado, próxima à confluência foi construída
uma estrutura de concreto dotada de grades retentoras de
detritos e vegetação aquática, sobretudo aguapé, que prolifera
rapidamente no Tietê e de vigas de vedação que permitem
separar os vales do Pinheiros do Tietê no caso de grandes
enchentes deste último.
Da estrutura de retiro das águas corre uma distância de 10,6 km
até alcançar a Usina de Traição, onde são recalcadas.
Como já mencionado no trecho superior do canal e após defluir
15,4 km pelos grupos instalados da Usina Elevatória de Pedreira,
novamente elevadas e lançadas no Reservatório Billings,
atualmente estão instalados na Usina de Pedreira 4 grupos
reversíveis, tipo Francis, que quando postos a operar como
bomba, condição normal de trabalho, tem a capacidade
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recalcadora total de 177,2m3/s sobre desnível de 24,5m a
7,10km ao Norte da Usina de Pedreira.
O canal do Rio Grande conflui com o de Guarapiranga dando
origem ao de Pinheiros tal como acontecia primitivamente com
o curso natural dos rios retificados.
Os grupos instalados nas duas Usinas Elevatórias são reversíveis
podendo além de sua função principal recalcadora, serem
usados como geradores, essa versatilidade tem sido útil na
Usina de Pedreira, como medida de emergência nos períodos de
pontas de cargas extremas. Ali a água descarregada para acionar
as máquinas, como turbinas, é novamente recalcada nos
momentos de baixa solicitação. Em Traição a reversibilidade
embora existente é menos útil devido ao menor desnível.
Foram assim incorporadas à área urbanizada da metrópole cerca
de 25 milhões de m2 de terrenos perfeitamente saneado, onde
hoje se localiza a Cidade Universitária, a Sede de Campo do
Jóquei Clube, bairros elegantes e populares e um grande
complexo industrial.
04/08/1967
Prefeitura preocupa-se com as marginais do Pinheiros
As obras das marginais do rio Pinheiras estão sendo objeto de
vários estudos por parte da Secretaria de Obras da Prefeitura.
Tanto assim que o trecho compreendido entre a ponte da Cidade
Jardim e a ponte da Cidade Universitária, do lado oeste, poderá
entrar em fase de construção ainda este ano.
04/08/1967
Necessária a ampliação do Largo de Pinheiros
Em maio último, o Brigadeiro Faria Lima determinou ao
administrador regional de Pinheiros novos estudos para a
ampliação do Largo de Pinheiros, fixando um prazo de 15 dias
para que tais estudos fossem encaminhados.
01/09/1967
Primeira pista da marginal de Pinheiros será concluída em 1968
Deverão ser concluídas dentro de 180 dias as obras de
construção da pista rápida da Avenida Marginal de Pinheiros,
entre as pontes da Cidade Universitária e Avenida Cidade Jardim.
A informação foi prestada pelo Dr. Nelson Medi, engenheiro
chefe do Departamento de Rodagem do município de São Paulo,
DERMU - São Paulo.
Na palestra que fez na última terça-feira, na sede do Distrital de
Pinheiros da Associação Comercial, a convite do Lions Clube e

do grupo de trabalho que colabora com a administração regional
de Pinheiros.

que por isso mesmo devem merecer plena atenção do Poder
Municipal.

08/09/1967
Inundações: Prefeitura não soluciona problema
Recentes informações divulgadas por estações meteorológicas
dão conta que nos próximos meses chuvas torrenciais se
abaterão sobre a Capital. Isso significa, a princípio, que teremos
a repetição das catastróficas inundações que ocorrem em
Pinheiros nessas ocasiões, porque não obstante as proporções
das últimas enchentes havidas em nosso bairro, notadamente
aquela do domingo de Carnaval deste ano, quando dezenas de
moradias foram destruídas, nenhuma medida prática para evitálas foi tomada pela municipalidade. Nesse bairro as inundações
repetem-se em vários trechos, entre as ruas Belmiro Braga,
Padre João Gonçalves, Arthur de Azevedo, entre as ruas Fradique
Coutinho e Matheus Grou, Lisboa etc. Todos nas proximidades
do Córrego Verde que transbordando lama, adentra com suas
águas pestilentas nas residências locais.
Canalização
Este é um dos mais graves problemas da região, contudo
passam-se os anos sem que se caracterize a canalização do
famigerado córrego. A Administração Faria Lima, que vem
executando obras de vulto em diversos setores, parece também
relevou a um plano secundário problemas de canalização de
córregos, que vêm sendo executados a passos de tartarugas.
Alerta
Assim, a menos que providências venham a ser adotadas em
caráter de urgência, as inundações voltarão a ocorrer neste
bairro, ocasionando novos dissabores a numerosas famílias
pinheirenses. Alertamos outra vez as autoridades responsáveis
para o fato, uma vez que ainda há tempo para que sejam postas
em prática medidas que impeçam a repetição das desagradáveis
ocorrências.

29/09/1967
Deputado pede paciência para acabar com as enchentes
A preocupação da laboriosa população de Pinheiros, trazida
pelas reportagens da “Gazeta de Pinheiros”, vem repercutindo
no Palácio 9 de Julho. A reportagem que publicamos na nossa
edição do dia 08 do corrente, abordando o estado de sobressalto
que domina o povo ante a perspectiva de novas inundações na
região banhada pelo Córrego Verde.
Ruas Belmiro Braga, Padre João Gonçalves, Arthur de Azevedo e
Lisboa serviram de elementos para que o deputado Alceu
Gasparini apresenta-se uma moção no plenário da Assembléia
Legislativa passando pelo Prefeito Faria Lima, ao Governador de
Estado e ao Presidente da República, para que conjuguem
esforços no sentido de que providências sejam aplicadas com o
fim de eliminar de vez o problema das inundações na Capital, e
de um modo específico no bairro de Pinheiros.

15/09/1967
Inundações: problema abordado na Câmara
A reportagem publicada na última edição da “Gazeta de
Pinheiros” sob o título Inundações: Prefeitura não soluciona o
problema, teve grande repercussão na Câmara Municipal, tendo
sido abordados pelos vereadores João Lemos e Maria Osaka.
Falando na seção do último dia 11, aqueles vereadores
levantaram problema, que é dos mais graves, como afirmam, e
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06/10/1967
Limpeza no Córrego Pirajuçara
O Prefeito Faria Lima determinou os serviços de limpeza,
desobstrução e pequenas retificações no Córrego Pirajuçara, no
Butantã, entre a avenida Vital Brasil e a galeria na margem do Rio
Pinheiros.
A medida visa evitar as inundações e mau cheiro exalado pelas
águas paradas desse córrego e a conclusão dos serviços deverá
ocorrer no prazo de 90 dias, fixado pelo chefe do executivo
paulistano.
20/10/1967
Inundações voltam a ameaçar numerosos lares pinheirenses
Manifesto se difama ante a preocupação de numerosas famílias
pinheirenses pelas inundações que poderão ocorrer quando
chuvas intensas desabarem sobre o bairro. À preocupação
dessas famílias juntamos a nossa, pois, que se medidas de
emergência não ocorrerem em tempo hábil, não temos dúvidas
que se repetirão as desagradáveis ocorrências do começo do
ano, quando diversas moradias foram destruídas pela força das
águas e diversas famílias pinheirenses perderam todos os seus
haveres. Ainda algumas semanas atrás focalizamos o assunto,
que repercutiu na Câmara e na Assembléia Legislativa, sendo
abordado nessas casas por parlamentares. Todavia a

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página

50

____________________________________

municipalidade parece manter-se alheia ao problema, uma vez
que nenhuma medida positiva foi adotada.
Tabu
É tempo de se derrubar o tabu que cega, de forma irritante, a
canalização do Córrego Verde, principal causador das
inundações em nosso bairro, desafiando sucessivas
administrações, permanece o Córrego, através dos anos, levando
a destruição a dezenas de lares. E não foi diferente com a atual
administração municipal, como as precedentes, também ignora
o problema.
Medidas
Essa ausência da municipalidade para o grave problema faz com
que voltemos ao assunto para que em nome das famílias
ameaçadas pelas inundações, solicitar que providências sejam
adotadas a fim de que não se repitam os desagradáveis fatos
ocorridos no princípio do ano.
27/10/1967
Inundações
Por diversas vezes temos abordado o problema ocasionado
pelas inundações em Pinheiros, se o fazemos com tanta
insistência é porque consideramos esse um dos maiores
problemas que afetam o nosso bairro, intranqüilizando
numerosas famílias locais nas épocas da chuva, os danos
ocasionados pelos periódicos transbordamentos do Córrego
Verde tem sido de monta. Lares foram totalmente destruídos
pelas águas em outras ocasiões quando por pouco não se
registraram perdas de vidas em conseqüência dos
desabamentos verificados. Apesar disso, apesar das
reclamações e apelos nenhuma medida para sanar o problema
foi adotado.
A canalização deste córrego arrasta-se penosamente para
desespero dos que vivem em sua proximidade. Há um problema
que precisa ser solucionado com brevidade para evitar males
maiores. Aqui fica mais uma vez a advertência que, esperamos,
chegue até as autoridades responsáveis que até agora têm-se
mantido alheias ao assunto.
01/12/1967
Canalização de Córrego
Um deputado enviou ao Brigadeiro Faria Lima, prefeito da
Capital, um ofício solicitando providências no sentido de ser
canalizado o Córrego das Corujas, em Vila Madalena.
Justificando, esclareceu aquele deputado que a transição de

todo o bairro de Vila Madalena ao chamado Córrego das
Corujas, cujas águas são totalmente poluídas, apesar disso
mulheres são vistas em suas margens lavando roupas e louças.
Além de receber o esgoto, muitas famílias nele despejam o lixo
de suas residências. Toda a população fica assim exposta à toda
sorte de moléstias, principalmente crianças que brincam nas
águas poluídas.
A canalização do Córrego das Corujas seria o ideal para a
solução do problema.
01/12/1967
Ponte sobre o córrego Pirajuçara
Por indicação da Administração Regional de Pinheiros a
municipalidade vai construir uma ponte sobre o córrego do
Pirajuçara na Av. Vital Brasil. Tendo iniciado já os serviços de
demolição do pontilhão ali existente, ao mesmo tempo será
alargado o canal do córrego naquele trecho a fim de impedir a
ocorrência de inundações, que por diversas vezes têm invadido
as residências ali situadas. Em virtude do alargamento, a nova
ponte será bem mais ampla que a atual, esperando a
Administração Regional de Pinheiros, com essa medida
solucionar o antigo problema das enchentes do Córrego
Pirajuçara.
15/12/1967
Levantamento da Bacia do Córrego Pirajuçara
Foi autorizada pelo Prefeito Faria Lima a construção de projeto
para levantamento completo da Bacia do Córrego Pirajuçara, no
Butantã, para futura realização de obras de saneamento e
prevenção contra enchentes.
O levantamento abrangerá uma área de 51km, devendo os
trabalhos serem concluídos dentro de 90 dias. Devendo os
primeiros dados a respeito serem fornecidos à Prefeitura dentro
de 45 dias, para a abertura das concorrências públicas. Segundo
os cálculos oficiais o projeto custará cerca de 40 mil cruzeiros
novos.
29/12/1967
Algumas reivindicações atendidas outras não
Caminhamos rapidamente para o final de 1967, ano que trouxe
alguns melhoramentos de importância para o nosso bairro,
contribuindo para melhor desenvolvimento desta comunidade,
mas que também não viu resolvidos outros tantos problemas
que afetam a coletividade pinheirense.
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Realizações
Entre as realizações de vulto que tivemos no decorrer deste ano,
algumas das quais concretizadas devido principalmente a
trabalhos de pinheirenses, destacam-se: a instalação da
iluminação a gás de mercúrio em nossa principal via pública, a
Pedroso de Moraes; obra que agora se inicia, a construção de
pontes sobre o Canal do Pinheiros e outras.
Problemas
Contudo chegamos ao caos deste ano com diversos outros
problemas a espera de solução, problemas que já atravessaram
outros anos sem serem encarados com seriedade pelos poderes
competentes. Neste caso incluímos a esperada canalização do
Córrego Verde, cuja falta tem ocasionado desastrosas
inundações em alguns pontos do bairro.
(...) término das obras da ETE, que propiciará o saneamento do
canal de Pinheiros e outros mais, são estes alguns dos
problemas que atravessaram mais um ano à espera de
providências, providências que não vieram no ano que se finda,
apesar de muitas promessas, continuemos nas expectativas,
pois, que o desafio representado por esses problemas seja
aceito pelas autoridades responsáveis em 1968 e que tenhamos,
no decorrer do próximo ano, a concretização de mais esses
melhoramentos para o bairro.
26/01/1968
Chuvas mais intensas podem provocar novos desabamentos no
bairro
Prefeitura não soluciona problemas das inundações
As primeiras chuvas caíram e as primeiras vítimas de
inundações, noutros bairros, surgiram. Pinheiros, desta vez,
ainda não teve a registrar nenhum caso, mas a preocupação dos
moradores da região banhada pelo Córrego Verde, se faz sentir
com toda a intensidade, pois, mesmo após os acontecimentos
por ocasião do carnaval do ano passado, quando perdas de
haveres e vidas em perigo se registraram nesta região, nenhuma
providência tomou a Prefeitura para solucionar definitivamente
esta falha.
O Sr. Faria Lima, prefeito da capital, desde que assumiu o cargo
vem se preocupando com as inundações em outros setores da
cidade, tanto que obras foram realizadas, porém, até agora, ainda
não voltou a sua vistas para esta região.
Nada tem sido feito para prevenir a repetição do desolador
quadro do ano passado, quando a nossa reportagem encontrou
nos locais mais atingidos, amontoados nas calçadas, nos

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página

51

____________________________________

quintais das residências, móveis, colchões, televisores e outros
aparelhos domésticos, destruídos ou danificados; é de supor
que, também, nesta época de chuva, isto se repita de novo e, de
novo, as autoridades façam promessas que nunca cumpre.
As ruas Belmiro Braga, Padre João Gonçalves, Arthur de Azevedo
e Fradique Coutinho, geralmente as mais atingidas nestas
catástrofes, são vias públicas das mais centrais de Pinheiros,
das mais populosas, e, no entanto, sofrem os horrores das
inundações, como se localizassem em lugares distantes, de
pequena renda de impostos e nenhuma posição econômica e
social na região.
Lembrem-se as autoridades do ocorrido em outros anos e
tomem logo providências urgentes que amenizem os efeitos
desastrosos das águas e, posteriormente, procurem resolver
definitivamente este grave problema que vem sendo protelado há
tantos anos e que, afinal, ante obras tão gigantescas que se
projetam para São Paulo, não pode ser liquidado com maior
facilidade.
09/02/1968
Marginal do Pinheiros fica pronta em 60 dias
16/02/1968
Quase pronta a Estação de Tratamento de Esgoto
Saneamento do Rio Pinheiros, um dos benefícios que a obra vai
proporcionar
Encontram-se em fase final as obras de construção da ETE de
Pinheiros, que servirá, além do nosso bairro, a região dos
Jardins, Vila Olímpia e bairros adjacentes, com uma população
estimada em 320 mil pessoas.
A construção desta Estação arrastou-se por vários anos, tendo o
impulso decisivo no ano anterior, quando o Governo Estadual o
fez atacar de rijo a obra, para que esta fosse concluída dentro do
mais breve tempo empregando, neste período 1,5 milhões de
cruzeiros novos na aquisição de equipamentos.
Saneamento do Pinheiros
Um dos benefícios proporcionados na região com o
funcionamento desta unidade para o saneamento do Rio
Pinheiros, uma vez que o material de esgoto ali lançado já terá
sido depurado na estação, terminando-se, assim, com o mal
cheiro característico daquele canal.
Na 1a fase de funcionamento da Estação, será desenvolvido um
tratamento primário dos esgotos, ou saneamento, propriamente
dito.

18/04/1968
Já há condições para instalar o subdistrito de Pinheiros
31/05/1968
Estrilo: ponte terminou
A nova ponte sobre o Córrego Pirajuçara, na Av. Vital Brasil vai
ficar pronta na semana que vem. A informação veio do
administrador regional de Pinheiros, Sr. Antônio Ivo Pezzotti.
O alargamento do Córrego porá termo às inundações periódicas
que ocorriam no local. O término das obras encerra um episódio
de grande descontentamento, que tomou conta, durante alguns
meses, de moradores e comerciantes das vizinhanças.
No fim das contas surtiu efeito o estrilo de Nhô Tonico. Que fez
com que o prefeito determinasse à firma construtora
apressamento dos serviços. Para sossegar completamente a
Vital Brasil, o que falta agora é que terminem logo as galerias de
águas pluviais.
07/06/1968
Pequeno Anel Rodoviário fica pronto em abril de 69
Pequeno Anel Rodoviário, considerado de vital importância para
São Paulo, é um sistema de via expressa que circunda a capital
por fora do centro urbano. Vai interligar de maneira fácil e rápida,
as principais rodovias estaduais e federais.
14/06/1968
Um córrego que vai ficar na história
O Córrego das Corujas é há muitos anos o velho problema dos
moradores da Vila Beatriz. De águas contaminadas, ele
transborda na época das chuvas, inundando residências,
causando prejuízos. E serve de local para a criançada brincar,
sem medo de contaminação. O tempo vai passando e nenhuma
providência foi tomada até agora pela autoridade municipal. Está
na hora do administrador regional de Pinheiros dar uma espiada
no local e pedir a solução dos problemas. Os moradores vão
ficar muito agradecidos.
21/06/1968
Fim das enchentes na região
A Prefeitura de São Paulo vai executar em Pinheiros uma obra
que está sendo considerada como a mais importante das que se
fizeram para solucionar o problema das inundações em alguns
setores da região.
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Há uma galeria complementar do Córrego Verde, a ser
construída paralelamente à velha.
Fim de antigo problema
Como é sabido, o Córrego Verde está canalizado em toda a sua
extensão. Foi um trabalho feito por etapas, sem muita previsão. E
a galeria atual já não comporta o volume das águas que, no
tempo das fortes chuvas, descem do alto de Vila Madalena,
Sumarezinho e Jardim das Bandeiras, e provocam inundações.
A nova galeria, dividindo com a velha esse volume eliminará, no
entender dos técnicos da municipalidade, as causas das
inundações que há anos vem prejudicando moradores de vários
pontos de nossa região.
28/06/1968
Novos problemas surgem na ponte nova da Vital Brasil
Vai perdurar ainda algum tempo a situação difícil em que se
encontram alguns moradores da Av. Vital Brasil, trecho em que a
prefeitura construiu uma nova ponte sobre o Córrego Pirajuçara.
A conclusão da obra, como se recorda, foi retardada, porque a
firma empreiteira teve que elaborar novo projeto. O anterior
previa para a ponte uma largura de 14m, quando a avenida
depois do alargamento previsto pela prefeitura terá 28m.
09/08/1968
Ponto de Vista
Saneamento
Um dos problemas mais graves de nossa região, e que está
exigindo providências não prossegue? medidas urgentes por
parte do governo do estado, é o Rio Pinheiros. Como todos
sabem seu leito se transformou no esgoto de toda uma vasta
região e suas águas são a própria imagem da contaminação.
E para agravar o problema, suas águas não têm um escoamento
normal. Andam para trás, em virtude da Estação da Traição, que
as puxam em sentido contrário da do seu curso.
Então as conseqüências são as que todos conhecem. O mau
cheiro insuportável, especialmente nos dias de calor. A
proliferação inevitável dos pernilongos. O perigo que representa
para a saúde da população disseminada pelas suas margens.
O problema tem solução. A Estação de Tratamento, cujas obras,
iniciada a alguns anos, estão paralisadas, ninguém sabe porque
motivo. Uma vez concluída, esta Estação receberá através de um
canal emissor, todos os detritos dos esgotos. Purificará a água e
a lançará de volta ao leito do rio. Então ele poderá ser o rio de
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antigamente, limpo e salubre, aproveitável para a prática de
esportes aquáticos, para a navegação, etc.
O Estado já gastou somas enormes na construção da Estação de
Tratamento, e não se compreende a razão que o levou a paralisar
as obras.
Ela representa benefício não só para a nossa região, como para
toda a capital.
Como é do conhecimento público, o DER está construindo às
margens do rio as pistas do pequeno Anel Rodoviário. E
juntamente com as obras das pistas, deverão urbanizar as
margens do Pinheiros, transformando-o num jardim. Mas do que
adiantará tudo isto, se o jardim vai servir de moldura para uma
corrente de água fétida e contaminada, cujas proximidades faz
mal a saúde?
Eis o problema. O Estado tem condições de enfrentá-lo. Já
começou a tarefa.
13/09/1968
Prefeito mexe na região
Um amplo programa de obras, no âmbito da administração
municipal, está sendo executado, ou em vias de realização, nesta
etapa final do mandato do prefeito Faria Lima.
Com a execução dessas obras, antigas reivindicações da região
serão finalmente atendidas, solucionando problemas e dando a
esta zona um melhor aspecto urbanístico.
Para informação dos leitores, divulgamos, a seguir, em que
estado se encontra as principais obras programadas para a
região de Pinheiros, segundo as últimas notícias que tivemos,
junto dos departamentos competentes da municipalidade.
Ampliação do Largo de Pinheiros
Foi assinado pelo Prefeito Faria Lima, no último dia 5, o decreto
que declara de utilidade pública, para serem desapropriados, os
imóveis necessários à ampliação do Largo de Pinheiros. O
decreto, de n7658, diz em seu artigo 1: “Ficam declarados de
utilidade pública, para o fim de serem desapropriados
judicialmente ou mediante acordo, os imóveis de propriedade de
quem de direito, situados entre o Largo de Pinheiros, a rua
Fernão Dias e a rua Campo Alegre, no. 45, no 450 subdistrito 
Pinheiros, necessários à execução do plano de ampliação do
Largo de Pinheiros, aprovado pela lei no.5700, de 15 de março
de 1960.”
Segundo informou o secretário de obras, Sr. José Meixes, as
desapropriações atingiram apenas imóveis defrontes à fachada

principal da Igreja de Pinheiros, entre as ruas Campo Alegre e
Fernão Dias.
Fim das inundações
Outra obra importante, que deverá marcar o fim das inundações
do Córrego Verde, é a instalação de galeria complementar, que
agora está sendo iniciada. A galeria complementar, que visa
auxiliar o escoamento das águas da antiga galeria, está sendo
atacada no seguinte trecho: rua Pinheiros (altura da rua Maria
Carolina), Teodoro Sampaio, Largo de pinheiros, Paes Leme,
desembocando no Rio Pinheiros.
27/09/1968
Córrego das Corujas: drama em Vila Beatriz
Verdadeiro drama estão vivendo alguns moradores da Av. “A”,
num trecho entre as ruas Lira e Isabel de Castela em Vila Beatriz.
Por onde passa o Córrego das Corujas, que se situa entre o leito
carroçável e as moradias de um dos lados dessa via pública.
Até há pouco tempo o acesso até essas residências era feito
através de pontilhões de madeira colocados sobre o Córrego.
Porém, a Prefeitura entendeu de alargar e limpar os pontilhões, o
que deixou as casas isoladas do leito da rua.
Agora para atingirem suas residências, alguns moradores são
obrigados até mesmo a saltarem os muros laterais, uma vez que
pela frente é impossível chegarem a suas moradias.
Para esses moradores, o alargamento do Córrego, além de ser
desnecessário, é prejudicial, pois o volume de água aumentará e
não vai ser possível à estreita boca-de-lobo existente na altura
da R. Isabel de Castela, onde terminal córrego, dar vazão as
águas, o que acarretará inundações na ocasião das chuvas.
A solução é a canalização do Córrego, providência que os
moradores locais solicitam à Prefeitura, em caráter de urgência.
15/11/1968
Último trecho do Córrego Verde vai ser canalizado
O prefeito Faria Lima abriu concorrência pública para execução
de galerias pluviais nas ruas Belmiro Braga e Matheus Grou, no
trecho entre as ruas Estela e Girassol (4o. trecho do Córrego
Verde).
Prevenção de enchentes
Como medida preventiva das enchentes, que todos os anos
ocorrem em determinados pontos da região, o brigadeiro Faria
Lima aprovou concorrência pública para os serviços de limpeza,
desobstrução e retificação do Córrego Pirajuçara e afluentes.
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03/01/1969
Iniciada execução do plano de pavimentação
O Plano de Pavimentação de 137 ruas da região de Pinheiros
proposto pelo ex-administrador regional é aprovado pelo prefeito
Faria Lima e já começou. Mais 54 vias vão entrar em
concorrência nestes dias esperando-se que em fins de abril ,as
137 ruas estejam prontas.
A Administração Regional não quer lixo nas ruas
Visando embelezar a cidade e, ao mesmo tempo evitar a
proliferação de focos de mosquito e outros insetos, o Sr Celso
Pirai novo titular da administração Regional de Pinheiros enviou
circular aos moradores da região solicitando que sejam
utilizados recipientes metálicos com tampa para o depósito de
lixo.
10/01/1969
Mudadas as divisas da Regional de Pinheiros
A Administração Regional de Pinheiros, a partir de 7 de janeiro,
por decreto 7890, passou a ter as seguintes divisas: começa no
cruzamento da Av. Jaguaré com Rio Pinheiros segue pela Av.
Jaguaré Cerro Corá, Heitor Penteado, Dr Arnaldo, Consolação,
Paulista, Bernardino de Campos, Vinte e Três de Maio, Amâncio
de Carvalho, Rodrigues Alves, Ibirapuera, Rodrigues Alves até o
Córrego da Traição, seguindo por este até a foz do Rio Pinheiros,
seguindo por este até o prolongamento ideal da Rua Joapé,
segue até a Praça Vitória Régia pela Estrada do Morumbi até a
Av. Morumbi, segue pelas ruas Tenente 18ª até a Giovanni
Gronchi pela qual desce até a Rua 12ª, até a Estrada das
Boiadas, segue por esta a Francisco Mourato até a divisa do
Município , segue por esta até a Estrada de Itu, segue por esta
até a Av. Jaguaré e até o ponto inicial do perímetro.
10/01/1969
Guerra total aos pernilongos
Desde o início da semana, os focos de pernilongos do rio
Pinheiros vêm sendo atacados com BHC e óleo diesel, num
trabalho realizado com o serviço da erradicação da malária e a
Administração Regional de Pinheiros.
17/01/1969
Até o fim do ano o DAE terá distrital em Pinheiros
O abastecimento de água em Pinheiros vai melhorar porque o
Departamento de Águas e Esgotos decidiu também partir para a
descentralização e vai instalar aqui a sua primeira unidade
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regional com equipamento moderno e dotado de bastante
autonomia.
Neste mesmo dia, a notícia de que a LIGHT prossegue o plano
de expansão com os fios aéreos para extensões de linhas
domiciliares e também com iluminação pública.
Esgotos de Pinheiros serão tratados na Estação do DAE
Até o fim do ano, a estação de tratamento de esgotos estará na
rua Sumidouro e deverá estar em funcionamento, segundo
informações colhidas em nossa reportagem junto ao DAE. Suas
obras encontram em andamento há cerca de cinco anos tendo
sofrido várias paralisações para efeito de revisão do projeto.
Espera -se, com as últimas modificações introduzidas no
mesmo, que aquela obras tomem sua feição definitiva, não
sendo necessária nenhuma alteração nova. A finalidade da
estação é de tratar os esgotos da região da Margem Norte do
Pinheiros diminuindo a poluição do curso d água A estação
possui equipamento capaz de dar vazão a vinte e seis metros
cúbicos por segundo.
Pinheiros terá 1500 apartamentos do BNH
Serão construídos na Av. Diógenes Ribeiro de Lima
apartamentos dentro de um plano traçado pelo BNH e projeto
para mais 1300 na Vila Madalena.
24/01/1969
Pinheiros virou campo de batalha: obras públicas
A prefeitura de São Paulo deve dinamizar o ritmo de trabalho nas
obras públicas que executa ao mesmo tempo em vários pontos
de Pinheiros. De uns tempos para cá, esta vasta área de nosso
bairro vem sofrendo enorme congestionamento em virtude de
obras que impedem o trânsito, obrigando o DET a interditar
trechos de ruas de grande importância viária. Essas obras
transformarão a fisionomia do bairro, mas os prejuízos que sua
demora traz para a população devem ser levados em conta.

Favelados e alunos do Colégio Santa Cruz arregaçaram as
mangas
Reuniram-se num mutirão e construíram duas casas que irão
abrigar famílias que residiam em barracos, existentes no terreno
em que vai passar a avenida Arruda Botelho. A iniciativa foi do
Serviço de Auxílio aos necessitados, SAN, fundado pelos alunos
e supervisionado pelos padres do Colégio Santa Cruz, mas o
trabalho foi feito em conjunto com a Secretaria do Bem-Estar
Social da Prefeitura Municipal e da Administração Regional de
Pinheiros através do seu setor de Serviço Social.
Só que as favelas somem de um lado e aparecem do outro. Para
situar bem o problema, se faz questão de frisar: no início que o
número de favelas na região tende a aumentar. No momento seu
número chega a 19, embora estes núcleos desapareçam em
algum lugar devido ao trabalho de desfavelamento em outros,
conseqüência da realização de obras públicas. Quando os
barracos são derrubados, as favelas não acabam; são erguidas
em outros pontos, por serem constituídas por elementos que
ganham muito pouco, não tendo condições de pagar aluguel em
uma casa por mais modesta que seja, nem de participar dos
Planos Nacionais da Habitação.
Estes exigem que o interessado tenha como renda mensal o
equivalente a 1,5 ou 2 salários mínimos, mas na favela mora um
servente do pedreiro que trabalha por um tempo e fica
desempregado quando a obra já está terminada; mora ali, aquele
que vive de trabalhos esporádicos como posseiro e que não tem
condições de apresentar renda fixa mensal. Como a família não
pode ficar na rua, o jeito é localizar num terreno vago e reerguer
um barraco; sendo tocado dali, procura-se outro.
31/01/1969
Combate à poluição das águas vai partir daqui
Não há quase nenhum movimento no prédio. Essa calma é
temporária, pois a partir de 04 de fevereiro as coisas vão mudar
de figura.
Nesse dia, o governador Abreu Sodré virá a Pinheiros inaugurar
as novas instalações da CETESB, Centro de Saneamento Básico,
um órgão criado há pouco tempo com a finalidade de centralizar
as pesquisas e os estudos relativos à poluição das águas de
âmbito Estadual.
Com isso o combate à poluição vai entrar em nova fase.
07/02/1969
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A região de Pinheiros há muito se ressente da falta de uma
assistência sanitária completa,
Com exceção do dispensário de tuberculosos e alguns postos
em alguns bairros, não há uma unidade adequada para o
atendimento de todas as necessidades de saúde pública, mas
parece que agora o problema vai chegar ao seu final porque as
obras do Centro de Saúde vão começar.
O Mercado novo está por pouco
Estão em finalizações os projetos do mercado novo.
Criação de um novo Centro Telefônico em Pinheiros
O Rio Pequeno ainda tem problemas de inundação
Estado lastimável em que se encontra a rua 3 no Jardim Ivana.
Para esta rua, que não é pavimentada, são despejadas as ruas da
Otacílio Tomanick que não têm nenhuma galeria de águas
pluviais. Como as águas das chuvas vão também para a rua três,
detritos de toda espécie que tomaram conta do leito da via
pública, impedindo o escoamento da água que costuma inundar
quase todas as residências. Eles pretendem fazer a limpeza
completa das ruas a fim de que as águas possam escoar
novamente.
O que os moradores estão pedindo é uma máquina de fazer o
desassoreamento do leito da rua. O ideal seria que a Prefeitura
construísse galerias de águas pluviais.
14/02/1969
Rua Pinheiros virou esgoto a céu aberto
Uma agressão ao olfato de quem reside ou é estabelecido nas
proximidades da rua Pinheiros, aquele líquido esverdeado e
malcheiroso que corre pelas sarjetas e faz com que os pais
temam pela saúde de seus filhos, que não podem resistir à
tentação de mergulhar seus pés neles, na brincadeira inocente
que poderia ter conseqüências sérias. É por isso que todos
torcem pelo término das obras da galeria do Córrego Verde.
Agora é a rua Iguatemi que vem recebendo o líquido pútrido e
malcheiroso proveniente do esgoto da rua Pinheiros,
anteriormente lançado nas sarjetas da rua Bianchi Betoldi.
DAEE x Prefeitura
Segundo declarações do engenheiro do DAE, a responsabilidade
pelo acontecimento não cabe àquele departamento. A realidade
é que na rua Pinheiros já existe um emissário de esgoto, sobre
cuja exata localização a prefeitura tinha sido informada
anteriormente.
Quem mexeu no que havia foi a Prefeitura Municipal. A galeria
complementar do Córrego Verde, de acordo com o projeto
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inicial, deveria ser escavada a 6 metros e meio de profundidade,
bem abaixo do cano de esgoto que se achava a 4 metros.
Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas ao atingir um
trecho da rua Pinheiros, os responsáveis pelas obras decidiram
fazer a galeria à mesma altura do emissário de esgoto,
inutilizando-o, portanto. E daqui para frente?
O encanamento de esgoto da rua Pinheiros não existe mais.
Cabe ao DAE restabelecê-lo. Porém, ainda de acordo com
declarações de engenheiros do referido órgão, as coisas agora
se tornaram um pouquinho mais complicadas. Não podendo
utilizar a antiga faixa de terreno que passou a ser ocupada pela
galeria complementar do Córrego Verde. Talvez não haja
possibilidade de fazer novas escavações no leito da rua
Pinheiros. Acham aqueles técnicos, que o terreno naquele local
não oferece condições por ser menos resistente.
Os
engenheiros do DAE encontram-se incumbidos de estudar novo
traçado visando dar uma solução completa e definitiva àquele
problema.
21/02/1969
No dia 4 de março já terão início as primeiras providências para
a implantação do distrito regional do DAE.
Com a descentralização de seus serviços, ele espera solucionar
antigos problemas, eliminando parte da burocracia que ainda
impera na maior parte das repartições públicas.
Duas linhas de Metrô cortarão futuramente a região de Pinheiros
A sudeste e sudoeste deverá entrar em funcionamento em 77 e a
Paulista em 78. Essa será a última a ser construída na primeira
etapa. Sabe-se que depois de terminadas as quatro linhas
principais, e estando as mesmas em pleno funcionamento, será
estudado o seu prolongamento até pontos mais distantes. A
propósito disso, eles dizem que o êxito de um projeto de tais
dimensões que trará incontáveis benefícios para a população,
depende muito de apoio da opinião pública e esse apoio tem
sido negado. A primeira ação que se deseja fazer em relação aos
rumores que eventualmente poderão surgir em torno de
hipotéticas desapropriações.
Elementos interessados em adquirir imóveis a preços baixos ou
em vender outros a elevados preços poderão dar início a uma
onda de boatos. No entanto, é bom que se frise ,que não foi
ainda detalhado, não se sabendo exatamente por onde passarão.
As mesmas poderão ser desviadas um pouco para cá, um pouco
para lá e é indispensável lembrar que não haverá a necessidade
de demolição da maior parte dos prédios.

Córrego Pirajuçara, ninho de pernilongos
Não se pode dizer que o córrego Pirajuçara não tenha sido
objeto de atenção por parte dos poderes públicos.
Por diversas vezes, foi procedida a limpeza de seu leito nos mais
diversos trechos.
O que ocorre, porém, é que muita gente ainda não se decidiu a
colaborar no sentido de manter o referido curso d’água livre de
impurezas.
Mesmo em lugares em que passam os veículos de limpeza
pública, determinadas pessoas não têm a necessária paciência
de aguardar o dia do recolhimento do lixo.
Todos os detritos que se acumulam em casa, atiram
imediatamente dentro do Pirajuçara ou às suas margens, e é o
que testemunha foto acima, mostrando ao vivo como é que se
reúnem em certos lugares as condições propícias ao
aparecimento de pernilongos.
Ainda recentemente, o administrador regional, Sr. Celso Piraíno
solicitou a colaboração dos moradores da região no sentido da
manutenção da limpeza pública.
Os moradores do jardim Caxingui, por sua vez, pedem à
administração regional que providencie nova limpeza do Córrego
Pirajuçara, para a altura daquele núcleo populacional.
07/03/1969
Neste dia tem notícia de tifo no Jardim Messias devido a poços
contaminados
Outro problema é o constituído pelas águas da chuva que
empoçam no meio da rua, onde muitas pessoas atiram lixo,
originando focos de pernilongos.
Interrupção do trânsito na Cardeal com Teodoro Sampaio
O cruzamento da Cardeal com a Teodoro Sampaio é um dos
pontos nevrálgicos do trânsito em Pinheiros e seu provável
fechamento para a continuação das obras da galeria
complementar do Córrego Verde já vem constituindo motivo de
preocupação para muitos.
Levará alguns meses o término das obras da Rua Matheus Grou
Embora algumas partes da galeria complementar do Córrego
Verde, sob a responsabilidade da ELSERVE ENGENHARIA DE
CONSTRUÇÃO LTDA, acham-se praticamente prontas. O trecho
que cabe à referida firma não ficará completo tão cedo, pois será
necessário aguardar o término do viaduto da Teodoro Sampaio
para que as obras prossigam.
21/03/1969
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Estão construindo amplo conjunto residencial localizado na
Fradique Coutinho entre a Teodoro e a Cardeal.
Apartamentos, lojas, ou seja, grande expansão das obras de
construção, pavimentação etc...
28/03/1969
Dentro de 30 dias o Departamento de Estradas de Rodagem vai
iniciar a construção do trevo do lado de lá da Ponte do Rio
Pinheiros. Informações obtidas junto àquele órgão estadual dão
conta de que as obras serão de vulto. Por isso, o DER vai
interditar a ponte de Pinheiros.
Vai começar a construção do Viaduto que ligará a Arthur de
Azevedo à Henrique Schaumann
A prefeitura vai estudar a ligação de Vila Madalena com
Pinheiros. Esse pedido foi feito pelos moradores visando a
ligação, por linhas de ônibus, entre os dois bairros, que vai
entrar em estudos na segunda revisão dos planos de transporte
da zona oeste.
Briga entre DAE e Prefeitura
Brigam o Departamento de Águas e Esgotos e a Prefeitura por
causa do atraso de inúmeras obras públicas. Na última semana,
jornais publicaram dois editais do DAE refutando as acusações
que teriam sido feitas por determinados órgãos públicos, o que
foi logo esclarecido, como sendo a observação dirigida à
Prefeitura Municipal. Este jornal procurou saber há tempos atrás
o que estava ocasionando o retardamento da entrega de diversas
obras que se efetuam na região. Neste particular é suficiente
lembrarmos que a galeria complementar do Córrego Verde,
trecho de responsabilidade da firma SODRAGA, deveria ter sido
terminado em começo de dezembro do ano passado e até hoje
ainda se acha em construção. O mesmo poderíamos dizer de
outros trechos da citada galeria e do viaduto da Teodoro
Sampaio. Os funcionários das empreiteiras atribuíram a
responsabilidade ao DAE por não fornecer plantas exatas da
localização dos condutos de águas e esgotos. Houve também
algumas críticas à Prefeitura, especialmente por suas falhas da
sondagem do solo. De tudo isso concluímos pela necessidade
urgente de tão faladas reformas de nossos aparelhos
administrativos, com indispensável modernização dos
equipamentos. O que não se compreende é que se volte ao
tempo em que o Estado e a Prefeitura viviam públicos ligados a
cada uma dessas administrações. Viviam como cão e gato
unhando-se e mordendo-se mutuamente.
Vai ser interditada a ponte da Euzébio Matoso.
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Essa construção do trevo pelo DER tem dois empecilhos: espera
o DER a conclusão das obras de rebaixamento da adutora Cotia
que passa na ponte da Cidade Universitária. Segundo ponto é o
DAE determinar qual das pistas da marginal deverá ser
interditada para a construção da parte do emissário de esgotos.
Portanto, o DER e o DET não podem remanejar o trânsito e só
resolvidos os dois problemas, estabelecido um clima de
trabalho incessante, indispensável para que no menor espaço de
tempo fossem vencidas as imensas defasagens constatadas
entre seu desenvolvimento e os precários serviços públicos.
Oxalá não retorne à fase dos xingamentos abundantes e das
obras escassas e o trevo será iniciado sem que haja transtorno
para o tráfego. A região de Pinheiros já está sufocada pelo
trânsito, vistas as muitas obras que se realizam ao mesmo
tempo. Portanto, a interdição da ponte deverá agravar o
problema. As obras devem ser realizadas rapidamente, para que
as conseqüências da interdição não piorem ainda mais a
situação.
04/04/1969
Bueiros cobertos de terra perto da Travessa Alonso
Os moradores da Travessa Alonso, que tem início na rua
Medeiros de Albuquerque, estão reivindicando a retirada de terra
que foi colocada sobre um bueiro de escoamento das águas da
chuva. As autoridades não mandam fazer o serviço. O problema
do escoamento das águas se torna mais complicado em vista do
mato que cobre a rua Medeiros, no início da travessa Alonso;
exatamente nesse ponto o mato ameaça encobrir os bueiros.
Eles solicitam à Prefeitura uma limpeza no local.
Na Região de Pinheiros a maior Loja Atacadista de São Paulo
A firma F. MONTEIRO S/A COMERCIAL INDUSTRIAL E
IMPORTADORA atualmente instalada na Teodoro Sampaio
esquina com Cardeal Arcoverde. Dia 11 de abril será inaugurado
o distrito regional do DAE, que então faz parte do plano de
descentralização do DAE, sendo o primeiro a ser implantado na
capital. É o distrito piloto de cujas experiências se servirão os
técnicos para planificar a instalação dos seguintes. Com essa
descentralização, o departamento procura desafogar sua sede
central e ao mesmo tempo procurará dar um atendimento mais
rápido a tudo o que se refere aos serviços de distribuição de
água e coleta de esgotos. As valas abertas pelo DAE serão
fechadas com a maior presteza não criando problemas.
11/04/1969

Estado e Prefeitura
Nos discursos proferidos pela solenidade de posse do Prefeito
Maluf, o Governador Abreu Sodré ressaltou uma vez mais a
importância da existência de um clima de harmonia entre as
administrações municipais e estaduais.
As obras da Faria Lima na região
Os 4 anos de administração do Brigadeiro Faria Lima foram
marcados por uma avalanche de obras que transformaram a
fisionomia da cidade, que criaram a nova São Paulo, a metrópole
moderna, digna de ser vista. Faria Lima não pensou apenas no
centro; voltou a sua atenção para todos os bairros, para os mais
diferentes. Todos os setores foram atendidos e nem todos os
problemas tiveram solução porque São Paulo estava atrasada de
muitos anos em seu desenvolvimento. A região de Pinheiros foi
muito bem aquinhoada. Através de seus órgãos técnicos e da
administração regional procurou solucionar os grandes
problemas e encaminhar a solução dos que ainda afligem a
população.
Combate às enchentes
Numerosos pontos de nossa região sofreram durante anos
seguidos o problema das enchentes na época das chuvas. As
causas eram: dificuldade de vazão das águas, bueiros entupidos,
córregos completamente lotados de sujeiras e detritos. Durante
esses últimos quatro anos, a administração regional de Pinheiros
cuidou dos córregos realizando a sua limpeza periódica,
desassoreamento e retificação. Foram os seguintes córregos
atendidos, num total de 10000 metros por ano: Pirajuçara,
Pirajuçara-Mirim, Jaguaré, Corujas, Uberaba, Belini e Traição.
Segundo cálculos feitos pela subdivisão de obras da
administração regional, cerca de 20.000 metros de galerias de
águas pluviais foram construídas pela administração do Sr. Faria
Lima e a obra mais importante de prevenção às enchentes, é,
sem dúvida a construção da galeria complementar do Córrego
Verde que tanta confusão vem trazendo ao trânsito, mas cujos
benefícios se farão sentir muito brevemente.
16/04/1969.
Inauguração
Comunicamos à população que foi inaugurado dia 16 o Distrito
Regional de Pinheiros, Departamento de Águas e Esgotos da Rua
Costa Carvalho, 458. Esta unidade faz parte do Plano de
Descentralização das atividades do DAE e visam o atendimento
dos moradores dos seguintes bairros. Inicialmente atenderemos
reparação de vazamentos, falta d’água, substituição de ligações
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de água e esgoto, desobstrução de ramais domiciliares de
esgoto e limpeza de coletores de esgoto.
18/04/1969
Neste dia temos uma página de notícias do governo Abreu
Sodré, Departamento de Águas e Esgotos, com a inauguração do
Distrito Regional de Pinheiros.
02/05/1969
Vai começar o asfaltamento da Paes Leme em Pinheiros
Estão chegando ao fim os transtornos causados pelas obras de
construção da galeria complementar do Córrego Verde:
congestionamento, dificuldades de circulação até para
pedestres, poeira em dias de sol e lama nos dias de chuva.
A fim de aliviar a situação para os comerciantes nas vias em que
foram executadas as obras, a Prefeitura vai mandar pavimentar
imediatamente os trechos destas ruas das quais as obras já
foram concluídas.
16/05/1969
Obras já custaram ao comércio Pinheirense quase 16 milhões
As obras em atraso foram o primeiro passo dado ao recém
empossado administrador regional de Pinheiros, Ivo Pezzotti. Já
vai para 8 meses a confusão generalizada, sem que ninguém
saiba exatamente quando tudo terminará.
23/05/1969
70 dias para a conclusão das obras em Pinheiros
O engenheiro Sérgio Roberto Golinni, titular da Secretaria de
Obras da Prefeitura, esteve em Pinheiros na última sexta-feira
para ver de perto o andamento das obras de construção da
galeria complementar do Córrego Verde. Com base nos dados
obtidos, determinar as medidas necessárias ao apressamento da
obra que está causando enormes prejuízos ao comércio e à
população do bairro.
Nesse artigo ele dá um plano de 70 dias para concluir até a
pavimentação do local.
06/06/1969
Grande Avenida ligará os Jardins ao Sumaré
Prefeito Maluf determinou ao Departamento de Urbanismo a
elaboração do projeto de uma grande avenida que ligará o
Sumaré à Av. Brasil. Prevê o plano passagem debaixo da Dr.
Arnaldo, Oscar Freire, Capote Valente etc. É a Av. Sumaré.
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Transformado em lagoa o terreno do Novo Mercado
A água foi minando, minando e em pouco tempo o terreno da
rua Pedro Cristie, onde vai ser construído o novo mercado
distrital, estava transformado em uma lagoa.
Três nascentes foram localizadas pelos operários da construtora
PASSARELLLI, em fins de abril último, estando já em andamento
os trabalhos de drenagem.
Acrescentaram saber da ocorrência de outras nascentes em
várias obras da região o que, na opinião de alguns engenheiros,
seria devido à proximidade do rio Pinheiros. Para que a obra seja
entregue a tempo, a firma responsável colocará um total de 30
empregados trabalhando em ritmo acelerado.
13/06/1969
BNH constrói na região
Nesse terreno amplo de aproximadamente 100.000 metros
quadrados erguer-se-á um conjunto residencial com 1376
apartamentos construídos pelas cooperativas habitacionais com
o financiamento do BNH, que fica na Av. Diógenes Ribeiro de
Lima e não será o único núcleo residencial a ser erguido em
nossa região. Mais dois encontram-se em cogitação no Butantã
e na Vila Madalena.
20/06/1969
Prefeito quer levantamento das necessidades da região
Prefeito Maluf determinou à administração regional de Pinheiros,
como às demais, a elaboração de levantamento completo das
necessidades dos problemas relativos à saúde, habitação,
educação, cultura e recreação, sistema viário, áreas verdes,
iluminação pública, comunicações, limpeza pública, segurança
pública. Ele quer proceder ao levantamento completo da
realidade em nível de condições locais que permitirão a
elaboração de uma previsão e conseqüente planejamento,
fixação de prioridades de programação.
04/07/1969
O Prefeito Maluf construirá Centro Comunitário de Pinheiros
Em documento entregue ao prefeito são expostas as razões da
solicitação. Pinheiros apresenta elevado grau de associatividade,
mas não tem recebido os estímulos e recursos a que faz jus. Não
conta sequer com um centro educacional, nem um campo de
futebol.
O centro comunitário a ser construído e a ser administrado por
um conselho representativo de todas as entidades e setores da

comunidade irá sanar essa lacuna, sendo dotado de campo de
futebol etc.
Vai começar a construção do primeiro trecho do Projeto
Iguatemi
ALGUNS ANÚNCIOS DE LOTEAMENTO NO JARDIM SANTA
LÚCIA NA VILA MADALENA
SUA CASA EM SEU TERRENO
MUITO ANÚNCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Ivo Pezzotti deixa plano de obras para dois anos.
Nesses planos podemos ver a pavimentação de ruas,
alargamento de ruas, pavimentação de estradas, retificação e
alargamento de estrada, prolongamento da Av. das Corujas,
prolongamento de ruas, ligação entre ruas, enfim,
vertiginosamente a cidade se pavimenta.
08/07/1969
Esgotos em Vila Beatriz
Entre os bairros beneficiados pela conclusão de 5km de rede de
esgotos executados pela DAE, encontra-se o vizinho bairro de
Vila Beatriz, tendo a rua Agostinho Bezerra, entre as ruas Pascoal
Vectra e Ourânia, recebido o melhoramento.
15/07/1969
Tratamento da Marginal para acabar com o lixo
A Regional está estudando medidas a serem adotadas com
vistas a dar um melhor tratamento às Marginais do Rio
Pinheiros, a fim de evitar que lixo e entulho continuem a ser
descarregados ao longo da mesma. O engenheiro João Gilberto
Sampaio Madureira, respondendo interinamente a AR-Pi, disse
que uma das soluções aventadas é a de se providenciar uma
área, mesmo que pertencente a um particular, para servir de
depósito de entulho.
Mato é convite
O Sr. Madureira informou ainda que a AR-PI esta pensando em
ajardinar, gramar e fazer rampas nos lugares visados, por
acreditarem os técnicos da Administração que o tratamento
adequado contribuirá em muito para que diminua o
descarregamento de entulho/velocidade. Para evitar a ação dos
caminhões (muitos, inclusive, trabalham à noite), só mesmo
esse reforço no policiamento.
22/08/1969
Unidade Sanitária pronta em 1 ano
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Até setembro do próximo ano deverá ser entregue ao público a
Unidade Sanitária de Pinheiros, importante obra que o Governo
Estadual englobará a alguns departamentos assistenciais, como
Centro de Saúde, dispensário de tuberculose, profilaxia da lepra
e Departamento Estadual da Criança. A concorrência com a
construção do prédio, entre as ruas Padre Carvalho e Ferreira de
Araújo, está aberta no Departamento de Obras Públicas da
Secretaria do Serviço e Obras Públicas, devendo ser julgadas
em princípio do próximo mês. O custo da obra está orçado em
NCr$ 1.900.000,00 e os vencedores da concorrência deverão
construir o prédio dentro de 12 meses.
29/08/1969
Mais desapropriações: ampliação da Av. Corifeu de Azevedo
Marques
Segundo informações obtidas no Departamento de Urbanismo
da Prefeitura, também a Av Corifeu de Azevedo Marques, em
toda sua extensão (da Av. Vital Brasil a Osasco), será alargada
proximamente.
19/09/1969
Vai ser alargada a Av. Dr. Arnaldo
Já aprovado em segunda discussão pela Câmara Municipal,
encontra-se em poder do Prefeito Paulo Salim Maluf, para ser
sancionado, o projeto de alargamento de trechos da Av. Dr.
Arnaldo, Heitor Penteado, Dr. Alfonso Bovero e Rua Cerro Corá.
O projeto prevê também melhoramentos em outras vias públicas
dessa região.
10/10/1969
Água do Pinheiros traz preocupação
A distrital de Pinheiros da Associação Comercial deverá enviar
ofício ao DAE no qual demonstra sua preocupação pelo eventual
aproveitamento das águas do Rio Pinheiros para o abastecimento
da Capital.
Como foi amplamente noticiado, a Secretaria dos Serviços e
Obras Públicas, através de seus órgãos técnicos,COMASP, DAE
e DAEE, estuda a adoção da medida em caráter de emergência,
no caso de prolongamento da estiagem. Segundo os órgãos
estaduais, amplas e profundas pesquisas foram realizadas,
inclusive com a participação de técnicos estrangeiros,
comprovando-se que essas águas poderiam ser aproveitadas
com toda a segurança.
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Contudo, alguns contestam essa opinião, razão pela qual a
Distrital de Pinheiros da Associação Comercial em seu ofício
manifesta-se preocupada com o assunto, tanto mais
conhecendo, como todos os pinheirenses, o extremo de
poluição em que se encontra o Rio Pinheiros.

Novas obras do Anel Rodoviário
Visando a melhoria do Sistema Viário da Av. Marginal Leste do
Rio Pinheiros, o Prefeito Paulo Maluf determinou a abertura de
concorrência para a construção do trevo de acesso a Ponte de
Cidade Jardim, obra integrante do Anel Rodoviário.

24/10/1969
Mais uma pista na Av. Marginal
Até fins de 1970 estará totalmente concluída a Av. Marginal do
Rio Pinheiros, permitindo aos moradores desta região atingir, em
poucos minutos Interlagos ou o início da Via Dutra (Santana),
graças à aceleração imprimida às obras de pavimentação e
duplicação de pistas, numa extensão aproximada de treze
quilômetros, determinada pelo Prefeito Paulo Maluf.

07/11/1969
Projeto da Av. Pirajuçara encalhado na Prefeitura
A Prefeitura Municipal não deu início até o momento à
construção da Av. Eliseu de Almeida (Av. Pirajuçara), embora
seu anteprojeto tenha sido concluído há meses pelo
Departamento de Urbanismo, não se sabendo se será incluída no
Plano de Obras do próximo exercício.
Marginais
A Av. Eliseu de Almeida é considerada de grande importância
para o Sistema Viário da Região. Sua construção permitirá que
seja desafogado o trânsito na Av. Prof. Francisco Mourato,
bastante intenso atualmente. Acompanhando as margens do
Córrego Pirajuçara do início ao fim, ela terá cerca de 5500m de
extensão. Começara na Av. Vital Brasil e terminará no Jardim
Monte Kemel, no bairro do Ferreira, tendo uma pista de 10,5m
de largura em cada uma das margens do Córrego.
Poucas construções
Num pequeno trecho ela já vem sendo utilizada, embora de
forma bastante precária, uma vez que não possui pavimentação.
Como sua abertura já se achava prevista de há muito, foram
transmitidas ao público diretrizes a respeito das construções de
prédios naquela área, assim como ao futuro arruamento. Essas
providências evitaram fossem erguidas muitas edificações nas
faixas de terreno a serem utilizadas para a abertura da importante
artéria. Com isso ficou facilitada sobremaneira a parte que diz
respeito às desapropriações, sendo atingidas poucas
construções.
Córrego
Segundo consta tudo estaria dependendo agora do
Departamento de Obras, encarregado de completar o anteprojeto
no que se refere à canalização do Córrego Pirajuçara. Se esse
departamento não se desincumbir a tempo de sua
responsabilidade, o projeto de abertura da avenida não será
incluído no Plano de Obras da Prefeitura Municipal para o
próximo exercício, provocando um retardamento ainda maior.
Dada a importância que terá essa artéria no Sistema Viário da
região, cabe à Prefeitura Municipal tomar as indispensáveis

07/11/1969
Favelas de Pinheiros vão acabar
Após fazer uma visita à pequena favela do Jóquei Clube, o
Administrador Regional de Pinheiros, o engenheiro Heitor
Pereira de Souza, determinou a sua dissolução. Os moradores
foram convencidos a transferirem-se para a favela do Maranhão,
no Tatuapé. Os outros barracos existentes foram desmontados,
transportados e montados novamente na favela do Maranhão,
pelos funcionários da Regional de Pinheiros.
O objetivo dessa medida é impedir que, desse minúsculo
núcleo, viesse surgir uma favela maior. Se tal coisa acontecesse,
o desfavelamento tornar-se-ia mais difícil. O administrador
regional disse que essa é uma das formas que vai adotar para
impedir o alastramento dos aglomerados de barracos: não
permitir a consolidação e fortalecimento dos pequenos núcleos.
Através de fiscalização contínua, vai procurar localizá-los. Em
seguida, tomará as medidas indicadas para a sua erradicação.
Tendo sob a sua jurisdição uma extensa área territorial, a
Administração Regional de Pinheiros conta com 14 favelas, após
a eliminação da que mencionamos acima.
O levantamento minucioso a respeito de cada uma foi feito há
meses, para se estabelecer um plano de ação. A pesquisa
revelou existirem favelados que gostariam de retornar ao se
Estado de origem. No caso em que esse desejo seja realmente
confirmado, será estudada a possibilidade do pagamento da
passagem de retorno. Existem ainda algumas medidas em
estudo.
07/11/1969
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medidas para o mais rápido andamento do projeto, incluindo-o
no
próximo Plano de Obras.
14/11/1969
Governo Federal vai rever a lei das desapropriações
14/11/1969
A bronca pinheirense
Moradores reivindicam a canalização de córrego
Córrego que exala enorme mau cheiro vem prejudicando o
trabalho de professoras e alunos do Parque Infantil do Bairro da
Previdência, situado à rua João Batista de Souza Filho.
Ratos
O problema não é apenas o mau cheiro. Ultimamente
começaram a aparecer ratos em grande quantidade. Os
moradores da região encontram-se preocupados, ante a
possibilidade de que as crianças venham a contrair alguma
moléstia, em virtude do ambiente que se criou ali. Acreditam
que tudo poderia ter sido sanado, se a canalização do córrego
fosse efetuada, conforme reivindicação apresentada as
autoridades há muito tempo.
Renovando o apelo feito, a Sociedade Amigos do Bairro da
Previdência dirigiu novo ofício ao Prefeito Paulo Salim Maluf,
esperando que dessa vez o problema seja solucionado
definitivamente.
14/11/1969
Recorde de Maluf: 106 milhões em novas obras
21/11/1969
Águas do Pirajuçara inundam residências
Casas da Rua Cropiara e de outras ruas foram invadidas por água
do córrego Pirajuçara, em decorrência das chuvas que caíram
dia 18 e 19 últimos. Em alguns casos as águas excederam a
metro e meio de altura, trazendo sérios transtornos para as
famílias moradoras naqueles locais.
Causas
Moradores das residências atingidas estranham a forma como se
dão essas enchentes, pois os níveis das águas sobem
repentinamente. Alguns dizem que o fenômeno chega a se
assemelhar com a invasão das águas provocadas com a abertura
repentina de uma represa. Mas o que a maioria deles reclama é
que seja feita uma limpeza no leito do córrego Pirajuçara. Com o
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início do asfaltamento da avenida que margeia aquele curso
d’água, todo o entulho resultante das obras foi atirado em seu
leito. Esses detritos é que estariam provocando os repetidos
transbordamentos, sem que haja nenhuma esperança de
melhora, pois que caminhões continuam utilizando o Pirajuçara
para novas descargas de entulho.
21/11/1969
Governo federal poderá sustar desapropriações
Como resultado da luta permanente que travam em defesa de
seus interesses e que chegou a repercutir profundamente nas
esferas federais, os desapropriados de São Paulo obtiveram nova
e importante vitória nos últimos dias.
O Ministro da Justiça, o Sr. Alfredo Buzaid, comprometeu-se a
enviar uma solução de emergência para o problema das
desapropriações em São Paulo. Depois de ouvir o prefeito Paulo
Salim Maluf, o ministro poderá propor ao Presidente da
República sejam sustadas temporariamente as desapropriações
em São Paulo.
28/11/1969
Problemas das inundações só serão enfrentados em 1970
Procurando evitar que se repitam no futuro as inundações que
assolaram diversos pontos da região, a administração regional
de Pinheiros vai proceder a levantamento minucioso de cada
ponto em que ela se manifestará com maior força, identificando
suas causas, para formação de processos que serão enviados a
Departamentos competentes da Prefeitura, visando dar solução
definitiva ao assunto. Isso foi o que declarou a reportagem o
engenheiro Heitor Pereira de Souza, titular da Administração
Regional de Pinheiros.
Preliminares
Já efetuamos um estudo preliminar, estando assinalados os
locais em que as enchentes são mais violentas. Ainda não
possuímos idéia exata das causas das inundações, em cada um
dos pontos, embora em alguns casos ela já esteja identificada.
Mesmo assim, acreditamos que possam existir outros
obstáculos impedindo o melhor escoamento das águas. Estudo
mais detalhado e preciso só poderá se realizar quando as chuvas
amainarem ou cessarem. Nossa opinião é de que cada local
deve merecer um estudo adequado, para se encontrar uma
solução definitiva. Não adiantaria nada ficarmos nas indicações
gerais, superficiais, pois que a solução resultante seria apenas
paliativa.

Locais
Continuando, o engenheiro Heitor Pereira de Souza exibiu à
reportagem um levantamento preliminar já efetuado: o Córrego
Pirajuçara transbordou em vários pontos. De acordo com o que
pudemos verificar, parte do vão da ponte ao início da Via Raposo
Tavares está causando o estrangulamento do Córrego naquele
ponto. E há mais: trecho do córrego necessitando retificação,
limpeza e dragagem. Para poder falar com maior segurança e
sugerir solução para o problema do Pirajuçara, irei a Taboão da
Serra. Como o Pirajuçara nasce lá, torna-se imprescindível um
estudo da situação no vizinho município porque, muitas vezes,
as causas de uma enchente não se localizam no ponto em que
elas se dão, mas bem mais longe. Sem o conhecimento de
todos os ângulos da questão, pouco se pode fazer.
Captação
O levantamento assinala inundações em ruas servidas pela
galeria complementar do Córrego Verde recentemente
construída e cuja construção teve como objetivo exatamente
impedir as enchentes. Elas, no entanto, se repetiram na esquina
das ruas Harmonia e Luiz Murat e na confluência da Padre José
Gonçalves e Arthur de Azevedo, principalmente. A reportagem
quer saber o que houve:
- Acho que a galeria está atendendo às necessidades, respondeu
o titular da administração regional de Pinheiros. Tive a
oportunidade de descer até lá e observei um verdadeiro
subterrâneo, fluindo rápido e normalmente. O que está
acontecendo (segundo frutos de observações preliminares) é
pouca capacidade de captação, isto é, inexistência de maior
número de “bocas-de-lobo”. A galeria tem grande capacidade,
mas as águas não chegam até ela, correndo pela superfície.
Como podemos verificar por este exemplo e o do Córrego
Pirajuçara, há 1001 fatores pesando em cada caso.
Processos
Após a conclusão dos estudos, esclareceu ainda o engenheiro
Heitor Pereira de Souza, será elaborado um processo para cada
caso, sendo os mesmos enviados a Obras1 e Obras4,
Departamento da Prefeitura encarregado do assunto, para que
sejam traçadas as medidas capazes de solucionar
definitivamente o problema. Disse o titular da Regional de
Pinheiros acreditar que os serviços necessários poderão ser
feitos rapidamente, de forma a impedir a repetição das
enchentes já na próxima estação chuvosa.
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Ajuda
Quanto à ajuda aos flagelados, temos a satisfação de constatar
que o nosso trabalho foi bem menor que em outras regiões, em
virtude de não terem ocorrido muitos desabamentos de
residências, não havendo praticamente perdas de vidas humanas
a lamentar. Não obstante, mantemos plantão de 24h
ininterruptas. Os desabrigados que aparecerem, enviaremos à
Assistência Social do Palácio do Governo, assim como os que
necessitarem cuidados médicos. Os casos de desidratação serão
encaminhados à rua Guaianazes, 1058 e os que se referirem à
alimentação e ajuda em geral, à Secretaria do Bem-Estar Social
da Prefeitura Municipal.
26/12/1969
Assim foi 1969
(Entre várias pequenas reportagens de 1a página)
Córrego Verde...finalmente canalizado
Colocou os comerciantes de algumas ruas pinheirenses em péde-guerra em virtude do atraso das obras de ampliação das
galerias. O secretário de obras, Sérgio Ugolini, visitou o local e,
depois de tudo o término das obras foi comemorado com festa
ao Prefeito.
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09/01/1970
Pavimentação de 7,5 km da Marginal do Pinheiros
O Prefeito Paulo Maluf determinou que seja aberta a
concorrência pública, no Setor do Departamento de Estradas de
Rodagens do Município, com execução dos serviços de
pavimentação de vários trechos da Av. Nações Unidas, Marginal
do Rio Pinheiros.
Os trechos que serão beneficiados são os seguintes: Rua do
Sumidouro até a Ponte Euzébio Matoso, numa extensão de
720m, com 10,50m de largura; da Ponte Cidade Jardim até a
Ponte do Morumbi, numa extensão de 3.800m, com 10,50 de
largura; e na Av. João Dias até a Ponte do Socorro, atingindo
uma extensão de 3.000m, também com 10,50m de largura. Os
serviços deverão estar concluídos 120 dias após as assinaturas
dos contratos e custarão aos cofres municipais cerca 5 milhões
e 800 mil cruzeiros novos.
Para acelerar os serviços da Av. da Traição, importante artéria
que ligará a Marginal do Pinheiros ao Bairro da Água Funda, o
Prefeito ordenou também fossem colocados em concorrência os
serviços de canalização de mais um trecho do Córrego de
mesmo nome, trecho este situado entre a Rua Aicás proximidade
da Rua Piratinins.
09/01/1970
Nova Estação Ferroviária que será construída bem perto da Ponte
Sorocabana tem projeto para facilitar o acesso dos usuários
A Estação de Pinheiros da Estrada de Ferro da Sorocabana vai
ser, futuramente deslocada para mais perto da Ponte da Av.
Euzébio Matoso, onde será construído um prédio mais alto com
melhores condições de conforto para os passageiros. A
mudança drástica atingirá também outras Estações de paradas
ao longo do canal do Rio Pinheiros. Visa oferecer aos usuários
um acesso mais fácil, situando-as junto o trevo da Av. Nações
Unidas (Marginal).
23/01/1970
Pirajuçara vai ser canalizado
Atendendo à solicitação feita pelo Fundo de Construção da
Cidade Universitária, o Prefeito Paulo Salim Maluf determinou
urgentes providências para colocar em concorrência pública a
execução das obras de canalização de cerca de 1 km do Córrego
Pirajuçara, da sua embocadura do Rio Pinheiros para trás.

Combate aos pernilongos começa a dar resultados
Segundo informações da Prefeitura, os serviços de combate ao
“cúlex”, que está sendo feito ao longo do Rio Pinheiros pelo
serviço de profilaxia da malária e demais departamentos de
saneamento do Departamento de Saúde do Estado, em
colaboração com a Secretaria de Higiene e Saúde da
Municipalidade.

automaticamente seu valor legal. Tal pretensão não encontra
sustentação, nem foco.
Daí a advertência no sentido de que procurasse o interessado
cuidar da impugnação, dentro dos cinco dias que a lei concede.
Não sendo tomada tal medida, o processo desapropriatório
passará a correr pela lei antiga, com evidentes prejuízos para o
expropriado.

60 km de margens
Há um grande barco no canal do Rio Pinheiros trabalhando nas
duas margens, num percurso de 30 km na margem esquerda e
outros 30 na direita, num total de 60 km.
A administração regional de Pinheiros vai começar, dentro de
alguns dias, a atuar nos terrenos marginais do rio,
providenciando o aterro de pequenas lagoas, intimando os
proprietários de terrenos próximos ao curso d’água para que os
aterre e pulverizando com produtos químicos as margens do rio.

30/01/1970
Este córrego precisa ser domado com urgência
Este é o córrego Pirajuçara. Ele vem lá do Taboão da Serra e
percorre grande parte do subdistrito do Butantã. E por ser
estreito demais, por ser considerado por muitos como depósito
de lixo, seu leito não comporta qualquer volume de água
superior ao que normalmente conduz. E isso tem provocado
todos os anos, na época das chuvas, muitas inundações,
acarretando para dezenas de famílias prejuízos de monta. Este
ano as coisas chegaram a ponto de quase calamidade. Os
pontos de inundações foram muito mais numerosos que com as
últimas chuvas, os prejuízos foram muito maiores que nas outras
enchentes. Tudo isso levou os moradores do Butantã a uma
união de forças para pedir ao Prefeito Paulo Maluf que tome as
providências necessárias para evitar o que este ano aconteceu. O
Pirajuçara, acham eles e com muita razão, precisa ser
aprofundado em seu leito, precisa de limpeza periódica, precisa
ser canalizado.

23/01/1970
Desapropriados aguardam decisão do Presidente
“Desapropriados exigem justiça”, são os dizeres de dezenas de
faixas colocadas pelos desapropriados nas fachadas de suas
residências na R. Henrique Schaumann, Oscar Freire, Galeno de
Almeida e de vias públicas nos bairros de Santana e Vila
Olímpia.
30/01/1970
Desapropriações: preocupação agora é aplicação da lei
O movimento dos desapropriados entrou em nova fase. Sua
preocupação agora é com a aplicação do decreto baixado pelo
Presidente Médici. Com essa lei estabelece que o expropriado
terá cinco dias para apresentar contestação, todos procuram
manter-se alertas.
A Prefeitura Municipal expediu diversas citações (cuja entrega
estava sendo efetuada dia 26, isto é, após a decretação da nova
lei) casada nos termos da lei anterior.
Não obstante esta contradição, participantes da assembléia
permanente dos desapropriados alertaram que, ao receber a
citação, cuidasse o interessado de apresentar impugnação
dentro do prazo estabelecido pela lei. A advertência originou-se
na falsa interpretação dada por alguns dos citados. Julgavam
eles que, por não se acharem inteiramente enquadrados nos
termos do decreto lei no. 1075, tais citações perderiam

23/01/1970
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30/01/1970
Campanha contra enchente será iniciada no Butantã
O córrego Pirajuçara, que vem lá do Taboão da Serra, é
responsável pelas inundações que há muitos anos ocorrem na
região do Butantã, e que este ano com os fortes temporais que
desabaram atingiram proporções inusitadas, trazendo muitos
prejuízos a moradores e sua vizinhança.
Ele é estreito demais, muito raso, e por seguir por uma região
densamente povoada, é constantemente utilizado como depósito
de lixo. Por isto não há vazão das águas nas grandes chuvas,
transbordando e inundando residências.
Memorial ao Prefeito
Embora seja difícil avaliar quais os pontos que mais sofrem com
as últimas inundações (foram muitos), a reação maior por parte
dos moradores foi o núcleo situado ao lado da Via Raposo
Tavares, pouco antes do bairro da Previdência, logo depois da
pontezinha do Pirajuçara. Ali os prejuízos foram de monta,
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levando os moradores a um movimento reivindicatório que
exigirá das autoridades municipais medidas que previnam de vez
as enchentes.
Esses moradores estiveram reunidos na quarta-feira última, as
21:00h, na Av. Caxingui ,44 para debater o problema e discutir a
minuta de memorial que será encaminhado ao Prefeito Paulo
Maluf. Estava prevista a presença do presidente do Clube dos
Lojistas da Francisco Mourato, Sr. José Sérgio Pereira Toledo
Cruz.
O ponto principal dessa campanha será pedir ao Prefeito da
capital limpeza, aprofundamento do leito e canalização do
córrego Pirajuçara. Posteriormente os moradores deste núcleo
deverão pedir o apoio de todos os outros bairros onde se
verificam as enchentes, para que a campanha alcance os
resultados pretendidos.
06/02/1970
A Regional de Pinheiros executará 50 novas obras
Serviços que compreendem regularização de terrenos, remoção
de entulhos, limpeza de córregos, compactação etc., foram
iniciados na área da Administração Regional de Pinheiros, a
partir da última segunda-feira. Estão sendo atendidos mais de 50
pedidos e reclamações dos habitantes da Regional, todos eles
constantes em memorandos e processos enviados, muitos
deles, pelo Gabinete do Prefeito.
Os trabalhos vão beneficiar 50 ruas, vilas, bairros e jardins
circunscritos à Administração de Pinheiros, como os que se
seguem, entre muitos outros: Jardim D’Abril, Jardim Jaqueline,
Vila Albano, Rua Chanhucatu, Eliva (Cidade Jardim), Rua dos
Beneditinos (Jardim Colombo), Rua 5 (Shopping Center),
Estrada de Cotia, Ruas 3 e 4 (Jardim Odete), Rua Rebola Péres,
Rua Icaraí (Jardim Arpoador), Rua 2, Rua do Jardim Lúcio de
Castro, Rua Horácio Lafer, Jardim Monte Belo, Rua Valentim
Gentio, Bandeirantes, Clube de Malha (próximo ao Colégio Santo
Américo), Jardim Pirajuçara, Rua 23 de outubro; Rua Corinto,
Rua Banibás, Estrada Rio Pequeno, Rua 23 (Monte Kemel), Rua
26 (Jardim Colombo), Rua 3 (Jardim Ivana), Casa da Criança,
Rua Augusta Farinha, Rua Jacurandá, Rua Angelim, Rua 23
(Jardim Abril), Rua Prudentopólis, Rua Romeu Ferro, Rua
Fiandeiras, Rua Claudionor (Jardim Pinheiros), Córrego da água
Podre, Rua Tristão de Campos e Estrada Rio Pequeno.
06/02/1970
Dragado ribeirão no Jardim Ivana

Atendendo reivindicação dos moradores do bairro, a
Administração Regional de Pinheiros procedeu a dragagem do
ribeirão Jaguaré, no trecho do Jardim Ivana, visando diminuir a
violência das enchentes que atingem principalmente as
residências da Rua Três.
“Estamos enfrentando o problema das inundações com os
recursos que possuímos, disse o Administrador Regional,
Engenheiro Heitor Pereira de Souza, porém somente medidas de
grande alcance poderão trazer resultados significativos. Uma
delas, seria a realização das indispensáveis obras no Rio Tietê,
que fogem à nossa alçada, por ser de âmbito estadual e mesmo
federal. A outra medida (de difícil aplicação), seria o aumento da
captação dos coletores. As últimas chuvas caracterizaram-se por
uma massa imensa de água que cai sobre a cidade em poucos
minutos, não encontrando rápido escoamento pela rede
existente. Conseqüência: praticamente toda a cidade ficou
inundada”.
06/02/1970
Inundações voltam a castigar a região
As fortes chuvas que têm caído sobre a cidade, têm castigado
bastante a população desta região, notadamente na periferia de
Pinheiros. Numerosas famílias ficaram desabrigadas, muitas
perdendo todos os seus bens, pelo descuido da municipalidade
em solucionar o problema das inundações.
Muitos casos
Vários casos graves ocorreram nesses últimos dias,
principalmente nas imediações do córrego Pirajuçara. No
Ferreira, diversas casas (próximas à Chácara do Jóquei Clube)
ficaram quase que totalmente submersas, para desespero de
seus moradores. O mesmo aconteceu no Rio Pequeno, onde
outro córrego transbordou e invadiu as residências vizinhas,
obrigando os moradores a procurarem abrigo nas dependências
do 16o. Batalhão Policial. Na Vila Indiana, as águas penetraram
no armazém da Sra. Adelaide Pinheiros Lima, à R. Boturoca, 4,
causando-lhe elevados prejuízos. No Caxingui, destruíram
pontilhões sobre o Pirajuçara, dificultando as ligações entre esse
bairro e o da Previdência.
Providências
Como esses, muitos outros acontecimentos desastrosos
sucederam-se em diversos pontos da região (e da Capital)
demonstrando que a Prefeitura ainda não decidiu enfrentar o
problema de frente. A precariedade das galerias pluviais, a
obstrução de córregos e “bocas-de-lobo” são alguns dos
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problemas que devem ser encarados com urgência pelos órgãos
técnicos responsáveis, para que a população não venha mais a
ser tão castigada pelas chuvas.
13/02/1970
A bronca pinheirense
Limpeza para o Jardim Maria Luiza
Moradores da R. Dr. Caramuru Paes Leme, no Jardim Maria
Luiza estão reclamando da Administração Regional de Pinheiros
providências no sentido de serem desobstruídos os esgotos
desta via. Segundo informaram, os esgotos estão entupidos e
não dão vazão às águas servidas, que correm pelo leito da rua
exalando mau cheiro.
13/02/1970
A bronca pinheirense
Inundações na rua Cristiano Viana
A rua Cristiano Viana, entre as ruas Cardeal Arcoverde e Galeno
de Almeida, constituiu-se em enorme barranco, em cuja parte
mais baixa acumulam-se as águas procedentes das partes mais
elevadas.
As águas arrastam para o local toda a sorte de detritos e nas
épocas de seca no lixo ali depositado proliferam ratazanas,
mosquitos etc.
Um dos mais antigos moradores locais, o Sr. Januário Serulo,
informou que as últimas chuvas provocaram inundações no
local, invadindo residências ali situadas e ameaçando fazer ruir a
escadaria existente nesse local.
Pede, pois, à Administração Regional de Pinheiros para que
proceda os reparos exigidos pela escadaria que, sem essa
providência, não tardará a desmoronar.
20/02/1970
Quase pronta a segunda pista da “Faria Lima”
Apesar das chuvas que ultimamente têm caído na Capital,
prosseguem em ritmo acelerado as obras da Avenida Faria Lima,
antiga rua Iguatemi. A segunda pista já está quase toda coberta
por “dinder” (mistura de pedra britada e piche) e logo receberá
o capeamento asfáltico, faltando apenas 400 m em que o leito
está sendo trabalhado na terra.
20/02/1970
Ganha alento no Butantã a campanha contra enchentes
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Moradores da City Butantã, bairro situado à margem esquerda da
Via Raposo Tavares, antes do bairro da Previdência, tinham
marcado para a noite de quarta-feira última, no salão nobre do
Centro Regional de Pesquisas Educacionais “Professor Queirós
Filho” da Cidade Universitária, uma reunião com o objetivo de
tratar das inundações periódicas do Córrego Pirajuçara, que tem
ocasionado grandes prejuízos para dezenas de famílias.
Estão dispostos esses moradores a uma campanha de grandes
proporções, com vistas a exigir da municipalidade canalização
do córrego, única forma de prevenir uma vez por todas, as
enchentes. Aliás, esta campanha já teve início numa reunião
realizada no 28 de janeiro, na qual saiu um abaixo-assinado
dirigido ao titular da Secretaria de Obras da Prefeitura,
engenheiro Sérgio Ugolini, subscrito por cerca de 100 pessoas,
o documento, que transcrevemos abaixo, visa à necessidade
urgente da canalização.
União de forças
Na reunião de quarta-feira última era também tema de debates a
constituição da Sociedade Amigos do Butantã. Acham os
moradores atingidos pelas enchentes que ocorreram na City
Butantã que arregimentando todos os moradores do subdistrito,
terão mais força junto à Prefeitura para o êxito de suas
reivindicações.
A propósito temos em mãos outro abaixo-assinado subscrito
pelo Sr. Brás Messina e outros moradores do subdistrito do
Butantã. Nesse documento, que também transcrevemos mais
abaixo são pedidas providências para solução do problema das
enchentes. Esse abaixo-assinado foi encaminhado ao Prefeito
Paulo Maluf, tendo sido protocolado sob o número 74578.
Por aí se pode ver que os moradores do Butantã, quase todo ele
banhado pelo córrego Pirajuçara, têm condições para que uma
estreita união de esforços, que por certo resultará no
atendimento de suas reivindicações.
Os abaixo-assinados
Exmo. Sr. Secretário de obras da municipalidade:
Os abaixo-assinados, moradores de City Butantã, tendo em vista
as freqüentes enchentes que tem assolado a região, vem expor a
V. Sa. o seguinte: 1- A partir de 1964 as enchentes do rio
Pirajuçara têm atingido níveis cada vez mais elevados,
aumentando progressivamente os prejuízos decorrentes. 2Como existisse um órgão da Prefeitura Municipal teoricamente
responsável pela solução de ocorrências desse tipo,
Administração Regional de Pinheiros, a ele nos dirigimos, desde
então até hoje, sem que nenhuma providência fosse tomada. 3-

Alarmados com o descaso, com a incúria, e, possivelmente,
com a ineficiência dessa entidade, restamos expor para V. Sa.
nossas preocupações, na certeza de que, situando-se o
problema na área de ação dessa Secretaria de Obras, aí
encontraremos a solução necessária ao resguardo de nossas
famílias e de nossas propriedades. 4- Vale a pena salientar que,
na mais recente enchente, a 19 de janeiro último, o nível do rio
Pirajuçara subiu de tal modo que colocou em risco a vida de
crianças e moradores até mesmo de ruas distantes do rio. 5Estamos cientes de que está em execução um plano de
canalização dos 1000m finais desse rio. É evidente que, se
existe um projeto para a canalização de todo o rio, a execução de
parte desse plano, já adotada pela Secretaria de Obras,
positivamente não evitará a repetição das enchentes que se
amiúdam. 6- Assim, já descrentes de soluções meramente
protelatórias, como cortes de árvores à margem do rio,
solicitamos a V. Sa. Que determine urgentemente a canalização
de mais 1000m do rio Pirajuçara, inclusive com a eliminação de
pontos críticos como o da Ponte da Av. São Paulo-Paraná,
quando as galerias situadas na desembocadura do Rio Pirajuçara
no Rio Pinheiros e outros de fácil identificação.
Outro abaixo-assinado
Exmo. Sr. Prefeito do Município de São Paulo:
Os abaixo-assinados, moradores e proprietários, residentes nos
bairros Jardim Caxingui, Jardim Adhemar de Barros, Jardim
Previdência, subdistrito do Butantã, regional de Pinheiros, às
margens do rio Pirajuçara, rio este que começa seu curso no
município de Taboão da Serra, consideramos:
1- Os extravasamentos de águas, conseqüências das enchentes,
ocasionadas pelas cheias no período de 16 a 20 de janeiro do
corrente ano; 2- Os enormes e onerosos prejuízos decorrentes
de tais enchentes, que chegaram a alcançar a altura de 1,5m; 3O difícil e demorado escoamento das águas extravasadas (doze a
dezoito horas aproximadamente); 4-O difícil e perigoso acesso
às casas (residenciais e comerciais), por caminhos lamacentos;
5-O impedimento de se alcançar os pontos de ônibus,
principalmente pelas pessoas que vão ao trabalho; 6- O alto
índice de periculosidade de doenças infecto-contagiosas,
oferecidos pela sujeira e detritos deixados pelas enchentes e o
acúmulo de lixo; 7-A conservação das pontes de madeira
construídas pela Prefeitura deste Município, e das vias de
trânsito, principalmente a avenida Três Poderes, Pirajuçara e
Eliseu de Almeida (esta última na altura dos números 600 a
1300, as águas danificaram totalmente o leito carroçável) e ruas
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Francisco Barbieri e outras; 8-A saúde e a higiene das crianças
que ali trafegam; 9-E finalmente, a preservação dos bens da
municipalidade e dos particulares.
Resolveram mui rapidamente requerer e explicar a V. Excia. que
se digne mandar, através dos órgãos competentes, necessárias e
mais urgentes providências, em atenção ao que acima foi
exposto.
27/02/1970
Ponto de Vista
Mais atenção às Regionais
Criadas em fins de 1965, pelo então Prefeito Faria Lima, as
Administrações Regionais representaram um passo importante
no sentido de desburocratizar a máquina administrativa em São
Paulo. Pelo menos é o que se pode observar através da ação
diária da Administração Regional de Pinheiros, dando
atendimento mais rápido a muitos dos reclamos e reivindicação
da população local.
É forçoso reconhecer, no entanto, que muito ainda há a fazer
para que esses órgãos se coloquem a altura das necessidades
dos serviços públicos numa cidade em constante mudança,
como acontece ser São Paulo.
As Administrações Regionais se ressentem ainda (baseamo-nos
no que se pode observar em Pinheiros) de um certo
desentrosamento com os órgãos centrais da Prefeitura. Muitas
das obras projetadas e mandadas executar por estes, em nossa
região, não sofrem a devida fiscalização da Administração
Regional.
Assim, como compete à Prefeitura Municipal sanar essas falhas,
permitindo um melhor aproveitamento das Administrações
Regionais, é de seu dever também cuidar melhor aparelhamento
dos órgãos descentralizados. As recentes inundações, obrigando
os funcionários da Regional a atender diversas ocorrências ao
mesmo tempo, demonstraram que o aparelhamento existente na
repartição é insuficiente para atendimento de território tão
extenso e a população tão numerosa, como os que têm sob sua
responsabilidade.
Esses pontos estão a merecer atenção urgente da Administração
Municipal, para que as críticas da população possam ser
atendidas conforme merecem. Sem que se propicie aos
responsáveis pelas Administrações Regionais os meios
necessários, as críticas de renovarão inutilmente, em que pesem
os esforços empreendidos por esses funcionários no sentido de
bem exercer suas funções.
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27/02/1970
Canalização do Pirajuçara
A atenção da Administração Regional de Pinheiros está
totalmente voltada, nestes meses de intensas chuvas, para as
enchentes que vêm assolando a região e para suas
conseqüências, segundo nos informou o titular deste órgão
público, engenheiro Heitor Pereira de Souza. Ciente de que o
Prefeito Paulo Maluf colocará em concorrência pública a parte
final do Córrego Pirajuçara (1000 m), o engenheiro Heitor
Pereira de Souza solicitou ao chefe do Executivo Municipal seja
posta em concorrência pública o trecho do referido curso d’água
que vai da Vital Brasil em direção à Via Raposo Tavares,
perfazendo mais 1000 m.
Inundações do Pirajuçara: problema vai ao Presidente
Esteve reunida mais uma vez, na última terça-feira, no salão
nobre do Centro Regional de Pesquisas Educacionais “Prof.
Queirós Filho”, na Cidade Universitária, a Comissão Permanente
dos Moradores da City Butantã, movimento que congrega
moradores dos bairros situados à margem do Córrego
Pirajuçara, atingidos pelas últimas inundações.
Representante da Prefeitura
A Assembléia contou com a presença de um representante da
municipalidade, engenheiro Jaime Rocha Pereira, chefe da
divisão de rios, canais, córregos e águas pluviais, que explicou
aos presentes a posição da Prefeitura diante do problema das
inundações. No caso específico do Córrego Pirajuçara, a
autoridade informou que a sua canalização obedecerá a etapas,
uma falta que a falta de verbas impede a realização das obras,
por completo, numa só vez. Assim, no decorrer desse ano seria
executado 1 km de canalização (da Av. Vital Brasil em direção a
Raposo Tavares) apenas.
Detritos no Córrego
Durante a reunião foram levantados diversos problemas
relacionados com o córrego, tendo o Sr. José Serra Toledo Cruz,
presidente do Clube dos Lojistas da Francisco Mourato,
informado aos presentes que, a pedido da entidade, o 34o.
Policial - Vila Sônia, em cuja jurisdição se encontra o Pirajuçara,
vai exercer severa vigilância para impedir o despejo de terra, lixo
e outros detritos no Córrego, como vem ocorrendo.
Memorial ao presidente
Foram lidos e aprovados, não por unanimidade, os textos dos
abaixo-assinados que serão dirigidos ao Presidente Médici e ao
Prefeito Paulo Maluf. No memorial ao presidente da República,

recordam a solução dada por S. Excia. ao problema dos
desapropriados e pedem sua intervenção para que o problema
das inundações também seja solucionado. Além, dessas
autoridades, memoriais serão enviados também ao Governador
Abreu Sodré, ao Comandante da 2a Região Militar, e ao
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo.
Os abaixo-assinados serão entregues a vários moradores dos
bairros atingidos, para coleta de assinaturas e o posterior envio
aos destinatários.
Formação de Sociedade
Deliberou-se, finalmente, a formação de uma Sociedade de
Moradores da Região para acompanhar o movimento prócanalização do Pirajuçara, bem como tratar de outros problemas
locais, como limpeza de ruas, terrenos, pavimentação etc., a
denominação da entidade, aprovada pelos presentes, será
Sociedade de Moradores do Butantã-Pirajuçara. Ao mesmo
tempo, foi eleita uma primeira diretoria provisória, que ficou
assim constituída: Presidente, Antônio Pedro Mirra; VicePresidente, Pedro Sebastião Gregório; Tesoureiro, Juan Rulle;
Secretário, Alfredo Silva Pires; e Diretor Técnico, Cláudio
Hipólito.
20/03/1970
Trabalho intenso nas marginais
O Prefeito Paulo Maluf determinou sejam intensificados ainda
mais os trabalhos que se realizam nas marginais do Tietê e
Pinheiros, nos trechos a cargo da Prefeitura. Como se sabe, as
marginais constituem parte integrante do Pequeno Anel
Rodoviário da Capital, em cuja execução estão associados o
Governo do Estado e a Municipalidade.
Dos 85 km (extensão total do circuito) são de responsabilidade
da Prefeitura 37 km, dos quais 75% já estão concluídos. Os
trabalhos de execução dos trechos municipais tiveram grande
impulso uma vez que o Anel Viário desempenhará papel vital no
desafogo do trânsito na cidade de São Paulo. Circundará a
Capital por uma pista contínua de alta velocidade, desviando
para a periferia o movimento de veículos que hoje circulam pelo
centro. Basta mencionar os bairros principais que o Anel Viário
beneficiará quando concluído.
Os 37km de responsabilidade do município vão fazer a ligação
de Guarulhos, Penha, Vila Maria, Tatuapé, Santana, Bom Retiro,
Casa Verde, Freguesia do Ó, Lapa, Vila Anastácio, Vila dos
Remédios, Cidade Jardim, Vila Leopoldina, Jaguaré (Ceasa),
Pinheiros, Brooklin, Santo Amaro.

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

27/03/1970
Iniciado alargamento do Pirajuçara no Caxingui
A Prefeitura paulistana já deu início aos trabalhos de
alargamento do Córrego Pirajuçara, na altura do bairro do
Caxingui, segundo informações do Sr. José Sérgio Pereira
Toledo Cruz, presidente do Clube dos Lojistas da Francisco
Mourato, que iniciou a campanha para a canalização daquele
córrego.
Agradecimentos
O Sr. José Sérgio Pereira Toledo Cruz esteve nesta redação para
prestar aquela informação, e, ao mesmo tempo tornar público o
seu agradecimento ao Prefeito Paulo Maluf pelas providências
adotadas para solucionar o grande problema das inundações do
Pirajuçara, que têm ocasionado diversos prejuízos a centenas de
famílias que ficam situadas às suas margens.
Por outro lado, o Presidente do Clube dos Lojistas da Francisco
Mourato agradece também à Administração Regional de
Pinheiros, a limpeza procedente às ruas adjacentes ao Grupo
Escolar Municipal do Jardim Caxingui, que se encontravam
obstruídas pelos detritos deixados pelas inundações.
03/04/1970
Demoram as obras da Vital Brasil
As obras de ampliação da Vital Brasil, iniciadas há meses,
arrastam-se demoradamente, em prejuízo do trânsito naquela via
pública e do comércio ali estabelecido.
03/04/1970
Regional de Pinheiros e ADP acertam colaboração
O novo administrador da Regional de Pinheiros, bacharel Paulo
Alves Mota, recebeu, na última quarta-feira, a visita do
Presidente da Associação para o Desenvolvimento de Pinheiros,
que ofereceu colaboração da entidade que dirige à Regional de
Pinheiros, colocando a disposição desta a sua sede, à R. Simão
Álvares, 552, para o recebimento de reclamações e sugestões
endereçadas a AR-PI, incumbindo-se a ADP de encaminhá-las à
Regional.
17/04/1970
Vai terminar a poluição das águas do Pinheiros
Depois de paralisadas por algum tempo, foram reiniciadas as
obras de construção da Estação de Tratamento de Esgotos de
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Pinheiros, unidade destinada a solucionar o problema da
poluição das águas do Rio Pinheiros.
A obra, como se sabe, foi iniciada há anos, sendo interrompida
diversas vezes, por motivos vários. Agora, encarada como
prioritária pelo Governo Estadual, está sendo atacada firmemente
e não deverá sofrer mais interrupções até seu término, previsto
para o fim deste ano.
Pretendem as autoridades apresentar já em funcionamento em
janeiro do próximo ano, durante a realização de um congresso
de engenharia sanitária que terá lugar em São Paulo.
17/04/1970
Limpeza de córrego
O Córrego Pirajuçara-Mirim, que tantos transtornos causou aos
moradores de Vila Indiana, nas épocas de chuva, vai ser
desobstruído.
A Administração Regional de Pinheiros abriu concorrência
pública para a limpeza e pequenas retificações naquele córrego,
como medida para evitar a repetição das enchentes que
ocasionaram elevados danos aos moradores de Vila Indiana e
bairros adjacentes.
01/05/1970
Canalização do Pirajuçara
A canalização do Pirajuçara será feita aos poucos, um ou dois
quilômetros por ano. Ao prestar esta informação, o Prefeito
Paulo Maluf disse que isso é devido ao alto custo da obra. Além
de sua extensão, torna-se indispensável refazer duas pontes que
estão provocando o estrangulamento daquele curso d’água.
08/05/1970
Desapropriados acham que Prefeito deve terminar a Faria Lima
O chamado “Projeto Iguatemi” é bem mais antigo que a ligação
Sumaré-Brasil, tendo-se iniciado na gestão Faria Lima. Por um
dever de coerência, o Prefeito Paulo Salim Maluf teria,
primeiramente, que terminar a abertura da Av. Faria Lima para,
depois, atacar a ligação Sumaré-Brasil”, são declarações feitas
pelo Sr. Francisco Curcio, presidente da Assembléia permanente
dos desapropriados de São Paulo, na última reunião desse
movimento.
22/05/1970
BNH: moradias para 20 mil na região

Apartamentos e casas que serão construídos pelas Cooperativas
Habitacionais da Capital no Alto de Pinheiros, Butantã e Vila
Madalena poderão abrigar cerca de 20 mil pessoas.
Esses conjuntos habitacionais, construídos de acordo com o
plano do BNH, estarão ocupados no prazo máximo de ano e
meio - é o que prevê o Sr. Carlos Clementino Perim presidente da Cooperativa Tibiriçá.
O que se encontra com sua construção mais avançada é o do
Alto de Pinheiros, na Av. Diógenes Ribeiro de Lima,
compreendendo 1370 apartamentos. O do Butantã - 2000 casas
- será iniciado dentro de três meses, aproximadamente. O de
Vila Madalena demorará um pouco mais.
22/05/1970
Ponto de Vista
Regional para o Butantã
A criação de uma Regional para o Butantã, medida já anunciada
pelo Prefeito Paulo Salim Maluf e que deverá ser concretizada
em breve, virá tornar mais efetiva a descentralização
administrativa implantada na Capital há cerca de quatro anos
pelo então Prefeito Faria Lima.
Com a instalação da Administração Regional de Pinheiros, a
região passou a ser melhor assistida no que diz respeito a
diversos serviços municipais.
Muitas lacunas em seu funcionamento, porém, foram ficando
evidentes a medida em que transcorriam os dias. As causas
dessas falhas são numerosas, incluída a falta de equipamento e
pessoal.
Outro obstáculo ao melhor rendimento da Regional de Pinheiros
é o constituído pela enorme extensão territorial que abrange e a
variedade de condições, não se podendo traçar paralelo, por
exemplo, em as necessidades do Jardim Europa e as da Vila
Sônia ou Ferreira.
Nesses núcleos populacionais, o combate as enchentes, a
pavimentação de vias públicas e outras reivindicações próprias
dos bairros menos atendidos, ainda em processo de expansão,
requerem uma Administração Regional dotada de maquinários e
pessoal apropriados.
É o que se espera venha acontecer agora com a criação da
Administração Regional do Butantã. Ganhará aquele subdistrito,
dada a possibilidade de um melhor atendimento. E beneficiados
serão também os outros bairros abrangidos pela Administração
Regional de Pinheiros, uma vez que poderá está concentrar mais
sua atividade, passando a ter território menor.
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29/05/1970
Regional do Butantã para atendimento da periferia
Poderá ser assinado a qualquer momento, segundo fontes da
Prefeitura Municipal de São Paulo, ato do Prefeito Paulo Maluf,
que desmembra Administrações Regionais da Capital, criando
outras. A medida tem como objetivo dar um atendimento mais
eficiente a bairros e vilas mais periféricos os quais, por se
situarem nas áreas de Administrações Regionais muito extensas,
deixam de merecer da municipalidade a atenção de que
necessitam. Segundo fontes da Prefeitura Municipal de São
Paulo, ato do Prefeito Paulo Maluf, que desmembra
Administrações Regionais da Capital, criando outras.
A medida tem como objetivo dar um atendimento mais eficiente
a bairros e vilas mais periféricos os quais, por se situarem nas
áreas de Administrações Regionais muito extensas, deixam de
merecer da municipalidade a atenção de que necessitam.
26/06/1970
Dia 18, Sede da Prefeitura será instalada na Região de Pinheiros
O Prefeito Paulo Maluf e todo secretariado municipal virão a
Região de Pinheiros, no próximo dia 18, para atender as
reivindicações das entidades associativas sediadas na área da
Administração Regional de Pinheiros e dos munícipes. E a
instalação do Governo Municipal nesta região, nesse dia,
oferecerá oportunidade de um contato direto com o Prefeito e
Secretários do Município, visando à solução de numerosos
problemas locais.
26/06/1970
Butantã terá Administração Regional até o início de 71
Entre o fim deste ano e princípio de 1971 deverá ser efetivada a
criação da Administração Regional do Butantã, com o
desmembramento da Regional de Pinheiros, segundo informou o
Sr. Fernando Pereira Barreto, coordenador das Administrações
Regionais da Prefeitura.
O local para a instalação da futura AR-Bu ainda não foi
escolhido, devendo situar-se, contudo, num dos bairros de
maior densidade demográfica daquela região. Também a
delimitação da nova regional esta sendo objeto de estudos,
adiantando o Sr. Pereira Barreto que o canal do Rio Pinheiros
deverá ser um dos limites naturais.
26/06/1970
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Ligação das marginais do Pinheiros e Tietê
Em julho próximo, será colocado em concorrência pública o
trecho final da Avenida Nações Unidas, que ligará as marginais
do Tietê e Pinheiros, integrando o conjunto viário que inclui
também o Viaduto Vila Leopoldina, em construção, e parte da
Avenida Jaguaré. O novo trecho a ser construído, mais ou menos
500 m, ligará o Viaduto Vila Leopoldina à margem esquerda do
Rio Tietê, dando acesso direto, através de uma ponte construída
no local pelo Estado, às Vias Castelo branco e Anhangüera e
prosseguindo pela Marginal, a todos os bairros das zonas Norte
e Leste da Capital.
Pelo lado de Pinheiros a Avenida Nações Unidas - que já se
encontra em fase média de execução - ligar-se-á diretamente
com a Avenida Jaguaré e, através desta, com a Marginal do Rio
Pinheiros. Depois de pronto, cortará o Ceasa, facilitando
sobremaneira o tráfego de caminhões que demandarem a
Castelo Branco e a Anhangüera, desafogando assim as ruas do
Alto da Lapa.
03/07/1970
Complexo Viário: Consolação - Rebouças
Consolação - Rebouças - Dr. Arnaldo será entregue ao público
oficialmente domingo, as 11:00h da manhã, em solenidade
presidida pelo Prefeito Paulo Salim Maluf.
10/07/1970
Moradores do Jardim Ivana vão pedir canalização de córregos
Moradores do Jardim Ivana (Rio Pequeno) vão reivindicar ao
Prefeito Paulo Maluf, durante sua visita à região de Pinheiros, dia
18 próximo, a canalização do Ribeirão do Jaguaré, pequeno
córrego que há vários anos vem se constituindo em um grande
problema para os moradores locais. “Nos meses de dezembro,
janeiro e fevereiro, quando as chuvas são intensas, o Ribeirão do
Jaguaré não comporta suficientemente o volume de águas,
ocasionando o trasbordamento por toda região. As residências
ficam inundadas, com as águas atingindo uma altura de 1,5m, e
trazendo sérios prejuízos.”
Galerias de águas pluviais
Ao mesmo tempo, os signatários do memorial pedem a
construção de galerias de águas pluviais na Av. Otacílio
Tomanick que, embora tendo cerca de 1200m de extensão e
sendo uma das mais importantes vias públicas daquele bairro
não possui esse melhoramento, provocando inundações nas
ruas 3 e 1, para onde correm as águas provenientes da avenida.

17/07/1970
Obra incompleta é causa de enchentes na Arthur de Azevedo
Os moradores da rua Arthur de Azevedo, ao lado do viaduto
existente na confluência desta via pública com a Henrique
Schaumann, temem que suas casas sejam novamente invadidas
pelas águas, caso venham a cair chuvas mais fortes, repetindo o
que ocorreu no início deste ano. A causa das enchentes reside
na inexistência de guias e sarjetas, além de pedras, entulhos e
lixo acumulados na local, desde que foram suspensas as obras
de construção do retorno sobre o viaduto.
Casas inundadas
Reportando-se aos acontecimentos do início do ano, o Sr. José
Fonte de Oliveira, um dos queixosos, disse que as casas de
números 772 e 776 receberam tanta água com barro vermelho
que os quintais ficaram totalmente cobertos, até 1 m de altura,
sendo visíveis ainda hoje os sinais desta enchente.
Por que parou?
A reportagem não conseguiu apurar os motivos reais que teriam
levado à suspensão das obras de construção do mencionado
retorno, por parte da empreiteira. Segundo consta, a suspensão
foi determinada por um impasse criado por proprietário de
terreno localizado a aproximadamente 200 m do viaduto. O
terreno encontra-se quase na esquina da rua Henrique
Schaumann, na saída da viela aberta sob o viaduto, exatamente
para a complementação do retorno. A Prefeitura Municipal não
contaria com aquiescência da proprietária do imóvel para que
por ele passasse a dita viela, resultado disso ter sido a obra
embargada pela aquela senhora. Moradores do local dizem que,
enquanto as autoridades municipais não resolvem esse impasse,
surgido em ponto relativamente distante, poderiam, pelo menos,
terminar as obras embaixo e em torno do viaduto, para que eles
possam utilizar melhor seus veículos e para que fiquem livres da
ameaça das enchentes.
24/07/1970
290 reivindicações foram despachadas pelo Prefeito na Vila
Sônia
Das 8:00h até as 19:15h do dia 18 último o Prefeito Paulo Maluf,
em seu despacho na Escola Municipal “Teodomiro Dias”, da
Vila Sônia, atendeu a 1549 pessoas de 40 entidades, que lhe
apresentaram 290 reivindicações. Todas foram despachadas
pelo Prefeito Paulo Maluf, sendo imediatamente distribuídas
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para as Secretarias e Administração Regional, para execução ou
estudos.
14/08/1970
DET ouve sugestões para implantar o Plano de Trânsito em
Pinheiros
21/08/1970
Prioridade para Projeto de Extensão da Rede de Esgotos na zona
da Francisco Mourato
21/08/1970
Obras na Ponte sob o Rio Pinheiros vai terminar dentro de 45
dias.
A segunda pista da Ponte do Rio Pinheiros deverá ser entregue
ao tráfego dentro de 45 dias, esperamos que dentro de daqui um
mês estejam terminando a colocação das vigas, passando-se
então à pavimentação, etapa final das obras. Com isso, será
desafogado o trânsito das Avenidas Euzébio Matoso e Vital
Brasil, atualmente circulando com muita dificuldade pela única
pista aberta na ponte.
21/08/1970
Ugolini fala sobre a Av. Pirajuçara e outras obras
Já foi iniciada a obra de canalização do Pirajuçara e a abertura
do primeiro trecho da avenida Eliseu de Almeida, entre a Avenida
Vital Brasil e o Rio Pinheiros. Dentro de 45 dias deve ser iniciada
a construção das escadas da rua Matheus Grou. A Administração
Regional de Pinheiros deverá realizar o calçamento nos baixos
do Viaduto da rua Arthur Azevedo. Só em fevereiro ou março do
próximo ano serão contratadas as obras da Rua Henrique
Schaumann para a abertura da ligação Sumaré-Brasil. Não há
nada programado com relação ao segundo trecho da Faria Lima
(ex. Iguatemi).
São declarações do Sr. Sérgio Ugolini, secretário de obras da
Prefeitura Municipal, em entrevista que concedeu à “Gazeta de
Pinheiros”.
Avenida Pirajuçara
A abertura da avenida Eliseu de Almeida (mais conhecida como
Av. Pirajuçara) é uma obra para três anos no mínimo, segundo o
Sr. Sérgio Ugolini.
Com extensão de aproximadamente 5,5 km, a Av. Eliseu de
Almeida, dificilmente ficará pronta antes desse prazo, dada a
necessidade de canalizar o Córrego Pirajuçara. Esse trabalho só
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pode ser efetuado nos meses de março a setembro, quando as
chuvas rareiam. E, além disso, a canalização deve ter uma
seqüência, partindo sempre da foz para a cabeceira. A tentativa
de fazer primeiramente, um trecho intermediário poderá ter
como resultado a provocação de enchentes.
Acrescentou: está sendo executado agora o trecho entre a Vital
Brasil e o Rio Pinheiros cuja conclusão, permitirá conseguir-se
um desafogo no problema das enchentes, pois nesse ponto
havia três pontilhões que estrangulavam a corrente de água. No
primeiro semestre do próximo ano deveremos iniciar o segundo
trecho, entre a Vital Brasil e a Francisco Mourato. O custo total
da Av. Eliseu de Almeida deverá ser da ordem de 25 milhões de
cruzeiros.
04/09/1970
Regional vai limpar ribeirão do Jaguaré e córrego Água Podre
O Sr. Paulo Alves Mota, Administrador Regional de Pinheiros,
informou a reportagem que atendendo a pedido da Associação
do Desenvolvimento do Rio Pequeno determinou sejam iniciadas
na próxima segunda-feira os trabalhos de limpeza do Ribeirão do
Jaguaré, o mesmo devendo ser feito com o Córrego da Água
Podre.
O trecho do Ribeirão do Jaguaré a ser submetido à limpeza é
situado à altura do número 805 da Estrada do Rio Pequeno,
próximo à rua Augusto Calheiros. Esse serviço será efetuado
com a utilização de uma draga enviada pela Secretaria de Obras
. A máquina será incorporada definitivamente ao patrimônio da
AR-Pi, por ser de máxima necessidade numa região que é
constantemente atingida por enchentes, sendo indispensável a
constante limpeza dos leitos dos curso d’água aqui existentes.
Quanto ao Córrego da Água Podre, será limpo através dos
processos manuais. Sendo demasiadamente estreito, não é
possível utilizar-se a draga na sua limpeza.
11/09/1970
Jardim Jussara reivindica ponte sobre o Córrego Pirajuçara
Uma ponte sobre o Córrego Pirajuçara, que ruiu há cerca de um
ano e não foi reconstruída até o momento, está causando os
maiores transtornos para os moradores da Vila Pirajuçara. Sendo
impossível transpor o Córrego naquele local, vêm-se forçados à
longa caminhada para, contornando todo o terreno do Clube
Solar de Amigos, atingirem suas residências. Através de abaixoassinados e por outros meios já levaram o problema ao
conhecimento da Prefeitura Municipal sem nenhum resultado.

No entanto, declararam os reclamantes, uma simples ponte
provisória, coisa não muito difícil de construir, poderia trazerlhes solução temporária, até que se providenciasse a obra
definitiva.
16/09/1970
Ponto de Vista
Contra as enchentes
As grandes chuvas são aguardadas para meados do próximo
mês de novembro. Pelo menos está é a previsão feita por
experts e meteorologia. Estão assim há cerca de um mês das
fortes precipitações pluviométricas que sempre provocam
inundações nesta região, especialmente nos bairros de além Rio
Pinheiros.
Os moradores destes núcleos populacionais mostram-se
alarmados desde já com a perspectiva de verem suas
residências alagadas, numa repetição do que ocorre anualmente
nestas ocasiões. Seu temor encontra maior justificação face às
inundações (embora que relativamente leves se comparadas às
que acontecem na época das grandes chuvas) que ocorrem
durante os temporais esparsos de dias atrás.
Se não se pode falar agora em grandes obras para prevenção das
enchentes, como canalização e outras, que a Administração
Regional e demais órgãos da Prefeitura Municipal ponham em
prática as medidas capazes de impedir que as inundações
voltem a repetir os estragos ocasionados nas vezes anteriores.
18/09/1970
Mutirão limpará bueiros
Mais um mutirão se realizará amanhã, sábado e domingo, no
território sobre a jurisdição da AR-Pi, desta vez a limpeza de
bueiros. Contando com a colaboração das demais regionais, o
mutirão utilizará aproximadamente 1000 homens e 120
caminhões.
30/10/1970
Governador veio ver as obras da Estação de Tratamento de
Esgotos
O Governador Abreu Sodré, acompanhado pelo Secretário de
Obras do Estado, Engenheiro Eduardo Yassuda e pelo Diretorpresidente da Sanesp - Companhia Metropolitana de
Saneamento de São Paulo, Engenheiro Benedito Eduardo
Barbosa Pereira, visitou, na última terça-feira, a Estação de
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Tratamento de Esgoto de Pinheiros, em fase final de construção,
entre as ruas Sumidouro e Costa Carvalho.
Pronto em janeiro
O Sr. Abreu Sodré percorreu as dependências que compõem
aquele complexo técnico arquitetônico, recebendo informações
sobre o andamento das obras. Segundo essas informações, a
Estação - que integra o Plano Geral de Disposição de Esgotos de
São Paulo - deverá estar totalmente concluída em janeiro do
próximo ano, devendo beneficiar, já em 1971, só no setor de
esgotos, mais de 600 mil pessoas.
Controle de poluição do Pinheiros
Situada no terminal do grande interceptor de esgotos que corre
paralelamente ao Rio Pinheiros, a Estação é uma das maiores do
Brasil no gênero e permitirá o controle de poluição do Rio
Pinheiros. Conforme projeto elaborado pela Sanesp, a Estação
desenvolverá técnicas de aproveitamento do material trabalhável.
Assim, foram elaborados planos de aproveitamento não apenas
do lodo resultante do tratamento do material sólido, que poderá
agir como eficiente corretivo do solo, mas também do gás
extraído dos afluentes dos esgotos, aproveitável para as
indústrias, principalmente. Já no próximo ano, segundo o
projeto, a Estação de Tratamento de Pinheiros poderá produzir o
correspondente a 730 botijões de gás, podendo chegar a 1230
botijões em 1990.
Custo: 23 milhões
Vila Leopoldina
Durante sua visita à Estação de Tratamento de Pinheiros, o
Governador Abreu Sodré assinou a autorização para execução da
primeira etapa das obras de adaptação da Estação de Vila
Leopoldina, na qual pelo intermédio da Sabesp, serão aplicados
cerca de Cr$ 3.500.000,00.
20/11/1970
Regional distribui gratuitamente plantas de moradias
econômicas
A Administração Regional de Pinheiros já está procedendo a
distribuição gratuita de plantas do tipo moradias econômicas, de
acordo com que estabelece a lei 8641 deste ano.
As plantas de 8 tipos, são feitas pelas próprias regionais e visam
atender a necessidade de moradia das famílias mais
necessitadas.
27/11/1970
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Prefeitura vai estabelecer restrições às construções na Av. Faria
Lima
A Prefeitura Municipal vai estabelecer restrições às construções
na Avenida Faria Lima.
Rumores de que projeto neste sentido já havia sido enviado pelo
Prefeito Paulo Maluf à Câmara Municipal, fato que estaria
causando retardamento na concessão de plantas, levaram nossa
reportagem a ouvir o engenheiro Benjamim Aviron Ribeiro,
secretário do GEP Grupo Executivo do Planejamento.
11/12/1970
Plantão da regional
Limpeza de córregos e bueiros em Vila Sônia
O leitor Nilton Valentim Destro dirige, por intermédio desta
coluna, duas perguntas ao Administrador Regional de Pinheiros,
Sr. Paulo Alves Mota. Em primeiro lugar, ele deseja saber se há
algum projeto para o reinício dos trabalhos de limpeza do
Córrego Pirajuçara, que se encontram paralisados na altura da
rua Senobelino Serra, na Vila Sônia. A outra questão refere-se à
limpeza dos bueiros das ruas Senobelino Serra e Tavares Vilela.
Ele quer saber se há alguma programação para a execução desse
trabalho.
18/12/1970
Moradores do Rio Pequeno exigem a retificação do Córrego
Água Podre
Moradores do Rio Pequeno vão dirigir-se ao Prefeito Paulo
Maluf, solicitando sejam efetuados os trabalhos de canalização e
retificação do Córrego Água Podre, conforme despacho dado
pelo próprio chefe do executivo municipal no pedido feito pela
Distrital de Pinheiros da Associação Comercial de São Paulo, a
18 de julho do corrente ano.
Essas obras tornaram-se urgentes, face às copiosas chuvas que
são esperadas, o que faz prever novos transbordamentos daquele
curso d’água. Dias atrás, uma das fortes pancadas que caíram,
provocou enchentes à altura do número 900 da Av. Rio Pequeno,
custando a vida de uma menina de nove anos de idade. Ao tentar
transpor uma pequena ponte existente no local, a menor foi
arrastada pela enxurrada.
Tubulação insuficiente
De acordo com o que foi exposto ao Prefeito Paulo Maluf por
ocasião do seu despacho na Vila Sônia, a causa principal do
transbordamento daquele trecho, é a pequena dimensão do cano

que dirige o Córrego Água Podre por baixo da Avenida Rio
Pequeno.
A tubulação, antiga, não ultrapassa 1 m de diâmetro, dimensão
insuficiente para o escoamento da carga líquida que por ali
corre.
Os resultados são transbordamentos que pelas estatísticas
efetuadas nas épocas das chuvas, ultrapassam a 60 cm nas
partes altas e a 1 m nas partes baixas.
No local forma-se um cotovelo que agrava o problema das
enchentes. Além da retificação, os moradores do bairro pediram
a canalização de todo o córrego, como medida capaz de
solucionar o problema definitivamente. O que eles estão
estranhando é que, passados 5 meses da decisão favorável do
prefeito Paulo Maluf aos seus pedidos, não se tenha nenhuma
notícia a respeito do início das obras.
01/01/1971
Córrego Pirajuçara: uma ameaça ao Butantã
Em reunião realizada dias atrás, a diretoria da Sociedade dos
Moradores do Butantã-Pirajuçara decidiu manifestar a Prefeitura
sua preocupação com a morosidade com que vêm sendo
executadas as obras de canalização do Córrego Pirajuçara.
Movimentou a reunião o fato de estar se aproximando a época
das chuvas. As pancadas esparsas que caíram (mesmo
reconhecendo-se que algumas delas foram particularmente
fortes) quase provocaram o transbordamento do referido curso
d’água, temem os diretores daquela sociedade, que nos meses
chuvosos, haja freqüentes enchentes. Conhecedores do que
representaram as inundações do ano passado, resolveram
solicitar à Prefeitura Municipal o apressamento das referidas
obras.
08/01/1971
O que aconteceu em Pinheiros em 1970
(Entre muitos itens colocados temos inundações)
Há muitos anos algumas áreas da região vêm sofrendo com os
problemas das inundações, que tantos prejuízos acarretam. Uma
das áreas mais sofridas é a City Butantã, especialmente as
residências situadas ao lado da Raposo Tavares, junto ao
Córrego Pirajuçara. Os moradores decidiram em 1970, enfrentar
objetivamente o problema. Foram ao Prefeito, movimentaram a
opinião pública, pediram ajuda até ao Governo Federal. E
conseguiram seu objetivo. A Prefeitura resolveu canalizar o
Pirajuçara, responsável pelas enchentes. A obra não está ainda
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concluída e é possível que, com as próximas chuvas, ainda haja
dificuldades. Mas o problema está sendo enfrentado. Sua
solução definitiva passa para este ano.
Estação de Tratamento
Poluição do Pinheiros, um imenso esgoto a céu aberto, um dos
mais importantes problemas da região. Sua solução depende de
que entre em funcionamento a Estação de Tratamento, o que
vem sendo protelado a muito.
A Estação começa a funcionar este ano? Esta é a promessa.
08/01/1971
Ponto de Vista
Chuvas que alertam
As violentas chuvas que derrubaram várias casas na Via Raposo
Tavares devem ser encaradas pela Administração Municipal
como um sério sinal de alarme.
Por esta desagradável amostra pode se prever que as enchentes
que atormentam os moradores da região, especialmente os de
além Rio Pinheiros, não serão mais amenas que das vezes
anteriores.
Disso, aliás, já foi a Prefeitura exaustivamente alertada pela
Sociedade Amigos de Bairros sediada naquela região e pelos
órgãos de imprensa, dentre os quais se inclui este.
Ao que se sabe, nenhuma medida foi tomada para impedir que
venham a ser registradas mais sérias conseqüências, quando o
período chuvoso encontrar-se em seu auge.
Urge, portanto, que a Prefeitura Municipal mobilize todos os
recursos disponíveis para (através das limpezas dos cursos
d’água e demais providências cabíveis), evitar que a população
da região seja castigada com inundações ainda mais violentas
que de anos anteriores.
Nesse sentido é de se desejar que a Prefeitura Municipal cuide
de reforçar o equipamento da Administração Regional, tendo em
vista a responsabilidade que se atribui a esse órgão.
08/01/1971
Estação de Tratamento de Esgotos de Pinheiros: inauguração dia
22
Será inaugurada e entrará em funcionamento no próximo dia 22
a Estação de Tratamento de Esgotos de Pinheiros, localizada
entre as Ruas Sumidouro e Costa Carvalho, programada para
beneficiar, logo ao início de seu funcionamento, 800 mil
pessoas.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página

70

____________________________________

Os bairros beneficiados serão os seguintes: Pinheiros, Alto de
Pinheiros, Jardim América, Jardim Europa, Jardim Paulista,
Jardim Paulistano, Itaim, Cidade Jardim, Brooklin Novo, Brooklin
Velho, Santo Amaro, Vila Nova Conceição, Cerqueira César, Vila
Mariana e Ibirapuera.
Controle da poluição do Pinheiros
Ocupando a área de 70.000 m2, essa Estação será a primeira
unidade de tratamento de esgotos no Brasil. Com seu
funcionamento, será feito o controle de poluição no rio
Pinheiros, conforme projeto elaborado pela SANESP Companhia Metropolitana de Saneamento de São Paulo.
A Estação desenvolverá técnicas de aproveitamento do material
trabalhado. Assim, foram elaborados planos de aproveitamento
não apenas do lodo resultante do tratamento do material sólido,
que poderá agir como eficiente corretivo do solo, mas também
do gás extraído dos afluentes dos esgotos, aproveitável para
indústrias, principalmente. Nesse ano, segundo o projeto,
poderá ser produzido ali o correspondente a 330 botijões de
gás, com previsão de aproximadamente 1230 em 1990.
Juntamente com a Estação de Vila Leopoldina - em fase de
construção - a Estação de Pinheiros contará com cerca de 63 km
de interceptores (ao longo dos Rios Pinheiros e Tietê para a
coleta dos esgotos que tendem a chegar aos cursos d’água)
entre 19 km de coletores troncos que receberam os detritos dos
centros residenciais, além de 3 estações elevatórias de grande
capacidade.
Os processos
A inauguração vai coincidir com a realização, nesta capital, do
6o.Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária. Segundo o
trabalho que o engenheiro Benedito Eduardo Barbosa e sua
equipe vão apresentar no Congresso, serão mostrados os
processos para tratamento de esgotos que serão utilizados,
inéditos no Brasil. De acordo com as explicações temos as
seguintes etapas:
1) gradeamento para a retirada dos materiais mais grosseiros; 2)
em seguida o material é recalcado por uma estação elevatória e
encaminhado para um sistema de remoção de areia; 3) numa
terceira etapa, o material restante é encaminhado para
decantadores, onde se processa a separação da parte líquida da
sedimentosa, que se deposita no fundo formando um lodo;
4) nessa etapa o lodo é recalcado a um sistema denominado
adensador, onde é comprimido para a retirada de água sendo,
em seguida, novamente recalcado para um digestor - unidades
hermeticamente fechadas - onde se processa a transformação da

matéria orgânica, tornando-a inerte do ponto de vista da
poluição por meio de decomposição biológica e bioquímica; e
5) na última etapa o lodo digerido é conduzido para uma
centrífuga, onde se retira a água restante, transportando o
produto final para fora do sistema, podendo ser utilizado como
adubo. É nesta etapa que se formam os gases, com o
aprimoramento da técnica, poderão ser utilizados
industrialmente como combustível.
15/01/1971
Ponto de Vista
A Regional prometida
Um Assessor da Prefeitura notificou que o Prefeito Paulo Maluf
pretendia implantar uma Administração Regional no subdistrito
do Butantã os moradores desta extensa região encheram-se de
esperanças.
Poderia ser esta uma das medidas capazes de livra-los de parte
dos inúmeros problemas que os cercam trazendo alguns dos
incontáveis melhoramentos de que carecem.
Para se ter uma pequena idéia do que isso representa, é
suficiente uma rápida leitura de nossas últimas edições (incluída
a presente), recheadas de protestos, reclamações e
reivindicações da sofrida população daquele subdistrito.
Tornou-se notório que a Administração Regional de Pinheiros,
em que pese seus esforços, não poderia dar convenientemente
atendimento a tal região, por se ver forçada a dispersar sua
atenção com os numerosos problemas da extensa área sob sua
jurisdição.
Os habitantes do subdistrito do Butantã guardariam uma
amável recordação da administração Paulo Maluf, caso este,
antes de sua anunciada saída da Prefeitura Municipal, deixasse
encaminhado o projeto de implantação da Regional prometida.
15/01/1971
Pronto o prédio da unidade sanitária de Pinheiros Segundo informação prestada pelo gabinete do Prof. Walter
Leser, intitulado Secretaria da Saúde do Estado, o prédio da
Unidade sanitária de Pinheiros, a rua Ferreira de Araújo, n789
(próximo a rua Sumidouro), está praticamente concluído.
Entretanto a obra ainda não foi liberada pelo Departamento de
Obras Públicas, que é o órgão encarregado pela fiscalização dos
trabalhos.

Plantão da Regional
Bueiros entupidos na Vila Gomes
A Rua Pereira do Largo, em Vila Gomes, vem 1 sendo atingida
por constantes inundações nos últimos tempos. A causa,
segundo o Sr. Lázaro Martins, morador dessa via, são os bueiros
entupidos, que impedem o escoamento das águas que descem
em abundância do Jardim Rizo. Não encontrando saída, elas
espraiasse pela Pereira do Largo, inundando tudo. O Sr. Lázaro
Martins pede a Administração Regional que providencie o
desentupimento dos bueiros antes que novas chuvas fortes
venham a cair.
15/01/1971
Bairros inundados exigem providências da Prefeitura
Numerosos bairros localizados no subdistrito do Butantã 
Jardim Ilana, Jardim Portugal, Jardim Messias, Vila Gomes, Vila
Indiana e outros  foram inundados, uma vez mais com os
transbordamentos que as últimas chuvas provocaram nos
Córregos Água Podre e Pirajuçara-Mirim.
Essas enchentes não constituíram nenhuma surpresa para os
moradores dos referidos núcleos populacionais, uma vez que as
medidas que os mesmos vem reivindicando a anos da Prefeitura
Municipal, não foram executadas até o momento. Assim só
lhes tem restado
tomarem iniciativas pessoais, como a de tentar evitar que suas
residências, seus móveis e objetos de uso pessoal sejam ainda
mais atingidos pela fúria das águas.
Mas o esforço individual de cada um tem alcance extremamente
limitado, incapaz de impedir conseqüências mais sérias. É que
diz um diretor da Associação para o Desenvolvimento do Rio
Pequeno.
Em nosso bairro, várias residências construídas à margem do
córrego Água Podre ameaçam desmoronar. Somente a
canalização deste curso d’água poderá conter a contínua erosão
de suas margens.
Suas esperanças, porém, são pequenas. Todas as sugestões que
aquela Associação apresentou a Prefeitura Municipal resultaram
em nada.
Retificação e canalização
Para solucionar o problema das inundações na região do Rio
Pequeno, várias providências deveriam ser adotadas,
conjuntamente. O diretor da Associação enumere-as:

15/01/1971
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Retificar e canalizar o Córrego Água Podre, substituir ponte
existente no ribeirão Jaguaré e demolir um morro de pedras
situado em sua margem direita.
A retificação e canalização do Córrego Água Podre são
imprescindíveis em razão de um cotovelo formado pela galeria
que conduz suas águas sob o leito da Av. Rio Pequeno. O
cotovelo, logo a entrada da galeria (por sinal, de reduzido
diâmetro) dificulta o livre curso das águas, provocando
transbordamentos na época das chuvas.
O ribeirão do Jaguaré, onde as águas do Córrego Água Podre
vão desembocar, sofre um estrangulamento a altura da rua
Cachoeira, em conseqüência de uma ponte baixa e estreita
existente no local. E um pouco mais adiante o leito do ribeirão
se estreita, em virtude de um morro de pedra que forma uma
espécie de garganta no local. Esses dois obstáculos, formando
as águas a se represarem naquele trecho, são outras causas das
constantes inundações.
Depois de estudos que fizemos das condições locais,
apresentamos estas sugestões a Prefeitura mas, ao que tudo
indica elas não foram levadas em consideração.
Pirajuçara-Mirim
O Sr. José Pisinato, morador da Vila Indiana, deseja saber o que
foi feito de um plano que foi apresentada a mais de um ano pelo
engenheiro Homero Setti Cristol, ex-administrador regional de
Pinheiros, à Prefeitura Municipal:
 Esse plano resultou de um levantamento geral da situação,
feito pelo engenheiro Homero. Ele sugeria duas medidas
principais: demolição da ponte existente na Cidade Universitária
e a construção de galeria para águas pluviais na Av. Corifeu de
Azevedo Marques, deste a curva de Vila Gomes até a ponte já
mencionada.
Segundo o Sr. José Pisinato, o engenheiro Homero Setti Cristol
lhe asseverara que esses serviços seriam incluídos no “Plano
70” e seriam executados antes do alargamento da Av. Corifeu de
Azevedo Marques.
Para o Sr. José Pisinato, outras obras se tornam necessárias:
colocação de mais um tubo para a passagem de águas na
Butoroca; obrigar todos os proprietários que divisam com o
córrego Pirajussara-Mirim a procederem um recuo de 2m;
limpeza periódica do córrego, atualmente feita apenas uma vez
por ano; limpeza diária das ruas de Vila Indiana.
22/01/1971

Estação de Tratamento de Esgotos de Pinheiros vai ser testada
hoje
Somente após os testes experimentais de funcionamento, a
serem realizados às 10:30 h de hoje, sexta-feira, é que será
marcada a data de inauguração da Estação de Tratamento de
Esgotos de Pinheiros, localizada à rua Sumidouro. Os testes
serão acompanhados por engenheiros de todo o Brasil,
atualmente em São Paulo participante do 6 Congresso
Brasileiro de Engenharia Sanitária.
05/02/1971
Administração regional do Butantã ainda em estudos
Em meados do ano passado o Prefeito da Capital, Sr. Paulo
Maluf, anunciou a determinação de criar novas Administrações
Regionais em São Paulo, com o objetivo de desafogar as já
existentes. Na região de Pinheiros, cuja Administração Regional
é por demais vasta e atende áreas muito heterogêneas, seria
criada a Administração Regional do Butantã, que passaria a
atender, com seus serviços, os bairros situados além da Ponte
do Rio Pinheiros.
Nada mudou com relação a essa determinação. As novas
Regionais serão de fato criadas, inclusive a do Butantã. Mas os
estudos, segundo informou à reportagem o Sr. Fernando Pereira
Barreto, coordenador das regionais, ainda não foram concluídos.
É possível até que a criação passe para o próximo Governo da
cidade.
19/02/1971
Adiada a construção da linha pinheirense do metropolitano
De acordo com o plano global anunciado a tempos pela
Companhia do Metropolitano de São Paulo, o trecho pinheirense
do metrô, parte integrante da linha sudoeste-sudeste (PinheirosVia Anchieta) deveria ter sua construção iniciada no ano de
1973. Isto entretanto não vai ocorrer, segundo informações
obtidas por esta reportagem junto a assessoria de Relações
Públicas da Companhia.
19/02/1971
Ponto de Vista
Inundações têm solução
A falta de recursos financeiros suficientes seria a causa
principal, segundo se comenta, das autoridades municipais
não executarem as obras capazes de evitar as repetições das
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calamitosas enchentes que assolam tantos bairros da capital,
entre eles os situados no subdistrito do Butantã.
A canalização dos cursos d’água e outras obras demandariam
tantos gastos que consumiriam o orçamento municipal de mais
de um exercício.
Mesmo que os gastos assumam proporções tão vultuosas, quer
nos parecer que o carro não esta pegando somente aí. Tem-se a
impressão que existe um certo sentimento fatalista em
determinadas esferas da Prefeitura, o que de nada pode-se fazer
contra as enchentes.
Assim, enquanto se ouve falar em planejamento em todos os
setores da Administração Pública, não surge nenhuma notícia de
que qualquer departamento da Prefeitura (ao do Estado) esteja
se dedicando ao estudo do problema das inundações, com
vistas a adoção de medidas que venham, pelo menos, amenizálo.
26/02/1971
Com a inauguração da Estação de Tratamento de Esgotos
começa a nascer o novo Rio Pinheiros.
O Rio Pinheiros poderá voltar a ser navegável? Este é o sonho de
muitos que pensam em percorrer o velho Rio a bordo dos
barcos, longas viagens recreativas, a exemplo do ocorre com os
principais cursos d’água da Europa e da América do Norte.
Muitos técnicos, porém, preferem pensar em outros termos, um
caminho fluvial de grande importância sendo utilizado
principalmente para fins comerciais.
Qualquer uma das duas alternativas só pode ser colocada até
agora, no terreno das hipóteses. No entanto, a obra de
saneamento iniciada com a obra da Estação de Tratamento de
Pinheiros, a ser inaugurada dia 10 de março próximo, poderá
significar a abertura de caminhos naquele sentido.
800 mil beneficiados
O principal obstáculo a tornar o Rio navegável sempre foi a total
poluição de suas águas. Com a entrada em funcionamento da
Estação de Tratamento de Esgotos, esse problema passa a ser
enfrentado de forma mais concreta, criando condições para a
sua futura e definitiva solução.
Servindo uma área de drenagem de 16.000 hectares, a
Estação fará o tratamento de 120 mil m3 de esgotos por dia.
Serão beneficiadas cerca de 800 mil pessoas nos bairros de
Pinheiros, Alto de Pinheiros, Jardim América, Jardim Europa,
Jardim Paulista, Jardim Paulistano, Itaim, Cidade Jardim,
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Brooklin Novo, Brooklin Velho, Santo Amaro, Morumbi, Vila
Nova Conceição, Cerqueira César, Vila Mariana e Ibirapuera.
Ocupando uma área de 70.000 m2, entre as ruas Sumidouro e
Costa Carvalho, a Estação de Tratamento de Esgotos teve um
custo total de 23 milhões de cruzeiros.
05/03/1971
Comerciários estão fundando sua Associação em Pinheiros
Para tratar da fundação de uma associação, comerciários de
Pinheiros reuniram-se na última quarta-feira na sede da ADP,
sobre a presidência do Sr. Aírton Santiago, sendo apresentadas
sugestões para algumas promoções que deverão ser levadas a
prática ainda este ano.
12/03/1971
Sodré inaugura Estação de Tratamento e Centro de Saúde (...)
12/03/1971
Vila Indiana inundada uma vez mais pelo Córrego Pirajuçara
O temporal que desabou sobre a cidade no dia 10 último
provocou novas enchentes na Vila Indiana, causando danos a
diversas residências e a cinco estabelecimentos comerciais.
Duas residências sofreram tal impacto das águas que seus
moradores se viram obrigados a transferirem-se para a casa de
vizinhos.
As inundações do Córrego Pirajuçara-Mirim, fenômeno comum
na época das chuvas, estão sendo agravadas com o
loteamento do Jardim Rizo e com os trabalhos de terraplanagem
executados para a construção de casas em terrenos do INPS na
Av. Corifeu de Azevedo Marques Não encontrando saída as
águas descem do Jardim Rizo, vindo acumular-se em Vila
Indiana.
Soluções
Segundo os moradores daquele núcleo populacional, a Regional
de Pinheiros procurou amenizar a situação, adotando, porém,
solução que não satisfaz. Dizem eles que os tubos que a
Regional está colocando na Rua Boturoca, com a finalidade de
facilitar o escoamento das águas nada resolverão, pois mais
adiante a solução se torna pior. As águas chegam a um ponto e
não encontram saída.
Remontando a reclamação apresentada a este jornal pelo Sr.
José Pisinato, moradores da Vila Indiana lembram soluções
anteriormente apresentadas e que poderiam, talvez, ser
aplicadas, terminando em definitivo com as enchentes.

Das medidas aventadas, destacam-se: estudar ou sustar de
imediato os serviços que estão sendo executados na Rua
Boturoca; desobstrução do Córrego Pirajuçara-Mirim; colocação
em concorrência pública, para início rápido das obras na galeria
para águas fluviais na Av. Corifeu de Azevedo Marques, captando
as águas do Córrego mencionado (plano já estudado e aprovado
pelo engenheiro Homero Setti Cristol, ex-Administrador Regional
de Pinheiros).

26/03/1971
Av. Francisco Mourato terá esgotos. Plano está concluído
Estão praticamente concluídos os estudos para extensão da rede
de esgotos nos bairros de Caxingui, Vila Sônia e Ferreira,
ficando às margens da Av. Francisco Mourato. A informação foi
prestada a está reportagem pelo Sr. Eduardo Yassuda, ex-titular
da Secretaria dos Serviços e Obras Públicas do Estado, por
ocasião da solenidade de inauguração da Estação de Tratamento
de Esgotos de Pinheiros.

terça-feira última, em conseqüência das fortes chuvas, o
Córrego voltou a transbordar, inundando a garagem do prédio
n1663/65 da Rua Cardeal Arcoverde, ocasionando danos em
dois veículos que ali se encontravam e atingindo a instalação
elétrica, o que deixou o prédio sem elevadores e sem iluminação
na parte térrea.
O problema do edifício
O edifício Isaura (7 andares, 33 apartamentos) foi construído a
cerca de 8 anos e, desde então vem sendo vítima das periódicas
inundações do Córrego Verde. A poucos anos, como foi
amplamente noticiado na ocasião, as águas arrastaram
automóvel algumas dezenas de metros no leito do córrego, ao
longo da rua Fradique Coutinho. O veículo fora arrancado da
garagem inundada do edifício Isaura. Dada as circunstâncias da
construção e posição do prédio, nem mesmo a canalização do
córrego Verde solucionou o problema, como atesta a inundação
de terça-feira última.
De quem é a culpa?
Os moradores culpam a firma construtora pelos problemas do
prédio. Segundo eles a firma comprometera-se a construir uma
ampla galeria sob o edifício para o escoamento do córrego. A
firma se defende  são ainda os moradores que informam 
dizendo que a galeria não adiantará se a Prefeitura não ampliar a
dimensão dos tubos de canalização, a saída do edifício, nos
fundos. Neste local encontra-se os fundos de algumas
residências da Rua Fradique Coutinho (altura do n596) onde
foram feitas edificações sobre o córrego, em desacordo com as
leis municipais.
O temor
O síndico, José Catarinácio, diz:
 Nossa paciência chegou ao fim. Desta vez vamos brigar na
justiça, até a solução do problema. Além dos danos provocados
com as inundações, estamos lutando também pelos alicerces do
prédio. Algumas famílias já pensam em mudar-se daqui,
temerosas que algo
mais grave venha a suceder-se. Pelos seus problemas o prédio
ainda não recebeu o seu “habite-se”, embora construído a oito
anos. Estamos decididos, agora, a por fim nesses problemas.

26/03/1971
Inundação, ou a volta do Córrego Verde
Depois de algum tempo ausente do noticiário dos jornais, o
Córrego Verde, que durante muitos anos foi a causa de
dissabores de numerosas famílias pinheirenses, está de volta.

02/04/1971
Enchente no Butantã interrompe aulas em Ginásio e Grupo
Escolar
Os alunos do Grupo Escolar Rural “Alberto Torres” e do Ginásio
Estadual “Messias Freire”, dois estabelecimentos de ensino que

19/03/1971
Repete-se enchente no Jardim Ivana. Moradores voltam a exigir
medidas da Prefeitura
Em numerosas residências do Jardim Ivana, Jardim Neide e Vila
Dalva as águas chegaram a atingir altura de 1m na enchente do
último dia 15, causando elevados prejuízos materiais, além de
provocar a interrupção do trânsito por mais de 1h, numa
distância de três quilômetros.
Como sucede em outras regiões do subdistrito do Butantã, essas
inundações não chegam a constituir nenhum imprevisto, pois
repetem-se todos os anos, durante a mesma época. As soluções
também são mais do que conhecidas. Só que não são aplicadas,
conforme o desabafo feito pelo Sr. Tomás Martim; presidente da
Associação para Desenvolvimento do Rio Pequeno: Já
cansamos de apresentar à Prefeitura relação de medidas capazes
de acabar com as enchentes naquela região. Nenhum
engenheiro do município chegou a se manifestar contra as
nossas opiniões, o que mostra que elas nada têm de
absurdas.(...)
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funcionam em um mesmo prédio da Av. Vital Brasil, no Butantã,
vêm sendo sensivelmente prejudicado em sua vida escolar,
devido às enchentes que deixam praticamente isoladas aquelas
escolas em dias de chuva forte.
Nessas ocasiões, para evitar acidentes de maior gravidade, os
responsáveis pelo Grupo e pelo Ginásio não vêm outra solução a
não ser a de suspender ou interromper as aulas. Uma ameaça
permanente pesa sobre os menores. Na enchente do último dia
25, a professora de português, Eda Carrone Nuce, ao aproximarse do estacionamento com seu carro, percebeu quatro crianças
que vagarosamente, iam sendo arrastadas pela enxurrada. De pé
a margem da avenida, elas tentavam subir aos ônibus que ali
fazem ponto. Mas não o conseguiam, devido à pressão das
águas. Amedrontadas, chorando elas foram recolhidas pela
professora Eda, que as levou para suas casas.
Cerco e invasão
O prédio dos estabelecimentos escolares chega a ficar cercado
pelas águas. Elas alcançam alturas mais elevadas do lado
esquerdo do edifício. Na enchente do último dia 25 acreditam
elementos do corpo docente do grupo escolar que tenham
chegado a ultrapassar 1,5 de altura. Além do cerco a massa
líquida chega a invadir as dependências das escolas. As
professoras que necessitam passar do pavilhão maior para as
salas situadas em outras dependências, são forçadas a
atravessar o pátio pisando na água.
O número de prejudicados com esses acontecimentos é
bastante elevado, pois o Grupo Escolar Rural “Alberto Torres”
têm 650 alunos e o Ginásio “Messias Freire” mil. Os
responsáveis pelos estabelecimentos acreditam que as causas
do recrudescimento das enchentes sejam as obras realizadas no
Córrego Pirajuçara-Mirim, pelo que pedem à Administração
Regional mande verificar o que ocorre, tomando às devidas
providências.
16/04/1971
Plantão Regional
“Bocas-de-lobo” entupidas na Simão Álvares
Moradores da rua Simão Álvares solicitam à Administração
Regional sejam tomadas providências para o desentupimento
das “bocas-de-lobo” que ficam na confluência dessa artéria
com a Teodoro Sampaio. A obstrução daqueles bueiros está
causando inundações no local. Ao mesmo tempo alertam para a
sujeira que vem se acumulando naquela rua. Galhos de árvores
cortados e outros detritos atirados nas calçadas ali permanece

por muitos dias, antes de serem retirados pela turma da limpeza
pública.
16/04/1971
Ratos, sujeira e inundação no leito antigo do Córrego Verde
Alguns acham que é um trecho do Córrego Verde, cuja
canalização deixou de ser feita por um descuido da Prefeitura.
Mas não é nada disso. Trata-se simplesmente do leito antigo do
famoso córrego, que teve seu curso mudado quando a Prefeitura
fez sua canalização.
Situado entre as ruas Belmiro Braga e Padre João Gonçalves, se
estende da ponte da rua Inácio Pereira da Rocha (onde se inicia
o desvio da galeria do Córrego Verde) até a rua Cardeal
Arcoverde. O engano a respeito da natureza do local não tem
qualquer
importância. O importante
é que
inunda
freqüentemente, porque para ele aflui toda a água da chuva que
vem da Inácio Pereira da Rocha. E inunda, chegando a água a
atingir 2m algumas vezes, porque o leito antigo virou depósito
de lixo e está quase inteiramente tomado de mato. E quem
sofre é os moradores da rua Belmiro Braga, muitos dos quais
viram destruídas partes de suas residências. E tem mais: ali
proliferam enormes ratazanas, aranhas e até uma cobra já
apareceu.
O que deve ser feito?
A solução para o problema á muito fácil. Basta construir sobre
o leito antigo uma viela sanitária, que permitirá o escoamento
normal
das águas da chuva. Aliás, segundo informa o morador do
número 83 da rua Belmiro Braga.
Existe um projeto da Prefeitura neste sentido, prevendo até a
construção de um jardim no terreno municipal situado ao
lado da ponte da rua Inácio Pereira da Rocha.
Se existe este projeto, por que não o executa a Prefeitura? Não
exigirá muitos gastos, porque o trecho é de pouca extensão, e
dará tranqüilidade a dezenas de famílias, além de melhorar
totalmente o aspecto do local.
Sugere a Administração Regional de Pinheiros que mande para
lá alguém que veja de perto problema e encaminhe a solução,
que parece bem corriqueira. O Sr. Glauco está disposto a levar a
coisa até o fim. Diz que já se cansou de tantos anos de
sofrimento e o primeiro passo será organizar um abaixoassinado de todos os moradores locais, para pedir providências.
23/04/1971
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Enchentes do Rio Pequeno: Regional promete galeria nova e
remoção de pedras
O problema das enchentes no Rio Pequeno vai ser atacado com
a realização de duas obras que a muito são reclamadas pelos
moradores daquela região: substituição dos tubos existentes no
córrego Água Podre por uma galeria mais ampla e eliminação
das pedras que impedem o livre curso das águas do Ribeirão
Jaguaré.
Transmitindo essas informações à nossa reportagem, o
administrador Regional de Pinheiros, Sr. Vita, disse que tomou
tais decisões após vistoria que efetuou no local no último
domingo:
 Estamos cumprindo a determinação do Prefeito Figueiredo
Ferraz de tomarmos conhecimento dos problemas “in loco”.
Assim fazendo, pudemos constatar pessoalmente que os dois
tubos existentes atualmente no córrego Água Podre sob a
estrada do Rio Pequeno são insuficientes para dar vazão a água.
Eles têm apenas 80 cm de diâmetro, serão substituídos por uma
galeria moldada, de 2x2m. Essa obra e a outra  remoção das
pedras do Ribeirão do Jaguaré  serão objetos de concorrência
pública, a serem divulgadas em poucos dias.
Na ocasião o administrador percorreu outros pontos da região,
constatando-se ser necessário proceder a limpeza, rebaixamento
e alargamento de córregos, além da pavimentação de diversas
ruas. Acrescentou também que essas obras serão atacadas
dentro em breve.
23/04/1971
Centro de Saúde está pesquisando condições sanitárias na
região
O Centro de Saúde de Pinheiros está procurando reforçar o
controle sob possíveis focos de epidemia nesta região. Tendo
em vista o perigo que poderia representar as constantes
enchentes na área do Rio Pequeno para os que ali residem, o Dr.
Geraldo Chaves Salomão determinou na última segunda-feira
que uma equipe de fiscais efetua-se um novo comando naquele
bairro com o objetivo de pesquisar os índices de vacinação
contra a poliomielite e tifo.
30/04/1971
A bronca pinheirense
Vila Beatriz reivindica obras contra inundações
Interpretando o sentimento dos moradores do bairro, o Sr. José
Pereira da Silva Tavares alinha as principais reivindicações da
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Vila Beatriz: retirada de tubo condutor de água localizados sob a
ponte da rua Pascoal Vita, a fim de evitar as constantes
enchentes naquele ponto; reforma do calçamento da rua
Juranda; iluminação pública para as ruas Juranda, Pascoal Vita,
Beatriz e Leão Coroado (em parte) e prolongamento da rede de
água para a rua Juranda.
O causador das enchentes é o Córrego das Corujas que desce de
Vila Maria Luiza e passa por baixo da rua Pascoal Vita. É o que
diz o Sr. José Pereira da Silva Tavares:  Na época da seca não
passa de um fio d’água. Mas quando chove, devido a sujeira que
vem se acumulando em seu leito, desde a Vila Maria Luiza, ele
apresenta vários pontos críticos. E quando atinge a ponte sobre a
rua Pascoal Vita, o transbordamento chega ao auge. Naquele
local passa um tubo condutor de água, de diâmetro muito
amplo. Recuado um pouco acima do leito do córrego, ele por si
só, já constituí um entrave no livre curso das águas. Mas não
bastasse isso, ainda serve de anteparo para os objetos que a
correnteza transporta, formando uma espécie de barreira.
A conseqüência, segundo o nosso entrevistado, é que as águas
encontram uma única saída: alcançando o nível da rua Pascoal
Vita, espraiam-se por está, indo inundar as residências situadas
às suas margens. A solução, repete o Sr. Tavares, é a remoção
do tubo, além de periódicas limpezas no leito do córrego.
21/05/1971
Butantã continua esperando sua Administração Regional
21/05/1971
Afinal, a conclusão: não existe o Distrito de Pinheiros
Sobre os auspícios do Rotary Clube, um grupo de pinheirenses
reuniu-se na última sexta-feira para examinar os aspectos que
envolvem a instalação do 45 Subdistrito de Pinheiros, criado
pela lei 8092, de 28 de fevereiro de 1964. Foram três anos de
debates sobre um assunto bastante controvertido.
A história do subdistrito
A lei qüinqüenal 8092, de 28 de fevereiro de 1964, fixou o
quadro territorial, administrativo e judiciário do Estado, criando
entre outros, o 45 Subdistrito de Pinheiros, desmembrado do
13 (Butantã), do 14 (Lapa), do 20 (Jardim América), e do
39 (Vila Madalena). Criando o subdistrito o secretário da
Justiça abriu concurso para provimento de cargos no Cartório de
Pinheiros. Então Miguel de Toledo, titular do Cartório do Butantã
e outros impetraram mandato de segurança n1196 contra a
realização do concurso. O tribunal de justiça de São Paulo

concedeu segurança, baseado no fato de que a criação foi
duplamente ilegal. Em primeiro lugar porque a lei paulista 7.693
de 14 de janeiro de 1963, em seu artigo 3, dispõe que “a
subdivisão de distrito só poderá ser objeto de lei que disponha
de quadro territorial, judiciário e administrativo do Estado desde
que possua mais de 100 mil habitantes.” E este último requisito
(mais de 100 mil habitantes) não foi cumprido pela lei
qüinqüenal 8092.
Em segundo lugar porque a lei 8092 não criou Cartório nem o
cargo de escrivão. Portanto não poderia haver concurso para
provimento de cargo inexistente num cartório não criado. Foi
então suspenso o concurso. Consta do acordo o seguinte: “... a
impetração é procedente, por isso mesmo é indisfarçável a
ilegalidade praticada pelo legislador estadual...”.
Posteriormente foi promulgado o decreto lei n158, de 28 de
outubro de 1969 (Lei qüinqüenal), que fixou o quadro judiciário.
Em seu anexo 1 referindo-se ao distrito de São Paulo, cita o 45
subdistrito. Não descreve divisas e confrontações sob o
Subdistrito de Pinheiros. No anexo 2 refere-se às divisas da Vara
Distrital tão somente, não reeditando sequer aquele
desmembramento da lei 8092. Também não criou serventia
(Cartório), nem o cargo de escrivão. Em decorrência desse
decreto lei, foi novamente aberto concurso para provimento de
cargos no Cartório de Pinheiros. E novamente Miguel Ramos de
Toledo impetrou mandato de segurança n 194.510. A terceira
Câmara Civil concedeu segurança, baseada no fato de que o
decreto lei 158 que rege tão somente a organização judiciária do
Estado não criou e nem poderia criar novos distritos ou
subdistritos. E novamente por determinação do Tribunal de
Justiça, foi suspensa a realização do concurso.
21/05/1971
O Estado vai remover rochas no Rio Tietê e Pinheiros
Autorizado pelo Governador Laudo Natel, o Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Departamento de Obras do Estado
vai proceder a remoção de aproximadamente 8.000m3 de rochas
na confluência dos rios Tietê e Pinheiros, nesta Capital.
Conforme explicou o Secretário José Meixes, está é a primeira
obra a ser posta em concorrência, dentro dos estudos realizados
pela comissão mista Estado-Prefeitura para enfrentar o problema
de enchente que assola a Capital e a região da Grande São
Paulo, além de outras regiões que integram a Bacia do Alto
Tietê-Cubatão.
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Como se sabe, a referida Comissão apresentou uma série de
medidas destinadas ao ataque efetivo do problema, dividindo-as
quanto ao tempo nas categorias de imediatas e de médias e
longo prazo e para serem executadas pelo Estado, através do
DAEE e pela Prefeitura Municipal de São Paulo.
As obras de remoção do maciço rochoso existente na
confluência daqueles rios, previstas na etapa imediata do plano,
estão estimadas em 650 mil cruzeiros e são indispensáveis para
aumentar consideravelmente a vazão do Tietê.
Constante da programação do DAEE, tais obras serão executadas
observando-se os termos de convênio com o DER, eis que o
deslocamento possibilitará o desenvolvimento das obras viárias
naquela área, e permitirá a interligação da Rodovia Castelo
Branco com as Marginais do Rio Tietê e Pinheiros, o chamado
“Cebolão”.
O Engenheiro Superintendente do DAEE, informou que os
serviços serão executados num prazo de 3 meses e a firma
responsável e os responsáveis técnicos terão que comprovar que
já executarão um volume de 2500m3 de material rochoso,
atestado por entidades públicas municipais, estaduais ou
federais.
09/07/1971
Prefeitura resolve acabar com as pedras do córrego Jaguaré
Tudo indica que está chegando o fim das famosas pedras do
córrego Jaguaré, no Jardim Ivana, responsáveis pelas enchentes
que periodicamente assolam extensas regiões do rio Pinheiros.
A Prefeitura Municipal abriu concorrência pública para a
execução de serviços de quebra e remoção de pedras naquele
local.(...)
O edital de concorrência de n°130/71, foi publicado no “Diário
Oficial do Município’ do dia primeiro do corrente, (...). O prazo
máximo das obras será de 120 dias.
A concorrência aberta refere-se a execução de serviços em mais
quatro locais, além do córrego Jaguaré, especificando que o
total das pedras a serem quebradas e removidas ascendem a
1.500m 3 . Esse item do edital provocou comentário do Sr.
Thomas Martins, diretor da Associação para o desenvolvimento
do Rio Pequeno:
Ao que estou informado, somente as pedras existentes no Jd.
Ivana somam mais que 1.500m 3. Não sei se houve algum
equivoco por parte dos técnicos da Prefeitura ao elaborar a
concorrência. De qualquer forma, é uma boa notícia para todos
nós, que ficamos aguardando ansiosos o início das obras.
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Tomara que tudo fique terminado antes da chegada do período
das águas.
16/07/1971
A nova bica d’água do Jardim Regina
Desde nove do corrente, os moradores do Jardim Regina, Jd.
Celeste e Vila Pazini não
precisam mais molhar os pés, nem pisar na lama para servirem
da bica d’água que se abastecem. Nesse dia foram inaugurados
o cimentado e os cinco tanques que o Administrador da
Regional de Pinheiros, Fiore Vita, mandou construir em torno
daquela nascente.
Mais sete tanques
Dia 1° de Maio do corrente ano, o Administrador Fiore Vita
visitou o bairro a convite da Sociedade Amigos local e tomou
contato com o problema:
_ Na região, era a segunda bica que me apresentava e que
necessitava de melhoramentos. A outra é a do Morumbi. Decidi
que a do Jd. Regina deveria ser atendida em primeiro lugar,
porque serve famílias que não conta com outra fonte de
abastecimento de água.
Depois de um mês e meio de trabalho as obras estavam
terminadas. Rodrigo Gaspar de Lima, que orientou e fiscalizou os
trabalhos executados por oito homens diz que as chuvas
complicaram as coisas:
_ Nossos homens trabalhavam debaixo d’água quase o tempo
todo e atolados na lama até os joelhos. As nascentes chegaram a
nos fugir por várias vezes, mas nós fomos buscá-las novamente.
Em torno da bica foi feito um muro, o piso foi cimentado. Sobre
o córrego foi colocado uma laje de concreto e sobre ela cinco
tanques. Agora, Fiore Vita prometeu instalar mais sete tanques o
que deverá ser feito brevemente.(...).
30/07/1997
Prefeito quer mais áreas residenciais na região
O Prefeito Figueiredo Ferras encaminhou à Câmara Municipal o
projeto de lei declarando estritamente residencial áreas de
Pinheiros e nos Jardins Paulista e América, nas quais só serão
permitidas - aprovado os respectivos projetos - construção e
reconstrução de “habitações regionais particulares”, sendo
proibido a edificação de edifícios de apartamentos ou prédios
para outro uso que não residenciais.
Pinheiros

A área atingida pela restrição em Pinheiros situa-se no coração
do bairro, ela é limitada pelo perímetro que se inicia na
confluência das ruas Teodoro Sampaio e Pinheiros, segue por
esta até a Av. Brigadeiro Faria Lima, Praça Itália, Av. Euzébio
Matoso, Rua Butantã, Largo de Pinheiros, Rua Teodoro Sampaio
até a confluência com a Rua Pinheiros, ponto inicial do
perímetro.
Jardins
Nos Jardins a área especificada no decreto fica delimitada pelo
perímetro que começa no cruzamento da Av. Cidade Jardim com
a Av. Brigadeiro Faria Lima, segue por esta até a Praça Itália,
continua pela Avenida Rebouças, Rua Estados Unidos, Alameda
Gabriel Monteiro da Silva, Rua Áustria, Itália, Praça do Vaticano,
Rua Rússia, Praça Coração de Maria, Av. 9 de Julho, Av. Cidade
Jardim até o cruzamento com a Av. Brigadeiro Faria Lima. As
mesmas restrições valem para os lotes lindeiros a ambos os
lados das ruas, praças e avenidas situadas naquele perímetro.
São exceções ao perímetro estipulado no decreto os lotes
vizinhos à Av. Brigadeiro Faria Lima, à Alameda Gabriel Monteiro
da Silva , desde seu cruzamento com as ruas Juquiá e Ibsen da
Costa Manso, até a rua Dinamarca. A Rua Joaquim Antunes,
entre a Alameda Gabriel Monteiro da Silva e a Av. Rebouças e
também os núcleos comerciais estabelecidos pela lei 4.451 de
Janeiro de 1954.
06/08/1971
Enchentes: Vila Pirajuçara teme as próximas chuvas
A casa de Juan Rulle à Rua Queluzita, 52, Vila Pirajuçara , ainda
tem nas paredes as marcas das últimas enchentes, mas ele diz
que não vai submetê-la a nenhuma reforma. Não pensa sequer
em um simples pintura: Vou esperar as próximas chuvas. Sei
que tudo isto aqui vai encher de novo. Depois, então, é que
começarei a pensar no que fazer.
A Rua Queluzita fica perto da ponte existente na Via Raposo
Tavares, sobre o córrego Pirajuçara. Além de sofrer as
conseqüências dos constantes transbordamento desse curso
d’água, ainda recebe a verdadeira avalanche líquida que desce
do bairro da Previdência e outros núcleos situados na parte alta
da Via Raposo Tavares. _ Não é só a Queluzita que é atingida, as
outras também: Grupiara, Perucaia e adjacências.
O córrego Pirajuçara, no trecho vai da Raposo Tavares até a Rua
Camargo apresenta grande quantidade de lama em seu leito, o
que virá impedir o escoamento da torrente característica das
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épocas de chuvas. Isso se, até lá, a Prefeitura não cuidar do seu
desassoreamento.
Por outro lado, há as águas que descem da parte alta da Raposo
Tavares. Passando pela rua Dr. Eduardo Vaz entra numa viela,
caindo num rego estreitíssimo que devia levá-las ao córrego
Pirajuçara. Como não encontram passagem inundam os
terrenos existentes no local, indo desaguar na Queluzita.
O córrego está uma lástima, em vários pontos: margens
desbarrancando, lixo e entulho em seu leito, um dos lados da
ponte da Vital Brasil começou a ceder.
Juan Rulle diz que há muito vem levantando esses problemas
junto ao poderes públicos (“Inclusive através da Sociedade
Amigos do Butantã-Pirajuçara, na qual fui diretor por muito
tempo”).
Agora, faz questão que a reportagem comprove o que afirma.
Seguindo pela Av. Caxingui, às margens do Pirajuçara vai
indicando vários pontos em que se observam avançado
processo de erosão.
O mais acentuado é o localizado na saída da Rua Bijari. A
margem já foi comida, não existem mais calçadas, nem guias. O
asfalto começa a ser rasgado, pronunciando a formação de uma
valeta que poderá cortar a Av. Caxingui, tornando-a intransitável.
Mais adiante, à ponte da Vital Brasil, o leito do córrego quase
que inteiramente tomado por detritos e por entulhos
provenientes de guias e calçadas que vieram abaixo. Em um dos
lados, o suporte de cimento da ponte apresenta enormes fendas,
podendo ruir a qualquer momento.
Outra queixa que Juan Rulle faz, em nome dos moradores da
Rua Queluzita: A invasão dos ratos, provenientes do córrego
Pirajuçara. Existem em quantidades impressionante, invadindo
os jardins e o interior das residências.
Uma última coisa: por que é que não terminam o asfaltamento
de nossa rua? As obras foram aprovadas pela Prefeitura, a
empresa vencedora da concorrência andou por aqui fazendo o
serviço de terraplanagem, depois suspendeu tudo, alegando falta
de verbas. A rua ficou sem o asfalto e, ainda por cima, temos
que suportar tremenda nuvens de poeira que só
desaparecem quando a chuva resolve nos dá uma ajudazinha.
Região de Pinheiros Dia e Noite.
Obras contra poluição do Rio Pinheiros
A Companhia de Saneamento de São Paulo - Sanesp, contratou
obras de construção dos
interceptores de esgotos do rio Pinheiros.
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Trata-se da execução de galerias especiais que margearão o rio
Pinheiros recolocando esgotos dos coletores- troncos dos
bairros de Pinheiros, Butantã, Jaguaré, Vila Madalena, Alto de
Pinheiros e Cidade Universitária.
Segundo informou o Secretário de Obras do Estado, José
Meiches, o trabalho é de vital importância dentro do sistema de
combate à poluição dos rios da Grande São Paulo.
10/09/1971
Prefeitura vai construir mais duas pontes sobre o rio Pinheiros
Até fins de 1972 a Prefeitura Municipal de São Paulo deverá
entregar ao tráfego duas grandes pontes sobre o canal do rio
Pinheiros, na Av. Queiroz Filho ( antiga Jaguaré). A obra
.anunciada é de grande importância pois dará solução viária a
vasta área da Capital, interligando diversas vias, tais como
Marginal de Pinheiros, Anel Rodoviário e Rodovia Castelo
Branco, além de facilitar o acesso ao Ceagesp e aos bairros e
municípios situados ao longo da Estrada de Itu.
Cada uma das pontes terá 642 Km de extensão, devendo custar
aos cofres municipais um total de Cr$ 24 milhões. A obra estará
concluída em 700 dias após a assinatura do contrato.
A execução dessas duas pontes e mais trevos rodoviários foi
anunciados no dia dois último pelo Prefeito da Capital, Sr.
Figueiredo Ferraz.
08/10/1971
Plantão da Regional.
Limpeza do Córrego Pirajuçara
O leito do córrego Pirajuçara apresenta-se completamente
assoreado, em quase toda a sua extensão. O alerta parte dos
famílias residentes nos núcleos localizados às margens, as quais
demonstram apreensão diante do que poderá acontecer quando
chegarem as chuvas mais
fortes. Atualmente, a cada pancada de relativa intensidade ocorre
transbordamento em diversos trechos. Para que a situação não
venha a se agravar, pedem os moradores desses bairros que a
AR promova urgente e enérgica limpeza no leito do Pirajuçara.
15/10/1971
Governador visita obras contra poluição no canal do Pinheiros
O Governador Laudo Natel visitou, na última semana, as obras de
construção dos interceptores de esgotos ao longo do rio
Pinheiros, iniciadas há aproximadamente 40 dias e que tem seu
término previsto para Fevereiro de 1972.

Orçado em Cr$ 11 milhões, os interceptores correrão
paralelamente ao rio Pinheiros, coletando esgotos do Butantã,
Jaguaré, Cidade Universitária e Pinheiros. Os dejetos serão
conduzidos até a Estação de tratamento de esgotos de
Pinheiros, onde receberão um primeiro tratamento. O eflúvio,
isto é, a água já livre da matéria sólida sofrerá ainda um
tratamento final antes de ser lançada na represa Billings, com
isso, não só esse reservatório, como também a Baixada Santista,
ficarão livres da poluição causada hoje pela enorme carga de
matéria orgânica “in natura” que recebe. Os interceptores tem
1.310 e 2.200 metros de extensão e, estão sendo construídos
em faixas de terrenos privativas de serviço da Light, que
autorizou sua utilização compreendendo o alto alcance social do
plano.
Plantão da Regional
Limpeza do córrego Pirajuçara
Apesar de relativamente fracas, as chuvas que caíram na semana
passada quase fizeram transbordar o córrego Pirajuçara.
Preocupados
com o que poderá acontecer quando chegarem as chuvas de
verdade, os moradores da Av. Eliseu de Almeida estão dirigindo
apelo a AR-Pi no sentido de que seja efetuado energicamente a
limpeza no leito daquele córrego. Procurando cooperar com a
AR-Pi, eles sugerem a introdução de modificação no sistema
seguido o ano passado, quando a empresa encarregada da
limpeza tratou em primeiro lugar de desmatar as margens do
mencionado curso d’água. O resultado, segundo os reclamantes,
foi que, não encontrando nenhum obstáculo natural que as
contivessem, grandes parcelas de terra eram arrastadas pelas
chuvas de pedras que estrangulam o córrego Jaguaré, no Rio
Pequeno.
A AR-Pi, de acordo com as mesmas fontes, cumpriu a sua
obrigação : Solicitou ao setor competente, as Obras-4, que
incluísse no programa do presente ano aquela providência. Por
razões que desconhecemos , no entanto, aquele
setor adiou a medida para o primeiro semestre de 1972. Desta
forma , já sabem os moradores daquela região que os primeiros
meses do ano que vem, com os aguaceiros típicos ação das
pedras que estrangulam o córrego Jaguaré, no Rio Pequeno.
Desta forma , já sabem os moradores daquela região que os
primeiros meses do ano que vem, com os aguaceiros típicos
dessa época, lhes reservam mais uma sucessão de enchentes.
Alguém poderia argumentar, que por se tratar de obra de
pequena envergadura a Prefeitura tenha achado natural transferi-
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la para mais tarde, programando em seu lugar outra considerada
mais importante e, portanto, de maior urgência.
A isto se poderia responder que são justamente os pequenos
problemas, não solucionados, que ao se juntarem formam uma
teia inextricável de dissabores para os habitantes da periferia.
É o que ocorre com as inundações que continuamente castigam
os moradores dos bairros situados além rio Pinheiros: Em uns
pontos o leito dos cursos d’água está completamente
assoreados; em outro, é uma fonte demasiadamente estreita que
não dá vazão a corrente; mais adiante ( caso do Jaguaré), são
pedras causando estrangulamento.
Não sendo cada um desses pequenos problemas atacados com
decisão pela Prefeitura, não pode causar nenhuma estranheza a
erupção de enchentes no mais diversos pontos da região
além rio Pinheiros. O que se torna indispensável, doravante, é
que localizada as causas do problema, os serviços públicos
municipais se disponham a atacá-las com maior energia e
presteza, para que a população possa realmente sentir que
alguns de seus velhos flagelos estão com os dias contados. Do
contrário, permaneceremos apenas no terreno das palavras.
29/10/1971
As pedras do córrego Jaguaré
Ao contrário do que divulgamos na semana passada, baseados
em informações prestadas pelas Obras-4, da Prefeitura, as
pedras que bloqueiam o leito do córrego Jaguaré, no bairro do
Rio Pequeno, impedindo o escoamento normal das águas e
sendo responsável pelas enchentes periódicas que ali ocorrem,
serão dinamitadas ainda esse ano. O contrato já foi assinado,
devendo o serviço se iniciar proximamente.
A informação foi prestada a essa reportagem pelo Sr. Fiore Vita,
Administrador Regional de Pinheiros.
Mais quatro pontilhões
Informa o titular da AR-Pi, Sr. Fiore Vita, que foram colocados
em concorrência mais quatro pontilhões nessa região. Três serão
construídos sobre o córrego Pirajuçara ( Av. 2, Jardim Jussara Av. Alfranio Peixoto, Butantã - Av. paralela à Av. Marginal,
Cidade Universitária), o quarto será construído sobre o córrego
Jaguaré, no Rio Pequeno, na altura da Estrada da Cachoeira. As
obras serão iniciadas assim que estejam julgadas as propostas
da concorrência pública.
17/12/1971
Prefeitura vai combater os pernilongos do Pinheiros
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O rio Pinheiros, um dos maiores focos de pernilongo da Capital,
vai merecer atenção especial da Prefeitura no plano de combate
ao Culex, que será posto em pratica ainda esse mês,
continuando em Janeiro e Fevereiro.
Também nos cemitérios
O plano foi elaborado pelo Professor Rubens Costa,
Parasitologista da Faculdade de Medicina e Membro do
Conselho de Saúde do Município e será executado pelas
Administrações Regionais. um de seus itens prevê a fiscalização
dos cemitérios, pela Secretaria dos Serviços Municipais, para
evitar o uso de vasos de flores com água, que facilitam a
proliferação dos pernilongos.
Também deverá ser firmado um convênio com a
Superintendência do Saneamento Ambiental do Estado, para a
ampliação da área a ser beneficiada pelo combate aos insetos,
principalmente junto aos córregos, rio, e lagoas. (...).
Focos
Equipes especiais - prevê o plano - pulverizarão com inseticidas
os focos dos insetos. Nos rios Tietê e Pinheiros o trabalho será
feito com barcos, mas o pernilongo adulto deverá ser eliminado
com a utilização de “fog”, sistema que vem sendo aplicado com
sucesso em alguns pontos da cidade, principalmente no Parque
Ibirapuera.
O plano prevê a extinção dos focos nas construções civis,
galerias de águas pluviais, cemitérios, terrenos baldios e valas
de esgotamento encontradas em região sem rede de esgotos.
14/01/1972
Urbanização da Marginal
O trabalho de urbanização das Marginais do rios Pinheiros e
Tietê deverá estar pronto em Março próximo, segundo
informações divulgadas pela Prefeitura da Capital. Em seguida,
começará a ser desenvolvido o serviço de fiscalização
permanente para manutenção do ajardinamento. O plano de
urbanização com a execução prevê a construção de calçadas, a
plantação de grama e a implantação de uma cerca formada por
arbustos, além da transformação dos canteiros centrais das
avenidas em jardim.
A fim de verificar o andamento das obras, o Prefeito Figueiredo
Ferraz, em sua primeira inspeção de 1972, percorreu as
Marginais do Rio Pinheiros e do Tietê, em companhia do
coordenador das Administrações Regionais, Celso Hahne e do
engenheiro Nelson Betti, diretor do Departamento de Estradas de
Rodagem do Município  DERMU.

14/01/1972
Novo órgão municipal vai centralizar planejamento
O Prefeito Figueiredo Ferraz sancionou a lei que criou a
Coordenadoria Geral do Planejamento ( Cogep), órgão que
aplicará técnicas modernas de planejamento na administração
municipal. Com o seu surgimento será extinta a Comissão
Organizadora do Plano Diretor do Município e a Comissão
Permanente do Código de Obras.
As funções de ambas as comissões passaram a ser executadas
pela Cogep, que passará a centralizar todo o trabalho de
planejamento municipal.
Por ocasião da elaboração do Plano Urbanístico Básico a firma
por ele responsável sugeriu a formação da Cogep. Isso ocorreu
em 67. Como, na ocasião o órgão não chegou a ser criado, suas
funções foram entregues ao grupo executivo de planejamento.
Acontece que o Cogep  Grupo Executivo de Planejamento 
jamais pode contar com recursos humanos e orçamentários a
altura de suas funções, não podendo portanto, desempenhá-las
a contento.
A lei sancionada pelo Prefeito Figueiredo Ferraz pretende, agora,
corrigir essa deficiência. Ao mesmo tempo, objetiva adotar a
Prefeitura de um órgão central de Planejamento, eliminando,
pelo menos em parte, os inconvenientes de uma excessiva
dispersão de esforços, atualmente empregados no exame e
encaminhamento de determinado projeto.
A Cogep  Coordenadoria Geral do Planejamento será
constituída do Gabinete do Coordenador Geral, Conselho
Orientador de Planejamento, Comissão de Zoneamento, Centro
de Metodologia e Documentação, Diretoria de Planejamento e
Diretoria de Implantação. A Cogep ficará diretamente
subordinada ao Gabinete do Prefeito.
21/01/1972
Vila Indiana reivindica obras contra enchentes
Para amenizar os problemas de enchentes na região, a
sociedade da Vila Indiana está fazendo dois pedidos: ao
INOCOOP, para que remova a lama que se acha acumulada na
barragem existente no terreno que pertenceu a pedreira Coteca e
a Secretaria de Obras da Prefeitura para que de prioridade para a
construção da galeria, já aprovada, sob a avenida Corifeu de
Azevedo Marques.
O secretário daquela sociedade, Sr. José Pissinato, dise que a
remoção da lama acumulada na barragem é medida de urgência,
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pois tal é sua quantidade que, com mais uma ou duas chuvas,
ela ultrapassará a barragem e invadirá o leito da avenida Corifeu
de Azevedo Marques.
A barragem foi erguida a nosso pedido, a fim de conter a
corrente de água e lama que descia daquela área, na época
chuvosa e ocupava o leito da Corifeu, dificultando sobremaneira
o trânsito de veículos. Agora, no entanto, a barragem se encontra
praticamente saturada, sendo indispensável que a INOCOOP 
Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais de São
Paulo proceda a limpeza por nós solicitada, o quanto antes. Vila
Indiana e bairros próximos sempre estiveram sujeitos a
enchentes. Como a aquisição do terreno que pertenceu a Coteca,
para a construção de cerca de 4.500 residências pelas
Cooperativas Habitacionais, a situação agravou-se, na opinião
de Pissinato.
Os obstáculos naturais existentes na área foram removidos o que
permitiu que as águas das chuvas e lama escorresse livremente
para as partes baixas. A barragem ajudou a solucionar o
problema, em parte. Mas o que acontecerá quando estiverem
prontas e habitadas as 4500 residências projetadas?
Prioridade para a galeria
José Pissinato calcula que dentro de 18 meses as casas do
INOCOOP estarão construídas e habitadas. Elas serviram de
anteparo às águas que descem das partes altas. Porém , ao
mesmo tempo, serão fontes de grandes quantidades de águas
servidas.
Atualmente, não existe canalização capaz de absolver tudo isso.
A solução ideal será a construção de galeria sob a Av. Corifeu de
Azevedo Marques, já projetada. No entanto, se sua construção
não for iniciada em tempo hábil, dificilmente será terminada
antes que as coisas se agravem.
A galeria vai captar as águas do Córrego Pirajuçara-Mirim
(causas de constantes enchentes no local) e de outras correntes,
devendo liquidar de vez com as inundações da Corifeu nas
proximidades do Instituto Butantã. A notícia da construção da
galeria trouxe grande alívio aos moradores destes bairros.
Acontece que a concretização de obras como essa depende de
uma escala de prioridades elaborada pela Prefeitura. É por isso
que a nossa Sociedade solicita a Secretaria de Obras da
Municipalidade, através de seu Departamento de Obras que
inclua a construção desta galeria entre as prioridades 
finalizou o Sr. José Pissinato.
28/01/1972
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Ferraz manda desobstruir as margens do Pirajuçara
Após inspeção feita em companhia do Sr. Fiore Vita, o Prefeito
Ferraz determinou a demolição das casa e um prédio de
indústria construídos, em desacordo com o código de obras,
praticamente sobre o leito do Pirajuçara-Mirim. Autorizou ainda
o Administrador Fiore Vita a procurar outra área para o lixão. Por
último mandou intimar o INOCOOP a regularizar o local
danificado
em conseqüência da construção de residências em Vila Indiana.
Adotou essas medidas em conseqüência das chuvas que
provocaram novas enchentes na região.
04/02/1972
Regional exige demolição de prédio no Pirajuçara-Mirim
A Administração Regional de Pinheiros já está intimando os
proprietários dos imóveis construídos junto ou sobre o Córrego
Pirajuçara-Mirim a demolir os prédios, de acordo com as
instruções recebidos do Prefeito Figueiredo Ferraz, após a visita
que o chefe do executivo municipal fez a região do Butantã na
quarta-feira da última semana.
O Prefeito tomou essa resolução por ter constatado que tais
construções são responsáveis por pontos de estrangulamento
daquele curso d’água e estarem edificadas de tal forma que
tornam impossível até mesmo a construção de obras preventivas
a enchentes.
É o que acontece com a indústria Plasticrom, localizada à Av.
Corifeu de Azevedo Marques, 1300, Vila Indiana, a primeira a ser
intimada pela Administração Regional de Pinheiros.
Pilares na água
Vistoria na região do Butantã, esta semana, para a adoção de
novas medidas, o Administrador Regional de Pinheiros, Fiore
Vita, o chefe da Subdivisão de Obras da Regional, engenheiro
José Carlos de Arrudo e o engenheiro Firuiã examinaram
detidamente dois pontos de estrangulamento do PirajuçaraMirim em Vila Indiana. O mais grave deles, na opinião do
administrador, é o provocado pela Plasticrom.
Veja, declarou Fiore Vita a reportagem, não somente a indústria
construiu essa plataforma sobre o córrego, como ainda fincou
seus pilares dentro d’água. A plataforma, em determinado
ponto, acham-se apoiadas sobre um tubo condutor de água,
impedindo completamente sua movimentação, caso isso se
torne necessário.
A firma, assim como os demais proprietários intimados, tem 15
dias para executar a demolição determinada. Caso não seja

atendida a intimação, a Prefeitura adotará novas providências
contra os recalcitrantes. Consta que o Prefeito Figueiredo Ferraz
baixará proximamente decreto tornando mais rigorosos os
dispositivos do Código de Obras que regem o assunto.
Galeria
O outro ponto examinado pelo administrador Fiore Vita e seus
auxiliares encontra-se na rua Boturoca, a entrada de Vila Indiana.
O Pirajuçara-Mirim corre ali por um leito por demais estreito. As
residências, embora não se encontrem edificadas sobre o curso
d’água e possivelmente não venham a ser atingidas por
demolições, tem seus quintais a distância muito reduzida. Fiore
Vita acredita que na ocasião do alargamento, boa parte dos
terrenos será atingida. O que ele considera essencial para
solucionar os problemas de enchentes na área, é a construção
de galeria na Corifeu de Azevedo Marques. O projeto da galeria
já se acha pronto no Departamento de obras da Prefeitura,
faltando apenas ser incluída na programação da Prefeitura. Vou
solicitar ao coordenador das Administrações Regionais, Sr.
Celso Hahne, que solicite ao Prefeito Figueiredo Ferraz concluir
essa galeria nas obras prioritárias, para início ainda neste ano, se
possível.
A galeria de 2m por 2,5m de diâmetro, terá aproximadamente 2
km de extensão, segundo o Dr. Hadad, do Departamento de
Obras da Prefeitura Municipal deverá custar cerca de 1 milhão
de cruzeiros.
25/02/1972
Vila Indiana: Demolida construção irregular sobre o PirajuçaraMirim
O administrador Regional de Pinheiros, Fiore Vita, informou a
reportagem que a firma Plasticrom, localizada na Vila Indiana, já
procedeu a demolição da plataforma construída sobre o Córrego
Pirajuçara-Mirim, causadora do estrangulamento do curso
d’água, naquele ponto.
Os proprietários da firma efetuaram a demolição atendendo a
intimação expedida pela Regional. Outra empresa, situada no
mesmo núcleo populacional, e os proprietários de numerosas
casas estão recebendo as intimações, devendo por abaixo as
construções que contrariam o Código de Obras.
A exigência feita pela Administração Regional de Pinheiros é
decorrência de determinação do Prefeito Figueiredo Ferraz que,
em visita efetuada tempos atrás naquela região, ficou
impressionado com o número de construções erguidas
irregularmente às margens e, até sobre o leito do Pirajuçara-
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Mirim, dificultando o livre escoamento de suas águas e
ocasionando inundações periódicas.
03/03/1972
Linha do metrô vai passar mesmo sob a Teodoro Sampaio
Até o momento não existe nenhuma alteração no traçado da linha
Sudeste-Sudoeste do metrô, ela deverá mesmo passar sob o
leito da rua Teodoro Sampaio. Quem diz isso são os diretores e
funcionários da Companhia Metropolitana de São Paulo,
desmentindo os rumores que haveria novo traçado, pela Cardeal
Arcoverde ou rua Pinheiros. Para eles, o que está valendo é o
que consta no pré projeto, elaborado anos atrás. No entanto
estudos detalhados na nova linha somente serão efetuados
quando estiver definida a data do início de sua construção. Na
ocasião segundo os funcionários da companhia, é que se
constatará a necessidade ou não de modificações.
03/03/1972
Menos poluição no Rio Pinheiros
Está previsto para meados deste mês o término da construção de
interceptores de esgotos ao longo dos rios Pinheiros e Tietê,
obra da Companhia Metropolitana de Saneamento de São Paulo.
Tão logo possam ser utilizados, cerca de 120 milhões de litros
de esgotos  coletados por uma rede que atende a 800 mil
moradores de 16 bairros  serão tratados diariamente por uma
Estação de Tratamento de Esgotos de Pinheiros, segundo
informou a Sanesp.
Os interceptores
A função dos interceptores é a de substituir os rios como
receptores de esgotos, impedindo que as águas continuem
sendo poluídas numa escala que tenderia a tornar-se
insuportável dentro de pouco tempo. Os interceptores, os
maiores já construídos na Capital, medem 3m de altura por
3m de largura, constituindo-se imensas galerias. Através deles
os esgotos e mais os detritos de 500 indústrias serão levadas a
Estação, onde a matéria orgânica será separada da água, tratada
e levada para aterro, enquanto o líquido voltará ao rio isento de
substâncias poluidoras.
A Estação de Tratamento de Pinheiros, junto ao rio Pinheiros, já
se encontra em funcionamento parcial, tendo tratado desde
março de 71, há aproximadamente 17 bilhões e 200 milhões de
litros de esgotos.
10/03/1972
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Novo pedido de limpeza e canalização do Pirajuçara
O Clube dos Lojistas da Francisco Mourato solicitou ao Prefeito
Figueiredo Ferraz seja incluída no plano de obras de 72 a
canalização do Córrego Pirajuçara, no trecho que vai da Vital
Brasil até a Av. dos Três Poderes e desta até o Jardim Caxingui.
A entidade dirigiu-se também ao administrador Regional de
Pinheiros, Sr. Fiore Vita, reivindicando a adoção de outras
providências com referência a esse curso d’água.
Ao ofício dirigido ao chefe do Executivo Municipal e assinado
por seu Presidente, Sr. José Sérgio Pereira Toledo Cruz, o Clube
dos Lojistas da Francisco Mourato afirma ter sido informado na
Divisão de Rios, Córregos, Canais e Águas Pluviais da Prefeitura
que a canalização do Pirajuçara não está incluída no Plano de
Obras de 72.
A seguir diz o documento: “Não entendemos como podem ter se
esquecido das inundações de 71 e agora repetidas em 72, com
casas inundadas com 1m de água (casa do Dr. Carlos Zaratini ou
Carlos Zara e vizinhanças, no Butantã), amuradas derrubadas,
imóveis desvalorizados, carros inutilizados, prejuízos materiais
incalculáveis e ainda o perigo de doenças com aquele “esgoto a
céu aberto” inundando ruas e residências. Isso tudo só se pode
avaliar vendo “in loco”, sentido tudo na pele ou vendo o
desespero de amigos”.
Com o administrador
Ao administrador regional de Pinheiros o Clube de Lojistas da
Francisco Mourato solicitou as seguintes medidas: que a terra
removidas do Pirajuçara não fiquem empilhadas nas suas
margens, nem sejam empurradas para as bocas-de-lobo;
limpeza dos terrenos ao lado do Grupo Escolar Municipal do
Jardim Caxingui e as bocas-de-lobo próximas; que o guarda
desta escola municipal fiscalize o despejo de lixo, o entulho nas
margens do Pirajuçara e nos terrenos ao lado da escola; retirada
de raízes amuradas e outros detritos do leito do córrego;
conserto dos leitos das avenidas Caxingui e Eliseu de Almeida;
verificação da segurança da ponte da Av. Vital Brasil ( as
muradas estão se soltando) e; finalmente, a Sociedade deseja
que a AR-PI informe quem foi o responsável pela não inclusão
da canalização do Pirajuçara, dos trechos referidos, no Plano de
Obras de 72.
10/03/1972
Bueiros acanhados provocam enchentes no Jardim América

“Bocas-de-lobo” de dimensões reduzidas e permanentemente
obstruídas, são as causas principais das inundações que, de
tempos em tempos, assolam extensa área do Jardim
América, na opinião do Sr. Silvio Aruda Castanho, morador do
bairro.
Diz ele: “As inundações se verificam na bacia formada pela
baixada existente entre as ruas Cardeal Arcoverde e João Moura.
A qualquer chuva mais forte, grande quantidade de água
acumula-se no local. O seu escoamento deveria se processar
através das “bocas-de-lobo” construídas no local pela
Prefeitura. Porém o encanamento nelas colocado não dispõem
de dimensões suficientes para permitir a vazão de toda água que
recebe, a qual termina por transbordar por toda rua.
Para solucionar o problema, Silvio Arruda Castanha propõem a
substituição dos atuais bueiros, por outros de maiores
dimensões: “A administração Regional de Pinheiros poderia
mandar verificar o que estou afirmando, para aplicações das
medidas que o caso exige. Com novas e mais amplas “bocasde-lobo” o caso poderia ser solucionado de forma definitiva.
Não se pode dizer que a Administração Regional não tenha
cuidado de manter limpas as “bocas-de-lobo”. Constatei que
tem sido feitas limpezas periódicas, porem sem maiores
resultados. Dadas as reduzidas dimensões dos bueiros, em
poucos tempo eles voltam a ficar obstruídos. Com bueiros
maiores creio que tudo será solucionado.”
24/03/1972
Escola Municipal do Caxingui continua sujeita a inundações
Para acabar com as constantes inundações das dependências da
escola Municipal do Caxingui, localizada à Praça Imprensa
Paulista, é indispensável que a Prefeitura mande elevar os
degraus do portão de entrada em cerca de 80 cm, construindo
também uma espécie de barragem na mesma altura ao longo do
muro, de acordo com opiniões de pais de alunos do
estabelecimento.
Essas medidas já foram solicitadas à Prefeitura Municipal pelo
Diretor da Escola, Prof. Francisco Fernandes - acrescentaram há
cerca de dois anos, quando o então Prefeito Paulo Maluf
despachou em Vila Sônia. Enquanto a Prefeitura não se
manifesta a respeito do assunto, a Administração Regional de
Pinheiros vai despejando caminhões de terra naquela Praça,
aolongo da escola. “Isso é bom”  disseram os pais de alunos,
porque diminui o acumulo de água na Praça, mas não resolve. O
que é necessário mesmo é que se façam as obras que isolaram
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as dependências da Escola das águas. Além disso, a Regional já
não está mais lançando terra na Praça, deixou o serviço pela
metade.
Quando o Córrego Pirajuçara transborda (naquele ponto
reforçado pelas águas do chamado Córrego “A” que desce das
proximidades do Estádio do São Paulo Futebol Clube), as
dependências onde funciona a Administração da escola ficam
completamente alagadas. As salas de aula não são atingidas por
se encontrarem em ponto mais alto. As águas já trouxeram
visível prejuízo, estão estragando instalações elétricas e o motor
do gabinete dentário, além da perda de remédios e outros
materiais.
16/06/1972
Enchentes, águas poluídas, esgoto: alguns problemas do Rio
Pequeno
O Córrego que provoca todos os anos grandes enchentes no
bairro, as águas poluídas que correm pelas ruas, ausência de
coleta de lixo, são alguns problemas que a Sociedade Vilas
Unidas do Rio Pequeno está levando ao conhecimento das
autoridades, com pedido de solução.
Os senhores Júlio de Melo Ferreira e Milton dos Santos
Guilherme, respectivamente Presidente e Vice-presidente da
Sociedade, esclareceram que o córrego que vem da Vila Dalva,
descarregando suas águas poluídas sobre o Jardim Rio
Pequeno, provocando inundações na época da chuva. Essa
situação está a pedir medidas preventivas por parte da Prefeitura,
afinal de evitar a repetição das enchentes.
No que se refere a água e esgoto, afirmaram existir um pedido,
de 1968, para a implantação do serviço no bairro. O não
atendimento da solicitação resultou no que se vê atualmente:
águas poluídas correndo pelas ruas, formando buracos e
desprendendo mau cheiro.
07/07/1972
Jardim Jussara quer medida contra enchentes
Das quatro reivindicações que apresentaram ao Prefeito
Figueiredo Ferraz, dias atrás, o senhor,.Adalto Donato,
presidente da Sociedade Amigos da Vila Jussara considera
prioritárias a canalização do córrego da avenida 2 e a construção
de galerias de águas pluviais na rua Edvar Camilo, no Jardim
Itaguaçu Na audiência que o Prefeito concedeu ao Sr. Adalto
Donato e demais diretores da Saju, foram apresentadas mais
duas reivindicações: pavimentação de várias ruas no Jardim
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Celeste e Jardim Itaguaçu e instalação de playground no Jardim
Jussara.
07/07/1972
Interceptor sifonado: outra etapa do saneamento do Rio
Pinheiros
Dentro de 20 dias, aproximadamente, uma caixa de concreto,
pesando 600 toneladas flutuará por algumas horas no Rio
Pinheiros. Trata-se de interceptor sifonado, construído em pré
moldado, será conduzido do canteiro de obras até o local de sua
instalação definitiva, junto à ponte da Cidade Universitária. Ali, o
conjunto será submerso, permitindo a rede de esgotos que
demanda a Estação de Tratamento de Pinheiros transpor o canal
numa largura de 95m.
Projeto inédito
Com o sifão  cujo projeto é inédito na engenharia sanitária da
América Latina  a Sanesp fará a ligação da rede de esgotos
construídas às margens do Pinheiros, sem prejudicar a vazão
normal do rio. Isso aconteceria caso fosse adotada a técnica
tradicional da tubulação área, pois as vigas de sustentação
acabariam se constituindo em verdadeiras barragens.
Uma vez colocado o interceptor sifonado, estará concluída a
última etapa do tratamento de esgotos no setor de Pinheiros, que
beneficiará uma população de mais de 800 mil pessoas de 16
bairros desta zona.
07/07/1972
Prefeitura quer água e esgoto nos loteamentos
Os serviços jurídicos da Prefeitura foram mobilizados pelo
Prefeito Figueiredo Ferraz para obrigar os loteamentos a cumprir
as obrigações assumidas com a municipalidade: colocação de
rede de água e esgotos, construção de sarjetas e implantação de
outros melhoramentos nas áreas loteadas.
Atualmente, de um modo geral, e apesar dos compromissos
assumidos, as firmas loteadoras não cumprem essas
obrigações. Os serviços têm que ser feitos depois pela
Prefeitura, com grande ônus aos cofres municipais.
28/07/1972
A partir de agosto menos poluição no Pinheiros
No princípio do próximo mês, o Rio Pinheiros vai receber um
caixão de cimento-armado, pesando 70 toneladas, com 51m de
comprimento: é o interceptor de esgotos, a ser instalado pela
Sanesp, com o trabalho de escafandristas.

Dificuldades
Embora se trate de obra da maior importância para o combate da
poluição deste curso d’água, fazendo parte de Plano iniciado no
Governo Abreu Sodré, a instalação do interceptor de esgotos
esbarra em várias dificuldades.
Como as águas do Pinheiros movimentam uma Usina
hidrelétrica, não foi possível modificar seu curso. A Light
permite um estreitamento de apenas 8% na largura de 70m.
Essa situação obrigou ao abandono do método das
“ensecadeiras”  suporte de terra, aço e madeira para instalar a
tubulação de esgotos, a serem construídas às margens do rio,
que levaria a redução da capacidade de vazão do rio. Passou-se
então a solução que vai ser aplicada, a do caixão
A colocação da enorme e pesada peça no fundo do rio também
apresenta problemas. A densa poluição impedindo a visibilidade
debaixo d’água, ameaça a segurança dos mergulhadores, um
trabalho que deverá ser feito apenas com tato. A firma
encarregada do serviço é a Submartec - Técnica Submarina. Um
de seus proprietários, Sr. Carlos Adolfo Von Kutvleben, disse
que seus mergulhadores estarão sujeitos a intoxicação através
da água poluída e a algum ferimento grave, na hora de descer o
sifão. Hepatite é outra ameaça.
11/08/1972
Água e esgotos não serão problema no conjunto habitacional de
Vila Madalena”
O superintendente do INOCOOP  Instituto de Orientação das
Cooperativas Operacionais, Sr. Elias correia de Camargo, disse
que não haverá problemas de água e esgotos nos 800
apartamentos construídos em área situada entre Vila Beatriz e
Vila Madalena.
08/09/1972
Metrô: primeira etapa da linha da Vila Madalena ainda este ano
A linha paulista do metrô, que une a Vila Madalena ao Paraíso,
será a segunda a ser construída, podendo ser iniciada ainda este
ano.
O trecho a ser atacado prioritariamente é o que vai da Praça
Osvaldo Cruz ao Hospital das Clínicas. A medida foi determinada
segunda feira última pelo Prefeito Figueiredo Ferraz e
sua execução depende da existência de recursos financeiros no
atual exercício. (...)
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22/09/1972
Uma nova regional ainda este ano
A Administração Regional do Butantã ( sigla: AR-BT) deverá
estar instalada antes do fim do ano, em prédio de uma escola do
Jardim Peri-Peri. Essa medida é resultado de decreto baixado
pelo prefeito Figueiredo Ferraz na última semana, determinando
a criação de quatro novas regionais na capital (entre elas a do
Butantã) e a sua instalação o mais rapidamente possível. A sua
localização no Jardim Peri-Peri é provisória. Assim que estiver
pronta sua sede definitiva, a ser erguida em terreno na Francisco
Mourato, cuja desapropriação está sendo estudada, o prédio da
escola será desocupado.
06/10/1972
Sanesp promete acabar com poluição do rio Pinheiros
Em 1974, o rio pinheiros possivelmente já estará livre da
poluição causada pelos esgotos que a ele afluí. Até lá a Sanesp Companhia Metropolitana de Saneamento de São Paulo deverá
completar as obras que estão sendo realizadas nas suas
margens e nas do Rio Tietê.
03/11/1972
Sociedade de amigos insiste na canalização do Pirajuçara
Em reunião promovida dia 26 último, várias Sociedades de
amigos de bairros localizados no vale do Pirajuçara e o Diretório
Distrital do arena do Butantã, debateram as reivindicações que
consideram prioritárias, naquela região.
Segundo o Sr. Adalto Donato, o presidente do Sociedade de
amigos do Jardim Jussara, um dos objetivos do encontro, ao
definir as reivindicações, é o de encaminhá-las ao vereador
João Brasil Vita, para que ele a defenda, se eleito para novo
mandato na Câmara Municipal.
As reivindicações
Informou ainda o Sr. Adalto Donato: “Como havia várias
sociedades de amigos presentes cada uma com pedidos locais,
para que não houvesse dispersão de esforços com tantos
problemas menores, sugeriu o Presidente da Sociedade amigos
do Monte Kemel, o que foi aceito por unanimidade, nos
uníssemos em torno de reivindicações de caráter regional.
Decidiram então as sociedades solicitar aquele vereador defenda
o seguinte: retificação e canalização do córrego Pirajuçara em
toda sua extensão, assim como asfaltamento de suas marginais
e alargamento da Av. Prof. Francisco Mourato.
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10/11/1972
Ponto de Vista
Canalização de córrego
Durante muitos anos, Pinheiros sofreu com as contínuas
inundações do Córrego Verde, que causaram tantos dissabores
aos residentes da redondeza, ocasionando prejuízos
consideráveis.
Finalmente, decidiu-se a Prefeitura a canalizar o referido curso
d’água, ficando o bairro a alguns anos livre do flagelo das
enchentes.
Se uma extensa e importante área foi beneficiada, é
indispensável não esquecer que em diversos pontos da região,
continua a população sujeita a fúria das águas, na época das
chuvas.
Quando a Prefeitura anuncia estar tomando providências para
enfrentar o problema das enchentes em toda a Capital 
inclusive, negociando financiamentos para a canalização de
córregos  julgamos indispensável coloquem entre as áreas
prioritárias, a região do Butantã e adjacências.
Finalmente, só resta desejar que as medidas que atualmente se
acham em andamento pela Prefeitura sejam concretizadas o
mais brevemente possível, para que extensas parcelas da
população local fiquem livre daquele que, possivelmente,
signifiquem para elas, o problema número um.
17/11/1972
Com o dinheiro do BNH córregos da região vão ser canalizados
O Coordenador das administrações regionais, Sr. Celso Hahne,
disse que parte do empréstimo a ser concedido pelo BNH 
Banco Nacional da Habitação, será empregado na canalização de
dois córregos desta região: o Pirajuçara-Mirim e o existente na
Vila Madalena, proximidades do conjunto nacional na rua
Natingui.
Essas informações foram transmitidas à reportagem pelo Sr.
Walter Wolnes Piondo, presidente da Sociedade amigos de Vila
Indiana: “Na palestra que mantive com o Sr. Celso Hahne a
respeito do assunto, ele esclareceu que o BNH está interessado
em solucionar problemas de água, esgotos  e outros  que
envolvem os conjuntos habitacionais da capital. Na região de
Pinheiros, localizam-se dois conjuntos: o de Vila Indiana e o de
Vila Madalena a serem habitados proximamente. Para que esses
núcleos não se vejam assoberbados por problemas, o BNH teria
se disposto a conceder empréstimos a Prefeitura para a
realização das obras já comentadas.

Pirajuçara-Mirim
Com o dinheiro do BNH, informou ainda o Sr. Walter Wolnes
Piondo, poderá ser concretizado antigo projeto de canalização
do Pirajuçara-Mirim, eliminando definitivamente as inundações
em Vila Indiana, Vila Gomes, Jardim Rizo e em outros bairros
ribeirinhos.
Para a canalização, o Pirajuçara-Mirim ( que tem extensão total
de cerca de dois quilômetros) teria seu leito desviado para a Av.
Corifeu de Azevedo Marques. Sob está Av. é que seriam
construídas amplas galerias capazes de comportar o grande
volume d’água próprio da época de chuvas.
Com a construção, pelas Cooperativas Habitacionais, de
aproximadamente 2000 casas, em Vila Indiana, em terreno
situado ao lado da Av. Corifeu de Azevedo Marques, a
canalização do Pirajuçara-Mirim tornou-se mais urgente em
virtude da possibilidade do agravamento do problema das
enchentes.
Embora manifestando-se preocupada com essa situação a
Prefeitura alegava não possuir recursos financeiros para
enfrentar, de imediato, as obras de canalização, dificuldade está
que parece ter sido afastada agora com o anunciado empréstimo
do BNH.
24/11/1972
Uma Associação está nascendo: é a dos amigos de Pinheiros
Uma nova entidade esta sendo formada em Pinheiros, para
congregar os moradores do Bairro visando a realização de
trabalhos comunitários de caráter recreativo, social, cultural,
artístico e filantrópico. A entidade já têm uma denominação 
Associação amigos de Pinheiros
24/11/1972
Secretário de obras fala sobre canalizações: “Pirajuçara tem
prioridade, Pirajuçara-Mirim só em 74”
O Secretário de Obras da Prefeitura, Otávio Camilo Pereira de
Almeida, disse que o novo trecho do Pirajuçara (além do que já
se encontra em andamento) poderá ser canalizado no próximo
ano, se o BNH ceder o empréstimo solicitado pela Prefeitura.
Informou ainda que o Pirajuçara-Mirim somente entrará no Plano
de Obras de 74.
“Assim, completou, o conjunto do BNH localizado em Vila
Indiana começará a ser habitado antes da realização de obras
para a canalização do Pirajuçara-Mirim.
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A construção, pelas Cooperativas Habitacionais, de cerca de
2000 casas em Vila Indiana deixou os moradores do local
preocupados frente a possibilidade do agravamento das
enchentes, provocadas pelo Pirajuçara-Mirim. Para evitar o
problema, havia a possibilidade de serem iniciadas obras de
canalização deste córrego, antes que as casas passassem a ser
ocupadas. De acordo com as declarações publicadas em nossa
reportagem do secretário de obras tal possibilidade parece
definitivamente afastada.
Pirajuçara, prioritário
Entre os 1400 km de córregos ainda a serem canalizados na
capital a Prefeitura colocou o Pirajuçara como um dos
prioritários.
O engenheiro Otávio Camilo Pereira de Almeida explica as
razões: “Além de seus reflexos na eliminação das enchentes, a
canalização do Pirajuçara constituí obra de maior importância
para o novo sistema viário que a Prefeitura implantará na Capital:
ao longo de suas margens correrá extenso trecho do expresso
Sumaré-Taboão da Serra. Obviamente essa via expressa não
poderá ser construída se o córrego não estiver canalizado.
(Essa reportagem continua, mas as folhas estão rasgadas).
18/01/1973
Prefeitura limpará o canal Pirajuçara
O trecho do canal Pirajuçara compreendido entre o Rio Pinheiros
e a Escola de Polícia, na Cidade Universitária, será objeto de
serviço de limpeza, desobstrução e reconstrução de taludes, que
deverão concluir-se no fim do mês de junho. Para cobrir a
despesa dessas obras, dentro de alguns dias será aberta a
concorrência para um total de Cr$ 307.490,90. O prazo para a
conclusão da obra, depois da assinatura do contrato, será de 60
dias.
O serviço no Canal Pirajuçara será realizado com cuidados
especiais, para não prejudicar o deslizamento das águas, nem
provocar enchentes ou represar as águas do Pinheiros. O
“humos” e os detritos retirados do canal serão colocados em
pranchas armadas nas margens
do canal, evitando prejudicar o livre tráfego de veículos e
pessoas.
25/05/1973
Ponto morto na canalização do Pirajuçara
A canalização do Córrego Pirajuçara e a construção da via
expressa seguindo o município de Taboão da Serra até alcançar
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à Av. Sumaré, parece que sofreram um novo atraso. É pelo
menos o que se deduz da decisão tomada semana passada pelo
Prefeito Figueiredo Ferras em reunião com secretários
municipais, diretores da EMURB, DERMU e assessores
diretos.
Na ocasião foram postos de lado os planos que atribuíam a
Secretaria de Obras a tarefa da execução dos trabalhos, bem
como a alternativa apresentada em princípios de abril, de ser a
EMURB a responsável pela construção. Decidiu-se, apenas, que
a canalização e retificação do córrego ficarão a cargo “do
mesmo órgão que construirá a via expressa”, sem designar qual
seja.
A informação foi prestada pelo engenheiro Roberto de Cerqueira
César, diretor da EMURB, através do encarregado de relações
públicas da empresa, Sr. Nelito Carvalho.
01/06/1973
Município garante empréstimo para saneamento do Pinheiros
O Rio Pinheiros e os córregos que nele desembocam, bem
como outros da Capital estão incluídos no Projeto de autoria do
Prefeito Figueiredo Ferras, pelo qual a municipalidade vai
garantir o financiamento de até 422 milhões de cruzeiros que o
Banco do Estado, na qualidade de agente financeiro, contratará
com o BNH, como parte do convênio Estado/Município/BNH
para saneamento, destinado ao controle da poluição das águas
na cidade de São Paulo.
Os recursos para o aval
Projeto enviado a Câmara Municipal, para votação em 40 dias,
estabelece que o executivo dará, como garantia do empréstimo
os recursos constituídos pelas parcelas do Fundo de
participação dos municípios no produto da arrecadação do
imposto da circulação de mercadorias, cabível à cidade de São
Paulo, ou outros impostos de fundos.
Também servirá de garantia parte dos depósitos bancários
suficientes para responder pelo débito corrigido e demais
encargos contratuais decorrentes dos empréstimos concedidos,
como reservas irrevogáveis de meios de pagamento
principalmente ao valor de cada prestação contratual de
vencimento mais próximo e até a respectiva liquidação.
Redução de custos
Justificando o novo procedimento proposto, que dispensa a
necessidade de mais uma instituição financeira na qualidade de
avalista, o Prefeito Ferras sublinha que a medida possibilitará
substancial redução dos custos financeiros da operação.

15/06/1973
As Regionais de Butantã e Pinheiros vão limpar córregos
Já está em andamento o Plano de Obras aprovado pelo Prefeito
Figueiredo Ferraz em dezembro último e que prevê a execução
de serviços de limpeza, desobstrução e pequenas retificações
em 100 córregos, situados em 10 Administrações Regionais.
Pinheiros e Butantã
Nas áreas de Pinheiros e Butantã os serviços beneficiarão esses
córregos: Pirajuçara (1000m), entre o Rio Pinheiros e a foz do
córrego; custo: Cr$ 40.000,00;
Pirajuçara, entre a Raposo Tavares e a divisa de Taboão,
(5000m), custo: Cr$ 20.000,00; Uberaba (500m), entre a Av.
Bandeirantes e rua Casa do Autor, custo: Cr$ 20.000,00;
Uberaba (1000m), entre a Av. Santo Amaro e a rua Inhambu,
custo: Cr$ 40.000,00; Padre Pereira de Andrade (800m), entre
as ruas Fonseca Rodrigues e Marginal do Rio Pinheiros, custo:
Cr4 32.000,00; Morumbi (700m), entre a Praça Santo Coimbra e
a Av. Antônio; custo; Cr$ 28.000,00; Caxingui (600m), entre a
rua Francisco Mourato e a cabeceira, custo: Cr$ 24.000,00; da
rua Quenquiti Shimomoto (600m), entre a Av. Queirós Filho e
Ribeirão Jaguaré, custo: Cr$ 24.000,00; da Vila São Domingues
(1500m), entre o ribeirão Jaguaré e a cabeceira, custo: Cr$
60.000,00; Água Podre (1500m), entre o Ribeirão do Jaguaré e
Vila São Luís; custo: Cr$ 60.000,00, Ribeirão do Jaguaré
(2000m), entre Vila Dalva e Raposo Tavares; custo: Cr$
80.000,00, e do Jardim Monte Belo (800m), entre Raposo
Tavares e adjacencias, custo: Cr$ 32.000,00.
10/08/1973
Ferraz inspeciona obras no Butantã
O Prefeito Figueiredo Ferraz realizou na última semana uma
visita de inspeção às obras de construção da galeria na Av.
Corifeu de Azevedo Marques e de canalização do córrego
Pirajuçara, no trecho entre a desembocadura do PirajuçaraMirim e a Via Raposo Tavares.
A galeria
A galeria de águas pluviais tem uma extensão de 1,5 km e
acompanha a Av. Corifeu de Azevedo Marques, da Av. General
Mack Arthur até a Av. Queirós Filho desembocando no córrego
Jaguaré.
Segundo informou o secretário de obras, Octávio Camillo Pereira
de Almeida, que acompanhou o prefeito na inspeção, “a obra

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

deverá ser concluída dentro de um mês e vai resolver o
problema de inundações para as casas da avenida”.
O córrego
O córrego Pirajuçara já foi canalizado da Ponte da Av. Vital Brasil
até a Rodovia Raposo Tavares, numa extensão de 700m. Até o
fim de agosto será entregue o trecho completo que vai da
desembocadura do córrego Pirajuçara-Mirim até a Raposo
Tavares. E, disse ainda o secretario de obras, “está previsto para
o próximo ano a construção da Av. Caxingui, marginal ao
Córrego, da Av. Vital Brasil até a Rodovia Raposo Tavares.
17/08/1973
Combate às inundações no Butantã
Como parte de seu programa de combate às enchentes, a
Prefeitura vai instalar 1224m de galerias de águas pluviais na
Regional do Butantã.
O melhoramento vai beneficiar diretamente um trecho de 749m
da rua Hayden, entre a rua Othan e a Av. Gastão Vidigal; rua
Gastão Vidigal, entre as ruas Hayden e Xavier Kraus e nesse
último entre a Gastão Vidigal e a Daumann. Este serviço custará
Cr$ 3.700.676,00.
Outro trecho da rua Hayden com 475m, entre o Rio Pinheiros e a
rua Othan, custará Cr$ 3.517.993,30. O prazo para a execução
da obra é de 150 dias.
24/08/1973
Pedido de asfaltamento da Av. Pirajuçara
O Clube dos Lojistas da Av. Francisco Mourato, através de ofício
datado do dia 28 último, pedia ao Prefeito Miguel Colassuono o
asfaltamento da Av. Pirajuçara e a ligação desta via com a Av.
Antonico. Em seu ofício, o Clube se reporta aos despachos
favoráveis que essas reivindicações tiveram em 1970, então na
gestão do ex-prefeito Paulo Maluf, sem que, contudo, os
projetos fossem concretizados.
05/10/1973
Trecho do Pirajuçara não vai mais inundar
A Prefeitura Municipal está terminando as obras de canalização
do córrego Pirajuçara, no trecho que vai da rua Alvarenga até a
Via Raposo Tavares. O córrego já esta todo contido nas caixas de
concreto, faltando apenas o final dos trabalhos de desaterro e
recomposição de parte do leito da Avenida Vital Brasil, que ficou
parcialmente danificada.
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Segundo informações obtidas junto ao mestre de obras da
equipe que ali está trabalhando, o serviço estará pronto dentro
de dias, se a chuva não atrapalhar.
A canalização daquela parte do córrego vai trazer tranqüilidade a
numerosas famílias na parte da City-Butantã situada ao lado
esquerdo da pequena ponte da Raposo Tavares, cujas casas
eram periodicamente inundadas. Na foto aspectos das obras de
canalização em sua fase final.
19/10/1973
Canalização do trecho das “Corujas”
A Secretaria de Obras da Prefeitura autorizou a contratação dos
serviços de canalização de um trecho de 520m do córrego das
Corujas, entre o Rio Pinheiros e a rua Nicolau Galiarde. A obra
faz parte do programa de Ação Imediata para a periferia, que vai
canalizar 2493m de córregos na capital, investindo nesta
iniciativa 600 mil cruzeiros.
26/10/1973
Canalização de córrego no Jaguaré
O Sr. João Pedro de Carvalho Neto, secretário de obras da
municipalidade, autorizou a abertura de concorrência para a
canalização de cinco córregos, num total de 6950m. As obras,
em seu total, custarão à Prefeitura 39 milhões e 800 mil,
estando prevista sua execução para um prazo de 150 dias, como
parte do Programa de Ação Imediata para a Periferia.
Um desses córregos é o da Avenida Billings (extensão de
900m), entre a Avenida Presidente Altino e o rio Pinheiros,
beneficiando os moradores do Jaguaré.
A obra está orçada em cerca de 1,2 milhões de cruzeiros.
23/11/1973
Viaduto e canalização de córregos na região
O alargamento da rua Henrique Schaumann e a canalização de
trechos de dois córregos situados nesta região, estão entre as
obras contratadas pela Prefeitura na última terça-feira, em
solenidade presidida pelo Prefeito Colassuono.
Viaduto (...)
Canalização
No que concerne aos córregos foram assinados contratos para a
canalização do córrego das Corujas, na Av. Prof. Frederico
Hermann Jr., no trecho entre a rua Nicolau Galiarde e o Rio
Pinheiros, e o córrego Pirajuçara, entre a Via Raposo Tavares e a
rua Miguel Almeida Prado, no Butantã.

30/11/1973
Reunião na Sabib para tratar de esgotos e enchentes
A Sociedade de Vila Beatriz teve na noite de ontem, no salão
paroquial da Igreja de Nossa Senhora Aparecida, uma importante
reunião, que teve como finalidade principal tratar dos problemas
da rede de esgotos e das constantes enchentes que ocorrem na
parte baixa do bairro.
Estavam presentes à reunião, além de diretores e sócios da
Sabib, o administrador regional de Pinheiros, engenheiro Plínio
de Arruda Simino, e um assessor da Sabesp.
27/12/1973
Com as chuvas o Pirajuçara transborda e inunda as casas
Chegou a época do ano em que o sofrimento dos moradores às
margens do córrego Pirajuçara (Av. Pirajuçara) e das imediações
aumentam. A época das chuvas. E, com ela, as enchentes que
obrigam aquelas pessoas a ficarem de prontidão: pás, enxadas,
carrinhos de mão, qualquer instrumento que sirva para
desobstruir as entradas de suas casas. E, conforme o volume de
água, a tarefa começa na sala.
Estragos
Retirar a terra de dentro das casas e dos jardins, além da limpeza
de bueiros, já é rotina nesse período para quem lá reside. O
córrego foi canalizado em parte, e, a outra, dragada pela
prefeitura. Mas isso não bastou, pois mesmo onde já está
canalizado, as águas provocaram prejuízo: as galerias
arrebentaram e inundaram tudo; no trecho aberto, transbordou,
invadindo, com suas águas barrentas, as casas da vizinhança,
derrubando portões, arrastando carros, destruindo jardins,
estragando móveis, tapetes etc.
“Mutirão”
“A solução é mudar”, diz a moradora no número 528 da Av.
Pirajuçara, que, de esguicho e rodo nas mãos procura limpar um
pouco da sujeira depositada em frente a sua casa. “Se ao menos
os bueiros fossem abertos, já seria melhor, pois a água teria
vazão”, diz dona Rosa, que reside a 14 anos na casa de número
666. Seu marido, Sr. Téssio Mota Vuono, ficou até meia-noite do
último domingo retirando entulho do jardim. Dona Terezinha
Leme Macedo, outra moradora acredita que a canalização
resolveria o problema, e se queixa do mau cheiro exalado pelo
riacho “que recebe esgotos de toda a região”, e da poeira que
fica após as chuvas: seca e lama depositada na avenida,
formando verdadeiras nuvens de poeira.
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E na noite de domingo, a situação estava pior: faltou água nas
torneiras; em frente ao número 981, um cano que atravessa o
córrego foi arrebentado pelas águas. Examinado após a limpeza,
ninguém pode tomar banho. E o “mutirão” prosseguiu na manhã
de segunda-feira.
A ponte
Quase em frente à rua Nova Paulicéia, havia uma pequena ponte
de madeira, também levada pela enxurrada. Já foi reconstruída
três vezes, pois é passagem obrigatória para quem mora no lado
ímpar para tomar condução. E é grande o número de crianças
que, em tempo de aulas, utiliza aquela ponte improvisada.
Os carros
No início da Av. Caxingui, rua próxima à Vital Brasil, o Pirajuçara
já foi canalizado. Mas, como disse um dos moradores, que
preferiu não se identificar por ser funcionário público, “só
existem duas galerias, que não comportam o volume de águas;
uma terceira seria construída no centro da avenida, mas a vala
foi coberta com terra, com planos para a construção da mesma
daqui a cinco anos”. E o trecho está em obras, havendo muita
terra, e com as chuvas do dia 16 foram carregadas pela
enxurrada.
Nessa avenida, os prejuízos também foram muito grandes: o
prédio de número 175 possui uma garagem no subsolo e os
carros que lá estavam foram totalmente cobertos. Os veículos
estacionados na própria via eram carregados pelas águas, como
o do Sr. Luís Espínola, que ficou com o seu carro todo
enlameado. Foi almoçar na casa da filha e, quando percebeu a
enchente, saiu para amarrar com cordas o pequeno carro. De
uma das casas, com entrada de carro lateral cujo dono esqueceu
o portão aberto, o automóvel foi arrastado para a rua, ficando
preso entre o poste e o muro de um prédio. O exemplo do Sr.
Espínola foi seguido por muitos, pois queriam salvar seus
veículos: passaram a maior parte da noite localizando e
amarrando carros aos postes, passando cordas pelos párachoques. No fundo do prédio que teve a garagem alagada, os
proprietários dos carros abriram um buraco no muro na tentativa
de retirá-los. Mas isso foi no começo, e nem todos conseguiram
seu intento. Na esquina da Av. Vital Brasil com a Caxingui, o
“posto Universidade” foi um dos estabelecimentos atingidos
pela enchente: dois tanques foram contaminados e a água
chegou a um metro dentro do escritório. Mas, segundo o seu
proprietário, o prejuízo foi relativamente pequeno, pois os
tanques foram limpos na segunda-feira e as bombas voltaram a
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funcionar normalmente. Porém, bem em frente, uma enorme
“cratera” foi aberta pela violenta enxurrada.
E como a Av. ficou intransitável, foi preciso a intervenção do
corpo de bombeiros para que uma senhora fosse encaminhada
às pressas a maternidade. Até quando? É a pergunta de todos os
moradores daquela região. Até quando terão de suportar tantos
prejuízos na estação das chuvas, sem que a Prefeitura, embora
faça promessas, tome providências que realmente tragam paz e
tranqüilidade, o sossego merecido para quem lá fixou residência
e, que como na última segunda-feira, não pode trabalhar
normalmente, tento de ficar em casa para ajudar na retirada da
lama? Até quando o bairro Pirajuçara terão uma preocupação a
mais? Uma preocupação que deve ser enterrada, mas muito bem
canalizada, para que não transborde freqüentemente nessa época
do ano, quando as chuvas aumentam seu volume de águas.
04/01/1974
Pirajuçara, ameaça que pequena obra não elimina
Mostramos, em edições anteriores, os prejuízos provocados
pelo transbordamento do córrego Pirajuçara aos proprietários
das casas situadas na margem; mostramos também que o trecho
canalizado não permite perfeito escoamento das águas quando
as chuvas, nessa época, caem em maior volume.
Recentemente, a Prefeitura de São Paulo assinou convênio com
o Banco Nacional da Habitação, obtendo empréstimo de 800
milhões de cruzeiros, verba que será destinada a 38 projetos
com execução programada para este ano e o seguinte e parte
(100 milhões) para renascente do programa previsto para o
1973. Os projetos referem-se a programa que visa combater às
enchentes na Capital, englobando três fatores: saneamento e
canalização de córregos, contenção das águas nas cabeceiras
dos rios e conclusão das obras de saneamento do Governo
Estadual (captação e tratamento de esgotos).
Pirajuçara
O que causa estranheza, no entanto, é o fato de, na divulgação
oficial da prefeitura, constaram o projeto que prevê a canalização
de apenas 300m do Córrego Pirajuçara, localizado no Butantã, e
tem mais de 2 km de extensão. O trecho fica entre a Via Raposo
Tavares e a rua Miguel de Almeida Prado, e representa um
percurso crítico para as águas, devido à curva bastante
acentuada. As obras permitiram maior vazão para o córrego
nesse local e para elas serão destinadas mais de 8 milhões de
cruzeiros, importância bastante elevada para projeto de tão
pequena envergadura.

Melhores condições
“Foi objetivando melhores condições urbanas, principalmente
para as áreas periféricas da capital, que elaboramos este
programa”, disse o secretario de obras da Prefeitura, engenheiro
João Pedro de Carvalho Neto.
Mas, perguntamos, terão os moradores dessas regiões por onde
passam o córrego tranqüilidade na época das chuvas quando o
pequeno leito torna-se insuficiente para o volume de água, e
estas invadem suas casas?
Além desse córrego, dois outros situados nessa região terão
parte canalizada: o Pirajuçara-Mirim (Butantã) e o das Corujas
(Vila Madalena). O primeiro terá 1885m de galerias, mais 1900
de pavimentação; o das Corujas 560m de canalização, 560 de
pavimentação e 560 de serviços complementares.
04/01/1974
Vereador falou sobre o Córrego Pirajuçara
O vereador Davi Roysen, falando na Câmara Municipal na última
semana, teceu comentários em torno da matéria publicada pela
Gazeta de Pinheiros no dia 21, sobre o título “Inundação, risco
sempre eminente”.
Depois de abordar a questão das constantes inundações do
Córrego Pirajuçara, disse o edil
que “as autoridades municipais não podem se limitar a simples
medidas de superfície, mas executar obras que venham a dar
inteira segurança aos moradores da região em que passa aquele
córrego”.
Falou ainda o senhor Davi Roysen sobre a ameaça de tifo e
outras doenças acarretadas pelas inundações e terminou
pedindo para que cópias de seu pronunciamento fossem
enviadas ao Prefeito Miguel Colassuono, à Administração
Regional do Butantã e a “Gazeta de Pinheiros”.
18/01/1974
Ponto de Vista
Enchentes, uma rotina
A estação chuvosa vem outra vez mostrar que a cidade continua
despreparada para enfrentar as águas. Basta uma chuva um
pouco mais intensa para que a deficiência do sistema de
escoamento se revele e as ruas se transformem em rios,
dificultando o trânsito de veículos e pedestres, quando não o
impedem totalmente.
As Administrações se sucedem com seus estudos, seus projetos
que nunca se efetivam; suas discussões permanentes e
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inúmeras respostas que se tornam letra morta. Há pouco mais de
um ano a Câmara Municipal chegou mesmo a promover uma
semana de estudos sobre o problema das enchentes, com o
presença de grandes nomes da vida pública, técnicos e
representantes do povo. No entanto as cenas continuam a serem
apresentadas no mesmo palco da cidade, com seus lances hora
cômicos hora dramáticos.
Pinheiros não foge à regra. Aqui também o fenômeno é o
mesmo. A Teodoro Sampaio, por exemplo, torna-se um
verdadeiro rio quando chove mais intensamente. E tudo isso por
quê? - São as bocas-de-lobo entupidas, galerias insuficientes
para o escoamento de água e obstruídas, além de tantos outros
pequenos problemas. É passada a hora de uma atuação mais
eficiente por parte das autoridades administrativas da nossa
cidade, em especial da Administração
Regional de Pinheiros, no que tange a desobstrução das
galerias. Não é justo que a população continue a pagar tão alto
preço a espera do momento em que nossos administradores
resolvam colocar um ponto final em tudo isso.
Vamos torcer para que a Administração Regional de Pinheiros
seja a primeira a agir, de fato, dando fim a esta novela que se
repete, anualmente, sempre com as mesmas cenas.
24/01/1974
Inundações de novo. É uma constante.
A chuva forte que caiu sobre São Paulo na tarde de terça-feira
mais uma vez provocou inundações em várias áreas da cidade,
deixando ruas interditadas, várias casas inundadas e algumas
delas ameaçadas de cair devido há abalos provocados pelas
águas.
Na Av. Três Poderes, confluência da Praça Paulo Moreira e Av.
Francisco Mourato as águas chegaram a quase um metro e meio
de altura e os moradores daquela região tiveram seus lares
invadidos pela enchente, boa parte de seus móveis atingidos e
alguns até mesmo arrastadas pela corrente. A casa de número 2a
daquela referida rua teve que ser interditada pela policial que
para lá enviou a Rádio Patrulha de número 817 a fim de impedir
que seus moradores retornassem ao interior da residência que
ficou ameaçada de desabamento.
Naquela região tudo ocorreu devido ao fato de todas as bocasde-lobo se encontrarem entupidas, assim como as galerias,
pelos cascalhos de asfalto, pedaços de pedra e outros detritos
ali lançados quando uma das Companhias Municipais de
Prestação de Serviços ali abriu galerias para conserto.
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08/02/1974
Crescimento de Pinheiros trás novos problemas para a Regional
resolver
Pinheiros registra hoje um dos mais altos índices de
desenvolvimento no setor da construção civil. Trata-se de um
verdadeiro recorde em relação ao restante da cidade. Mas, em
decorrência desse fato, o bairro vive os mais sérios problemas.
A população paga o alto preço do progresso. Seu trânsito tornase cada dia pior e o nível de poluição sonora atinge as mais altas
escalas. E o desrespeito total a lei do silêncio que as
construtoras provocam para garantir atendimento às exigências
da especulação imobiliária. E tudo isso exige uma atenção
constante por parte da administração regional e das autoridades
em geral. Uma fiscalização severa tem que ser mantida a fim de
se evitar abusos que só trazem transtornos aos pinheirenses,
enquanto as obras de construção continuam, sem poder parar
um dia ao menos. Só no mês de janeiro foram liberadas mais
112 construções, o que leva a dedução estatística de que a cada
mês o bairro ganha mais cinco mil novos habitantes. A Gazeta de
Pinheiros foi ouvir o senhor Plínio Firmino, Administrador da
Regional de Pinheiros, que conta em nossa reportagem na
página 3 qual é a realidade do bairro no dia de hoje e as
medidas que a AR-Pi vem desenvolvendo para diminuir os
problemas da região.
08/02/1974
Crescimento de Pinheiros aumenta os problemas da Regional
Durante o mês de janeiro foram liberados 112 prédios de
Pinheiros, numa área de 187.510m2.
Considerando uma média de 100m2 por residência e em cada
uma média de 4 ou 5 pessoas, Pinheiros vem crescendo com
uma intensidade demográfica mensal de cinco mil pessoas,
conforme declarações do senhor Plínio Firmino, Administrador
Regional de Pinheiros, à Gazeta de Pinheiros.
22/02/1974
Pescar no Pinheiros poderá voltar a ser uma realidade
Pescar no Rio Pinheiros poderá ser realidade. Tudo depende da
vontade de realizar os serviços necessários e a aplicação de
verbas suficientes para tanto. Isso é o diz o senhor Jacinto Luna,
diretor de vendas da Encirotech - Compac Equipamentos
Industriais S/A, uma das firmas que vem participando das
concorrências públicas da Sabesp.

Os moradores mais antigos de Pinheiros poderiam, assim, ver
renovados seus antigos hábitos de lazer, como por exemplo
pescar, nadar e remar no rio que corta o bairro. Como se sabe,
foi devida a prática do esporte dos remos, entre outras coisas
que para aqui veio o Esporte Clube Pinheiros, um dos mais
importantes da região e da cidade. Hoje, o rio é apenas uma
idéia do passado, após de se transformado num verdadeiro
lodaçal e corrente de esgoto.
Na Europa
Rios como o Tâmisa e o Reno, na Europa, estão sendo
despoluídos e aos poucos começam a voltar os peixes para
essas grandes correntes de água. Aqui no Brasil isso também
poderá ocorrer e existe mesmo um empenho muito grande por
parte das autoridades sanitárias no sentido de seguir o exemplo
dos europeus, que foram os primeiros a sentir a gravidade do
problema da poluição ambiental, inclusive dos rios. Foram eles
ainda, que deram início ao tratamento das águas de seus rios, tal
como já vem ocorrendo em São Paulo com as primeiras
medidas já sendo colocadas em prática.
Em São Paulo
As primeiras medidas efetivas no sentido de despoluir as águas
de nossos rios, entre esses o Pinheiros, já estão sendo tomadas
pelas autoridades sanitárias. Ainda a pouco foi inaugurada a
Estação de Tratamento de Esgotos de Pinheiros.
“A possibilidade de despoluir os rios existe, mas tudo depende
de dinheiro para que tal fato se dê. Não se trata de despoluir a
atual água que corre pelos leitos, mas de criar condições,
realizar obras que permitam que as novas águas vão com o
tempo ganhando a sua condição de águas puras, livre das atuais
sujeiras e detritos”, disse o diretor de vendas de Envirotech que
acrescentou ainda: “Não se trata do aparecimento de novos
aparelhos milagrosos, mas apenas a aplicação, a utilização de
aparelhos convencionais já existentes e específicos para o
tratamento de esgoto”.
O processo
Existe um processo especial para a despoluição do rio e este ,
certamente, será utilizado em São Paulo. É o mesmo que hoje se
aplica em rios europeus. Trata-se apenas da utilização de
equipamentos convencionais tais como: removedores grit,
usados para a retirada de elementos sólidos existentes nas águas
dos rios, classificadores primários, uma espécie de bacia
decantadora que separa os diversos elementos poluentes e os
classifica; aparelhos de airação (colocação de ar), que provoca a
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oxidação dos materiais orgânicos; e outros aparelhos
complementares.
Por outro lado, ainda nesta primeira etapa de despoluição, tornase necessário a incineração
do lodo existe nos leitos dos rios, bem como outros detritos.
Geralmente, após a incineração esse material é transformado em
aterro. Entretanto, conforme explicou o senhor Jacinto Lona, no
caso de São Paulo isso não será possível e nem necessário. A
partir da realização desses serviços inicia-se o processo normal
de substituição das águas poluídas por águas novas trazidas pela
corrente até que o rio assuma a sua condição anterior, antes de
atingir os índices poluitivos.
Tempo
Um trabalho que se encontra em andamento na região do ABC
exigiu aproximadamente dois anos, conforme disse o senhor
Jacinto Lona, para realização dos desenhos e parte de
engenharia (amostragem e dimensionamento).
Para o caso do Rio Pinheiros seria necessário mais de cinco
anos porque os registros a serem realizados aqui estarão dentro
de um plano mais global que envolve áreas de Pinheiros,
Suzano, ABC e Vila Leopoldina, o que exigirá um trabalho
paulatino e específico para cada setor.
Em termos de custos sem maiores condições, no momento, para
cálculos, o senhor Jacinto Luna disse que seriam bastante altos
e só para dar uma idéia, disse que calcula que serão gastos
cerca de 40 a 80 milhões de dólares para a planta de
despoluição das águas dos rios de São Caetano.
A Encirotech, que mantém no Embu uma fábrica de
equipamentos para esse setor é uma das firmas que participarão
da concorrência pública para a realização de tais obras, segundo
seu diretor de vendas, ela poderá fazer uso de 80% dos
equipamentos que produz no Brasil, o que certamente deixaria
bem mais baixo os custos com a despoluição do rio Pinheiros e
outros.
22/03/1974
Volta a ser discutida a reurbanização do Largo
A reurbanização do Largo de Pinheiros é uma idéia que está
voltando a ser discutida. O marco histórico do bairro, do ponto
de vista urbanístico é o que existe de pior e por isso muitos
moradores daqui estão querendo vê-lo reformado e com
características novas. Afinal ele representa muito da vida desta
região e merece melhores cuidados.
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Para muitos a reforma do largo é possível enquanto para outros a
Prefeitura não terá condições para tanto.
Os engenheiros e arquitetos têm muitas sugestões para a
reforma, mas para os comerciantes ela poderá ser o primeiro
passo para uma queda em seus negócios.
05/07/1974
A bronca pinheirense
Águas pluviais ameaçam fechar rua no bairro de São Domingos
A Administração Regional do Butantã mandou executar uma
barragem precária para segurar as águas pluviais no fim da rua
6, quando essa se cruza com a Av. A, no bairro de São
Domingos. A mencionada barreira está se rompendo e os
moradores da vizinhança estão preocupados com a possibilidade
não remota de as águas tomarem conta da rua, impedindo a
passagem de veículos e pedestres.
Através desta seção fazem um apelo ao senhor Fiore Vita,
Administrador Regional do Butantã, no sentido de ser construído
algo mais forte, capaz de segurar as águas, ou então alguma
outra medida de caráter definitivo.
12/07/1974
Anel Rodoviário trará novas desapropriações
A região de Pinheiros já atingida duramente pelas
desapropriações (Faria Lima e Henrique Schaumann
principalmente), voltará muito breve a ser abalada pelos
processos desapropriatórios. É que a partir do próximo mês, as
marginais do Rio Pinheiros, juntamente com o Córrego da Água
Espraiada, serão transformados no maior canteiro de obras já
visto nesta capital (34 km). Ali estarão trabalhando, em ritmo de
força total, perto de 6 mil homens, que estarão construindo uma
obra que custará aos cofres do Estado 150 milhões de cruzeiros
por km: o primeiro trecho do Anel Rodoviário de São Paulo.
O primeiro trecho da obra monumental, que ligará as rodovias
Castelo Branco e Imigrantes, já vai atingir parte da nossa região:
irá do chamado “Cebolão”, que será um conjunto de alças e
viadutos que distribuirá o tráfego da Castelo Branco. O projeto já
está quase pronto, devendo a concorrência pública e o início das
obras ocorrer ainda este ano.
Logo a seguir será atacado o trecho que vai do “Cebolão” até
perto da Ponte Cidade Universitária, que dá acesso a Raposo
Tavares. O projeto para este trecho está concluído, prevendo-se
o começo das obras para o princípio do ano que vem.
Segundo informação prestada pelo departamento de Estradas e

Rodagem do Estado, nos dois trechos seguintes, que cruzarão a
Av. Rebouças e Cidade Jardim, pontos cruciais do grande
projeto desta região, será menor o montante das
desapropriações. Ali as obras se constituirão mais em
retificações e alargamentos.
Quando esta parte do Anel Viário de São Paulo estiver pronta
(serão duas pistas com quatro faixas de tráfego cada uma, além
das duas vias marginais de tráfego doméstico, que terão
iluminação igual a da Via Anchieta, com raios de mais de
1000m, sinalização horizontal e na pista, acostamentos,
defensas e outros modernos requisitos técnicos), será possível o
motorista desenvolver, entre a Castelo Branco e a Imigrantes,
120 km/h.

É que a temporada das chuvas está se aproximando e eles estão
temerosos que voltem a ocorrer inundações que ano após ano,
ali acontece, com água invadindo as residências e fazendo
grandes estragos.
Outro problema que apontam é a dificuldade que encontram os
carros para entrar a esquerda, logo depois da ponte. Ela já
estreita demais e se encontra em obras há meses, portanto com
seu leito carroçavel diminuído ainda mais na largura. O intenso
tráfego existente no local agrava ainda mais o problema,
tornando muito perigosa a entrada àquela parte do bairro.
Pedem, através desta coluna, que a Prefeitura mande apressar as
obras, para que não se repitam este ano as inundações e para
que haja menos risco no acesso a suas moradias.

09/08/1974
Jaguaré: segunda ponte fica pronta em setembro
A conclusão da segunda ponte do Jaguaré está prevista para 30
de setembro, conforme informou o secretário de obras da
Prefeitura, engenheiro Ivan Lubachescki. O conjunto é formado
de duas pontes. A primeira foi liberada ao tráfego dia 25 de
janeiro. As obras foram contratadas por cerca de 9 milhões e
600 mil cruzeiros, mas até o seu final deverão custar acima de
13 milhões.

20/09/1974
Vereador pede pressa na canalização do Pirajuçara
O vereador Naylor de Oliveira, da Arena, fez da tribuna da
Câmara Municipal de São Paulo, um apelo ao Prefeito Miguel
Colassuono, que determine providências visando ao
apressamento das obras de canalização do Córrego Pirajuçara,
no Butantã.
Disse o parlamentar que “Os moradores da zona abrangida pela
rua Alvarenga e parte da City Butantã estão preocupados com a
morosidade daquela obra, já que se aproxima a temporada das
chuvas, quando a região fica alagada pelas enchentes do
córrego Pirajuçara, com todos os seus inconvenientes. Durante
as cheias o Pirajuçara transborda e suas águas pútridas invadem
casas, inutilizam móveis e podem transmitir doenças infecciosas
em adultos e crianças”.
“Por outro lado  aduziu o vereador  já há tempos encontrase também em obras a ponte sobre aquele córrego, já
estreita, e cujo
leito carroçavel ficou mais reduzido em sua largura,
dificultando o acesso de veículos”.
Terminou Naylor de Oliveira solicitando ao Presidente Brasil Vita
que oficiasse a respeito ao Prefeito Miguel Colassuono e que
cópias de seu pronunciamento fossem enviadas a Administração
Regional do Butantã e a “Gazeta de Pinheiros”.

30/08/1974
Sabesp: futuramente o Rio Pinheiros terá peixes
Dentro de seis anos, mais ou menos, a Sabesp deverá ter
implantado totalmente o seu plano de tratamento de esgoto de
toda área metropolitana de São Paulo, recentemente aprovado
pelo governo do Estado. Quando isso acontecer, pelo menos é o
que prevê o plano, o Rio Pinheiros e todos os outros existentes
na chamada área metropolitana, que engloba 36 outros
municípios, começaram a ter suas águas totalmente
despoluídas.
06/09/1974
A bronca pinheirense
Moradores da City Butantã temem novas inundações
Segundo moradores da City Butantã, trecho situado do lado
esquerdo da pequena ponte que liga a rua Alvarenga a Rodovia
Raposo Tavares, especialmente os residentes nas ruas Quelovita,
Pirajuçara e Crupiará, estão se desenvolvendo com excessiva
morosidade as obras de canalização do Córrego Pirajuçara.
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04/10/1974
Este é o momento para desobstruir as bocas-de-lobo.
As trovoadas próprias desta época do ano já deram sinal de vida
na noite de terça para quarta-feira última. A amostra serviu para
desencavar um problema que estava esquecido pela prolongada
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seca, para alegria dos que deviam prever e previram: a falta de
bocas-de-lobo em número suficiente nas ruas, a sua
incapacidade de suportar o volume da enxurrada quando
acontecem os grandes temporais, o seu quase permanente
entupimento.
A parte mais alta da Teodoro Sampaio, para não citar outros
exemplos que são muitos, todos os anos é vítima desta situação.
No trecho da Teodoro, entre a Av. Ernesto Carvalho de Aguiar e a
R. Oscar Freire não há nenhuma boca-de-lobo. Então, quando
acontecem as grandes chuvas, a água despenca em torrentes
ladeira abaixo, invadindo residências e estabelecimentos
comerciais, danificando automóveis, sujando tudo de lama.
Para agravar ainda mais o problema, funcionários da faculdade
de higiene e saúde pública  a informação é de comerciantes
estabelecidos na área  aproveitam os momentos de chuva
mais forte para lançar na rua, misturados à enxurrada, às águas
servidas os excrementos de animais do Biotério ali instalado. E
essa sujeira toda, acompanhada de insuportável mau cheiro,
entra pelas casas, bares, restaurantes e outros estabelecimentos,
ameaçando de contaminação gêneros alimentícios.
Ainda há tempo para que a Administração Regional de Pinheiros,
incumbida da conservação e da limpeza dos bueiros, colocar
todos os recursos disponíveis para um “rush” total no
desentupimento desses bueiros, já que agora não vai haver
tempo para adoção de providências de caráter permanente. É
fato conhecido que as Administrações Regionais não dispõem
de todos os recursos de que necessitam para um desempenho
por completo de suas atribuições. Então é o momento de pedir e
exigir da Coordenação das Administrações Regionais e do
próprio gabinete do Prefeito mais verba, mais máquinas, mais
gente, para poder enfrentar as reclamações que por certo, vão
começar a se levantar.
04/10/1974
Canalização de córrego facilitará acesso ao Estádio do São Paulo
A Prefeitura irá aplicar Cr$ 20.575.000,00 na execução das
obras de canalização do córrego da Av. Antonico, no Morumbi.
Abrangerá uma extensão de 1360m entre a Av. Francisco
Mourato e a Praça Jules Rimet, defronte ao Estádio do São
Paulo. Deverão estar concluídas 150 dias após a assinatura do
contrato. A concorrência já foi aberta pela Secretaria de Obras,
segundo informou seu titular, Ivan Lubachescki.
Esse córrego é causador da presença de insetos naquela região,
onde, recentemente, aranhas e escorpiões invadiram

residências, levando a municipalidade a adotar providências.
Também dificulta o acesso e escoamento do trânsito,
principalmente em dias de grandes jogos no Morumbi.
11/10/1974
Esforço total no trabalho de desobstrução dos bueiros
Para prevenir problemas como o apontado por este jornal na sua
última edição, a Administração Regional de Pinheiros iníciou um
esforço total, mobilizando todos os meios disponíveis, para o
trabalho de desobstrução das bocas-de-lobo em toda área da
nossa AR.
A informação é do titular da Regional de Pinheiros, engenheiro
Plínio José de Arruda Firmino, que disse:  A área da
Administração Regional de Pinheiros é muito grande, e nós não
dispomos de pessoal e equipamento capazes de atender, de
imediato, a todos os problemas de entupimentos. E há ainda
outro problema que precisa ser conhecido da população: a
entupimentos muito profundos, que somente as chuvas podem
revelar. Nesses casos pedimos a compreensão da população.
Avise-nos imediatamente, que em 24 horas teremos condições
de atender à emergência. Para esses casos trabalhamos em
regime de prioridade absoluta.
Um apelo
Prosseguindo declarou Firmino:
É necessário por outro lado, que a população ajude a
Administração Regional. Os bueiros ou bocas-de-lobo ficam
obstruídas em geral por causa de lixo jogado na rua. Muitos
comerciantes e particulares tem o costume condenável de varrer
suas casas ou estabelecimentos e, em vez de acondicionar o lixo
em latas ou sacos plásticos, jogam-no na sarjeta. Com a chuva
esses detritos vão parar necessariamente dentro dos bueiros,
provocando os entupimentos.
E terminou:
 Costuma-se culpar a Administração Regional por tudo de
errado ou irregular que acontece. Mas é preciso lembrar que
cabe ao povo uma boa parcela de responsabilidade,
especialmente no que diz respeito à limpeza das ruas.
11/10/1974
Vereador pede limpeza dos bueiros da região
O vereador Davi Roysen (MDB), requereu a mesa da Câmara
fosse oficiado a Administração Regional e ao Prefeito Miguel
Colassuono solicitando providências para a desobstrução de
bueiros da região de Pinheiros, “pois se aproxima a estação das
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águas e esses escoadouros devem estar em boas condições de
funcionamento”.
Com base na matéria publicada por este jornal na edição do
último dia 4, o vereador chamou ainda a atenção das autoridades
municipais para a informação dos comerciantes do alto da
Teodoro Sampaio de que funcionários da Faculdade de Higiene
e Saúde Pública aproveitam a chuva para lançar, na rua,
misturados à enxurrada, as águas servidas e excrementos dos
animais do Biotério da Faculdade.
Estranhou o vereador que exatamente está Faculdade permita
que se proceda desta maneira, quando deveria dar o exemplo de
higiene e saúde, como as tem em sua própria denominação.
11/10/1974
População prejudicada com a demora das obras na Corifeu
Moradores e proprietários de firmas instaladas na Av. Corifeu de
Azevedo Marques, no trecho entre a Av. Vital Brasil e a R. Padre
Justino, estão revoltados e reclamando contra o atraso nas obras
de canalização do Córrego Pirajuçara-Mirim, que estão sendo
executadas no local. A Av. foi interditada para a construção de
galerias pluviais em maio deste ano e deveria ter sido entregue
pronta no fim de setembro último, entretanto isso não ocorreu. A
firma encarregada da obra já concluiu a galeria daquele trecho,
mas atualmente mantém apenas alguns homens trabalhando nos
serviços de ligação das bocas-de-lobo. Com as últimas chuvas
que caíram no Butantã o leito da Avenida Corifeu de Azevedo
Marques ficou totalmente prejudicado, transformando-se num
verdadeiro atoleiro, sem condições de trânsito nem para os
moradores, nem para os caminhões de indústrias e outras firmas
ali instaladas.
18/10/1974
De Pinheiros à Imigrantes, pela Marginal
Na presença do ministro dos Transportes, General Dirceu
Nogueira, o Governador Laudo Natel presidiu na última terçafeira a solenidade de assinatura de convênio entre o DNER e o
DER para a construção do trecho prioritário do elo sul do Anel
Rodoviário de São Paulo, ligando a estrada velha de Campinas a
Rodovia dos Imigrantes, pela Marginal do Rio Pinheiros.
25/10/1974
Prefeitura entregou a ponte do Jaguaré
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A Prefeitura, representada pelo seu Secretário de Obras,
engenheiro Ivan Lubachsecki, entregou ao tráfego a segunda
ponte do Jaguaré, sobre o Rio Pinheiros e suas marginais.
Trata-se de uma das mais importantes ligações viárias entre a
Ceagesp e as vias Raposo Tavares e Régis Bittencourt e a Lapa
com a região de Osasco.
Aquela obra se localiza na Avenida. Queiroz Filho, sobre o
Pinheiros. Tem 628m de extensão e duas pistas de 14,30m cada
uma.
Os serviços foram iniciados no dia 12 de março de 73 e seu
principal objetivo (além da interligação de bairros) é eliminar o
constante congestionamento de caminhões de carga na ponte
ao lado, também concluída pela Administração Miguel
Colassuono.
20/12/1974
A bronca pinheirense
Mais uma vez a chuva causa estragos na Teodoro Sampaio
A chuvarada que caiu no começo da tarde de segunda-feira
voltou a causar problemas sérios para o mercado localizado na
esquina da R. Teodoro Sampaio com a R. Oscar Freire, além de
outros locais. A água, em grande enxurrada, invadiu inteiramente
as dependências do estabelecimento, obrigando os funcionários
a trabalho enorme para fazê-la sair para a calçada, que estava
igualmente inundada.
Nesta temporada é a quarta ou quinta vez que acontece a
mesma coisa, e esta coluna já levantou o problema, levando
inclusive ao conhecimento do Administrador Plínio Firmino, da
Regional de Pinheiros. Para agravar o problema, a enxurrada trás
consigo excrementos de animais do Biotério da Faculdade de
Higiene e Saúde Pública, situada na Teodoro Sampaio, esquina
com a Dr. Arnaldo. Algum ou alguns funcionários do Biotério
aproveitam as chuvas fortes e abrem as saídas do Biotério, e
toda a imundice escoando-se através de uma tubulação,
desemboca por uma saída à direita da Teodoro esquina da Dr.
Eneas de Carvalho Aguiar, e desanda pela Teodoro abaixo, onde
não há nenhuma boca-de-lobo.
Este é um assunto que precisa ser visto imediatamente pela
Administração Regional de Pinheiros. Os detritos do Biotério,
por mais que o piso do supermercado seja depois desinfetado
poderão num momento qualquer contaminar gêneros perecíveis,
trazendo conseqüências mais graves.
22/08/1975

Ligação Brasil-Sumaré terá início logo. É uma obra prioritária
As obras da ligação Brasil-Sumaré começaram a ser executadas
no próximo ano. A notícia foi divulgada oficialmente no princípio
desta semana, pelo Prefeito Olavo Setúbal. Elas fazem parte do
Programa de Obras Viárias, através da qual a Prefeitura pretende
construir 300 km de vias na cidade, dentro do sistema de
transporte metropolitano  SISTRAN , que visa integrar as
linhas de ônibus com o metrô para que este possa funcionar
com sua capacidade máxima.
De início serão construídas vias arteriais  uma espécie de
avenida de grande tráfego, capacitada a ser futuramente uma via
expressa. Essas vias arteriais estão destinadas a duplicar a atual
velocidade dos ônibus que servem a população da cidade, e que
nas áreas congestionadas não ultrapassam 10 km/h. Essas
avenidas formaram uma malha viária que cobrirá toda a cidade.
19/09/1975
O futuro do rio ainda sem solução
No dia 22 de abril passado, o secretário Francisco de Barros,
dos serviços e obras do Estado, instalou um grupo de trabalho
para definir o futuro do Rio Pinheiros e da Represa Billings. Esse
grupo ficou constituído por representantes da Cesp, Eletrobrás,
Furnas e Light, além da própria Secretaria de Obras, sob a
coordenação do Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica. O objetivo era, como se informou na ocasião, combater
a poluição da região metropolitana da Grande São Paulo,
particularmente no Rio Pinheiros  e, em conseqüência, na
Billings. Na pauta de estudos constava a reversão ou não do rio
ao seu curso natural. O resultado do trabalho seria conhecido até
o dia 12 de setembro (sexta-feira última). Deste aquele dia e até
o encerramento desta edição procuramos conhecer as decisões
sobre o assunto, mas nada foi divulgado. Por mais que
insistíssemos junto aos chamados canais competentes.
26/09/1975
Progresso: aí vem o metrô e suas obras
O governador Paulo Egídio anunciou ontem a noite, através de
um programa especial de televisão sobre o metrô paulistano,
que a terceira linha a ser construída será Pinheiros - ABC, que
ele espera concluir antes de ter terminado o período de sua
administração, que vai até 1979. Na Companhia do Metrô,
apesar do anuncio governamental, não existe ainda um traçado
definitivo. O único que consta é o traçado inicial, feito em 1967,
que indicava a R. Teodoro Sampaio como o melhor caminho do
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trem subterrâneo subir em direção ao hospital das Clínicas, para
depois descer em direção à Praça da República. A se confirmar
este traçado, é hora de todo mundo se preparar para as muitas
obras que muito provavelmente transformaram a Teodoro
Sampaio e suas transversais naquilo mesmo em que foram
transformadas as ruas do Jabaquara e da Liberdade, durante
mais de três anos.
03/10/1975
Rio Pinheiros voltará a correr para o Tietê procurando despoluir
Dentro de prazo ainda não estabelecido, as águas do Rio
Pinheiros voltarão a correr em direção ao Tietê, seguindo seu
curso natural. A medida ainda não foi oficializada, consta dos
quatro volumes entregues na semana passada ao secretário
Francisco de Barros, dos serviços e obras do Estado. O trabalho
foi elaborado pelo Grupo de Estudos instalado em abril, para
tratar da poluição na área metropolitana da Grande São Paulo.
Segundo o Secretário, esta é apenas a primeira etapa do plano
global que vai acabar com a poluição da Capital. Os estudos
serão discutidos com o Departamento Nacional de águas e
energia elétrica e progressivamente colocados em prática.
O caso está nas mãos do Ministério e sobre a coordenação do
DNAEE. Depois de concluir os estudos, os dois órgãos vão
anunciar etapas do trabalho, à medida em que forem sendo
implantados. Isso ocorrerá ao longo dos próximos meses.
O secretário revelou, porém, que a solução definitiva somente
será conhecida em maio de 76 (de acordo com as diretrizes
iniciais, o trabalho deveria ser entregue até o dia 12 de
setembro). Informou ainda que o plano global para solucionar os
problemas metropolitanos prevê a construção de uma estação
central de Tratamento de Esgotos na Capital. Essa usina
receberia toda a água trazida pelos canais subterrâneos,
despoluindo-a, e depois a despejaria nos rios. Com isso
progressivamente e a longo prazo, as águas pluviais da cidade
se tornariam “vivas” e limpas.
Rio Pinheiros
Embora não pudesse revelar a data da implantação o secretário
de serviços e obras disse que a reversão do Rio Pinheiros ao seu
curso natural é certa. O Rio atualmente é bombeado pela Light
para suprir a Represa Billings (as águas da Billings movem as
turbinas da Usina Henri Borden, em Cubatão). E a Usina de
Recalque da Light devia inclusive as águas do Rio Tietê, em
grande porcentagem, que sobem pelo canal do Pinheiros em
direção a Represa. O resultado é que tanto o Rio Pinheiros
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quanto a Billings estão transformados, porém, em verdadeiros
esgotos a céu aberto. Barros acrescentou, porém, assim que a
simples reversão do Rio não solucionará o problema, enquanto
não houver tratamento de esgotos. “Será necessário estudar e
dimensionar o problema, para se chegar a uma solução
definitiva”.
Nós queremos ver muitos peixes nos rios Pinheiros, Tietê e
Tamanduateí. Queremos que as águas voltem a ser límpidas,
sem o mau cheiro de hoje. Mas tudo isso demandará recursos
da ordem de 20 bilhões de cruzeiros, uma soma de que
evidentemente, não dispomos. Esse dinheiro será aplicado a
longo prazo, dentro do plano pré estabelecido pelo Governo, e
acabará com o poluição dos rios na Capital, afirmou o secretário.
Acrescentou que “o Governo não pode exigir que as indústrias
que jogam detritos altamente poluidores nos rios se utilizem de
instalações próprias para o tratamento das águas, pois o maior
poluidor dos rios é o próprio Governo, através da rede de
esgotos. Teremos, primeiro, de solucionar o nosso próprio
problema, para depois exigir dos outros”, concluiu Francisco de
Barros.
10/10/1975
Metrô na Teodoro Sampaio será um desastre, segundo este
economista (...)
10/10/1975
Ligação da Régis Bittencourt à Brasil-Sumaré ainda demora
A ligação da rodovia Régis Bittencourt à Brasil-Sumaré será feita
em duas etapas: da Estrada até o Rio Pinheiros, pelo Governo
Federal, e do Rio à Brasil-Sumaré, pela Prefeitura, segundo
informou o secretário Municipal de Vias Públicas, Otávio Camillo
Pereira de Almeida. Adiantou que o anteprojeto foi feito pela
Secretaria de Transportes do Município, mas só será executado
depois de pronto o trecho que compete ao DNER.
31/10/1975
Brasil-Sumaré:
Câmara
desapropriações(...)

aprova

projeto

com
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21/11/1975
Metrô: falta de verbas adia linha local
Apesar do adiamento anunciado pelo Prefeito, a Comissão de
pinheirenses encarregada de acompanhar o desenvolvimento
dos estudos do traçado não será dissolvida, segundo anúncio do

economista Ubirajara Vogaid. A decisão de adiar o início da
implantação foi oficializada por Olavo Setúbal no fim de semana
passado. Ele não acrescentou qualquer esclarecimento e
informação de que não há verba o bastante para dar início às
obras.
05/12/1975
Ligação Brasil-Sumaré: em janeiro começam avaliações
O processo das desapropriações dos imóveis necessários à
abertura da ligação Brasil-Sumaré começaram em janeiro de 76,
segundo o secretário de vias públicas, engenheiro Otávio
Camillo Pereira de Almeida. Ele esclarece os critérios a serem
obedecidos.
05/12/1975
E as chuvas chegaram, acompanhadas de enchentes e lama
Uma família desabrigada, duas “pinguelas” derrubadas, duas
pontes danificadas, lama em todas as ruas do vale do Pirajuçara,
cujas águas atingiram algumas casas, foi o saldo das chuvas do
fim de semana, na área da Administração Regional do Butantã,
segundo o supervisor de obras, engenheiro Tunanobu Furuya.
As principais ocorrências aconteceram na área abrangida pelo
Pirajuçara e seus afluentes, um córrego com vários quilômetros
de extensão, com nascente em Campo Limpo e foz no Rio
Pinheiros. Suas águas transbordaram, atingiram poucos
centímetros de altura em algumas casas e cobriram de lama
todas as ruas do Jardim Jussara, Peri-Peri, Caxingui e
Previdência. Os trabalhadores já estão providenciando a
reconstrução de duas “pinguelas” (passagem de pedestres)
levadas pela correnteza no Jardim das Vertentes.
 Essas “pinguelas” eram de madeira e estamos estudando a
possibilidade de reforçá-las com trilhos, para evitar que sejam
arrancadas novamente com as próximas chuvas. Não há
necessidade de construí-las em concreto. Existe uma nas
proximidades e aquelas passagens servem para maior
comodidade dos pedestres.
Furuya explica que duas pontes tiveram suas cabeceiras
solapadas (as águas levaram a terra sobre a qual as cabeceiras
estavam afincadas): a da R. Roquette Pinto (interditada) e a da
Av. Três Poderes, onde os estragos foram menores e o tráfego
continua normal. Dos seis pontilhões que a regional construirá,
quatro ainda não tem local definido e dois já tem concorrência
aberta: Córrego Itararé, na R. 21, ligando os Jardins Monte
Kemel e Colombo, e um afluente em nome do Ribeirão Jaguaré,
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a altura da Av. A, Vila João Domingues. As duas margens desse
afluente (R. 1, Rio Pequeno) que registrou o único caso de
pessoas desabrigadas, quando as águas levaram o barraco de
uma família socorrida pelas assistentes sociais da Regional do
Butantã.
O engenheiro Tunanobu Furuya lembra que a última enchente do
Pirajuçara “foi em 69, quando as águas atingiram 1,5m de altura
na R. Cristal de Campos, mas desta vez só foram atingidas
algumas casas em locais mais baixos”. Ele explica que este
córrego tem vários pontos de estrangulamento, como na Av.
Pirajuçara, próximo ao bairro da Providência, onde canalizar
seria a solução: “mas estamos esperando a definição do Projeto
da Radial que ligará a BR-116, desde Taboão da Serra, até o
Sumaré, finalizou.
Na AR-Pi tudo bem
Na área da Administração Regional de Pinheiros, as chuvas do
último final de semana não causaram nenhum prejuízo de
monta. Apenas um pequeno número de casas na região do alto
de Pinheiros sofreu algum dano com inundações, mas bastou
apenas o uso das bombas para a retirada da água.
19/12/1975
Metrô não fará obras em Pinheiros antes de três anos: palavra do
Prefeito
26/12/1975
Lixo: 15 mil toneladas no Rio Pinheiros
15 mil toneladas anuais de lixo não biodegradáveis, composto
basicamente de embalagens plásticas, são retirados pela Light
do Rio Pinheiros, nas Usinas de Traição (próximo a Ponte Cidade
Jardim) e Pedreira (Santo Amaro), para não comprometer o
funcionamento daquelas
unidades geradoras de eletricidade. Este lixo chega ao Rio
Pinheiros através dos quase 700 córregos da Grande São Paulo,
e o trabalho de retirada do mesmo é feito 24hs por dia.
Estas 15 mil toneladas anuais de detritos ocupam um espaço de
cerca de 30 mil m3, que podem afetar seriamente as Usinas.
Para evitar este perigo, uma média diária de 40 caminhões
transportam este lixo para os “lixões” da Prefeitura, provando
uma despesa anual de cerca de 1 milhão de cruzeiros. Para
conter este lixo antes de sua chegada as Usinas, a Light instalou
gigantescas grades, com cerca de 80m de extensão, por 8 e 9m
de profundidade.
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Luís Alberto Schmibt Sarnento, gerente de Relações Públicas da
Light, da estas informações acrescentando que se este lixo fosse
reaproveitado não teríamos problema, com o qual somos
obrigados a conviver. E lamenta: “mas como o material
flutuante sólido é basicamente plástico, isso está longe de
acontecer. E se tem inclusive poucas esperanças de que algum
dia não se jogue lixo nos córregos”  conclui.
02/01/1976
O que aconteceu em Pinheiros em 1975.
Poluição
O problema da poluição do rio Pinheiros e na represa Billings
alcançou esfera federal. Por determinação do Presidente Geisel,
foi construído um grupo de trabalho para encontrar uma solução
que evite que o rio e a represa continue recebendo as águas
mais poluídas do Tietê.
Metrô
A construção da linha de metrô na Teodoro Sampaio, que seria
iniciada já em 76, agitou os meios pinheirenses durante várias
semanas. Entretanto, no fim do ano, houve uma nova decisão e o
prefeito declarou que as obras da nova linha não serão iniciadas
antes de 78.
Desapropriações
Mais 81 imóveis dessa região foram atingidos pôr
desapropriações, para permitir o prosseguimento das obras de
ligação das Avenidas Henrique Schaumann e Sumaré. Deve ser
solucionado agora o problema da casa de São José.
02/01/1976
Escadarias da rua Matheus Grou ficarão prontas até junho
As escadarias da rua Matheus Grou, para acesso de pedestre à
Teodoro Sampaio, deverão estar concluídas até junho no
máximo. Essa é uma das obras previstas para o exercício de
1976, no primeiro semestre pela Administração Regional de
Pinheiros (...) As escadarias custarão Cr$ 4.000.000,00.
Orçamento para 1976
O custo dessa obra está incluído no orçamento da Administração
Regional de Pinheiros (AR-Pi) para o exercício de 1976. A verba
destinada pela Prefeitura para a AR – Pi, para o ano todo é de
Cr$ 22.745.000,00. Desse total a maior parte será destinada à
obras de conservação. Somente para recapeamento, a AR – Pi
disporá de mais de Cr$ 8,6 milhões. Em segundo lugar no
orçamento está a conservação de áreas ajardinadas com Cr$ 4,5
milhões. A verba total, entretanto, será dividida em duas parcelas

semestrais, isto porque, a Prefeitura não pode liberar todo o
dinheiro de uma só vez. Contudo, a Regional já recebeu
autorização para utilizar de imediato Cr$ 12.195.000,00;
importância que corresponde ao primeiro semestre do ano.
A destinação da verba para o exercício de 76 é a seguinte: tapavalas, Cr$ 1.500.000,00; guias e sarjetas, Cr$ 400.000,00;
conservações de galerias, Cr$ 975.000,00; conservação de
áreas ajardinadas, Cr$ 4.050.000,00. Obras novas: galerias em
tubos, Cr$1.475.000,00; muro de arrimo, Cr$ 1.110.000,00;
escadarias, Cr$ 1.750.000,00; muros e passeios, Cr$
2.800.000,00
Balanço de 1975
O balanço de obras da Administração Regional de Pinheiros
durante o exercício de 1975 foi o seguinte: Pavimentação nova
de 17 ruas; recapeamento de obras, 14; recapeamento de 12
vias públicas; construção de 3 galerias de águas pluviais;
serviço de tapa-valas; reposições de capeamento danificado por
aberturas de valas pela Sabesp, 1850 valas, com o total de
4.280 m3; plantio de 3.300 arvores e poda de outras 1.800;
construções de 7 novas praças totalizando 50.000 m2;
conservação de 400.000 m2 de áreas ajardinadas, incluindo
praças, canteiros centrais e unidades escolares e desobstrução
de 400.000 bueiros. Desses bueiros foram retirados 2.480 m3 de
lixo, e os caminhões da AR –
Pi realizaram 316 viagens de água para lavar 5.571 metros de
ramais de galerias.
09/01/1976
Pirajuçara – Córrego esta ganhando a luta contra a prefeitura
Todos os anos, na ocasião de chuvas, a história se repete: águas
invadindo casas, deixando os moradores desabrigados e
causando enormes prejuízos. É o Pirajuçara, cuja canalização
vem sendo feita em pequenas etapas e se arrastando a vários
anos, numa luta da Prefeitura contra o tempo e a natureza. Luta
que a municipalidade está perdendo.
Há mais de vinte anos, Hiroshi Vicente Koono cumpre um ritual
para chegar a sua casa. Desce de seu corcel, afasta um dos
cavaletes que bloqueiam a entrada da Av. Pirajuçara, Butantã, e
avança alguns metros com o carro. Recoloca o cavalete no lugar,
e só então dirige-se a sua casa, de fronte a qual a erosão reduziu
à metade a largura da rua. A poucos metros daí, entre as
Avenidas três Poderes e a rua Miguel Almeida Prado, a situação
é tão grave – simplesmente não existe avenida, a calçada é a
margem do córrego Pirajuçara -, que o governador Paulo Egydio

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

Martins mandou dois assessores examinarem a região para lhe
informar o que acontece.
Toda vez que chove a cena se repete: O córrego Pirajuçara
transborda, suas águas ameaçam as casas próximas, às vezes
invadindo-as: e a avenida do mesmo nome fica cada vez mais
estreita devido a erosão. Hiroshi Koono mora desde 1956 nesta
avenida, e sempre alertou as autoridades sobre o perigo das
águas do córrego: “Na gestão do prefeito Faria Lima, sofremos a
pior enchente . As águas atingiram quase um metro acima do
nível da rua. Fiquei ilhado e precisei sair pelos fundos da casa.
Nessa ocasião pedi a construção de um muro de arrimo”.
O muro foi construído na margem esquerda do rio, com poucos
metros de extensão, próxima a esquina da Av. Três Poderes, não
abrangendo a casa 60 onde Hiroshi mora; justamente onde o
asfalto cedeu. A proteção nas margens, a exceção do pequeno
trecho com muro, consiste numa mureta de uma laje de
concreto, insuficiente para evitar que as águas continue
desbarrancando as margens. Enquanto a pista do lado par é
asfaltada, a do lado ímpar é de terra batida, e a explicação para
isto é que lá passará a via expressa que ligará a BR-116 ao
Sumaré.
Muito lixo
Estando desativada a estação de tratamento de esgoto existente
nas imediações, o Pirajuçara recebe todo o esgoto do bairro da
Previdência e fica com forte mau cheiro. Uma poltrona velha e
um caixote de “manzanas argentinas”, encalhadas nas pedras,
são amostras do lixo que é jogado no córrego. Os moradores
contam que bananeiras e móveis são comuns, mas já viram até
uma carroceria de caminhão boiando nas águas poluídas. O
esgoto, o lixo e o mato crescido não afastam as crianças das
águas sujas e perigosas do rio; e elas até encontram uma
diversão: matar os grandes e repelentes ratos com
espingardinhas de pressão.
Outro antigo morador da região, Wilson Rocha, conta que devido
aos vários afluentes do Pirajuçara, desde a nascente em Campo
Limpo à foz no rio Pinheiros, quando chove em outros bairros,
costuma haver enchentes no Butantã, para desespero de seus
moradores, que viram as águas arrastarem uma perua Kombi,
derrubar duas pinguelas, solapar a cabeceira de duas pontes e
deixar lama em vários bairros em Dezembro. Uma dessas pontes
é a da avenida Três Poderes, em cuja esquina fica a padaria de
Antônio Luís Figueiredo, várias vezes inundadas com prejuízos
de quase Cr$ 8.000.00 em 1973. Com seu sotaque português
de Trás-dos-Montes, aponta para a marca que a enchente de 69
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deixou na parede de sua firma, e uma recente proteção de
concreto já semi-destruída pela violência das águas e diz: “Isto
é uma atração turística”. Mostrando ao reporte um trecho onde
o mato foi cortado semana passada pôr uma empreiteira à
serviço da Administração Regional do Butantã. Antônio continua
ironizando: “Olha aí, é uma beleza de ser visto! A firma esteve
aqui cortando mato e jogou-o no rio, como se já não estivesse
bastante sujo de lixo”. Rindo ele completa: “Eu adoro isso, o
mato cortado também ficou preso nas pedras”.
Perigo
Enquanto os moradores da avenida Pirajuçara preocupam-se, e
até brincam com os estragos causados pelas constantes
enchentes do córrego, que está sempre no noticiário dos jornais,
rádios e televisão; os residentes do trecho Três Poderes - Miguel
de Almeida Prado estão com medo. Lá, as sucessivas erosões
consumiram totalmente o leito da avenida e agora a margem do
rio chega até a calçada, com perigo de atingir - e
conseqüentemente, fazer desabar – suas casas. Eles formaram
uma comissão e foram conversar com o Administrador Regional
do Butantã, cujo supervisor de obras inspecionou a área
atingida, e prometeu, imediatamente, segundo os moradores:
demolir as pedras existentes no leito do rio, construir um muro
de arrimo e aterrar. Paralelamente a Sabesp deverá refazer a rede
de esgotos, igualmente derrubado pelas águas do tristemente
famoso córrego Pirajuçara. As obras onde o asfalto cedeu
deverão ficar prontas em quinze dias, e onde a erosão consumiu
totalmente o leito do Pirajuçara, devem terminar em um mês,
com o uso de estacas metálicas ( parecidas com trilhos ), num
processo igual ao usado no revestimento de túneis do metrô. Ao
dar essas explicações, o Supervisor de Obras, Engenheiro
Tunanobu Furuya, explicou que as últimas chuvas causaram
erosão em outros três lugares na área da Regional do Butantã:
Rua Noronha Santos, Vila Borges, onde o reparo já começou;
Rua 2, Jardim Monte Belo e Travessa 2, Jardim Godinho, Rio
Pequeno.
Aparelho ajudará a Administração Regional de Pinheiros a
combater Pernilongos
A Administração Regional de Pinheiros deve receber no início
da próxima semana um aparelho do tipo “New Jersey”,
destinado a capturar pernilongos. As distribuições dos
aparelhos para todas as Ars é feita pelo Centro de Controle de
Zoonoses, e o objetivo é manter um controle sobre a proliferação
dos pernilongos da capital (...). A espécie mais freqüente de
pernilongos de São Paulo é o Culex pipiens fatigan , cujo habitat

são as águas paradas. Seus focos naturais de proliferação são os
rios, lagos e poços dágua. Quando as chuvas provocam a
subida do nível das águas para além do normal, a Prefeitura
providencia a eliminação dos focos utilizando um produto
químico importado .
Aberta concorrência para obras da Brasil-Sumaré
A partir do dia quinze, e até o dia quinze de Fevereiro, estarão
aberta as concorrências para a execução das obras de ligação
entre as avenidas Brasil-Sumaré. A informação foi prestada pelo
Secretário de Vias Públicas do Município,
Otávio Camilo Pereira de Almeida, que adiantou que a nova via
expressa estará concluída até o final de 1977. Futuramente, o
trecho entre a rua Henrique Schaumann e a avenida Sumaré
comporá o sistema viário do novo acesso à rodovia Régis
Bittencourt. Isso, porém, não ocorrerá antes de 1978; pois,
depende do projeto do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagens – DNER; que estará pronto somente no final deste
ano.
Os projetos da Brasil-Sumaré já foram concluídos, foram
elaborados pelo escritório de Engenharia J.C. Figueiredo Ferras,
e prevêem a construção de três viadutos. Um na rua João Moura,
outro na Dr. Arnaldo e o terceiro na rua Oscar Freire. O primeiro
viaduto na rua João Moura é o único dos três que fará parte da
Brasil-Sumaré, ele terá 140 metros de extensão pôr 45m de
largura; e, passará sobre aquela rua nas proximidades da Galeno
de Almeida , entre este viaduto e a rua Henrique Schaumann
haverá , quando estiver concluído o acesso à Régis Bittencourt ,
um trevo para distribuir o tráfego entre as três opções então
existentes: Av. Brasil, Av. Sumaré e via Régis Bittencourt.
O viaduto da Dr. Arnaldo, entre as ruas Galeno de Almeida e
Petrópolis, terá 200 metros de extensão e passará sobre a via
expressa a uma altura de 22 metros. O projeto original previa a
construção de um túnel em lugar do viaduto, mas a primeira
hipótese foi depois abandonada. Este será o maior viaduto dos
três, com vão livre de 50 metros. Outro viaduto que terá vão livre
de 50 metros sobre a via expressa será o da rua Oscar Freire,
entre a Galeno de Almeida e Amália de Noronha, ele será o
menor dos três com 77 metros pôr 16 de largura. Segundo o
secretário, este será o primeiro viaduto da Brasil-Sumaré a ficar
pronto.
Cálculo- As primeiras novidades do ano para o bairro: Zona Azul
e Calçadões
Inicialmente nas imediações do Mercado Municipal, podendo
futuramente ser estendido até as transversais da Teodoro

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

Sampaio, Pinheiros deverá ter sua área de estacionamento
conhecido como Zona Azul em Fevereiro próximo, segundo
declarou o presidente da Emurb- Empresa Municipal de
Urbanização- Ernest Mange. Ele garantiu ainda que os
calçadões, piso de granito e mosaico português, que cobrirão o
asfalto das ruas e substituirão as calçadas, aqui, serão
implantados logo depois do centro velho e do centro novo da
cidade. Esta medida coincide com os 422 anos de São Paulo,
dia vinte e cinco próximo; e, segundo Mange, servirá para
humaniza-la e dar melhores condições aos pedestres.
16/01/1976
Cem dias de “Operação branca”: Pinheiros quase não reclamou
Na ultima terça-feira a “Operação branca” da Cetesb entrou no
centésimo dia de funcionamento, com 1927 reclamações. E
Pinheiros praticamente não aparece nas estatísticas das
reclamações. A informação foi prestadas pelo coordenador do
programa, Luís Potenza Netto . De acordo com ele o número de
pessoas que reclamam sobre poluição no bairro é muito
pequeno, uma vez que aqui o número de industrias é restrito, e,
o maior número de queixas é sobre queima de lixo em terrenos
baldios; no alto de Pinheiros e imediações da Estrada das
Boiada, e nas proximidade do Ceasa. Segundo Potenza, após o
início da “Operação branca”, o número de incêndios de lixo
baixou significativamente, isto porque a Cetesb, após as
denúncias, procurou obter o número da placa dos caminhões
que levam o lixo até os terrenos e comunica o fato ao DSV.
Através do DETRAN o motorista é identificado e se sujeita as
penalidades legais.
Rotina
Para Luís Potenza Netto, a “Operação branca” continua na
mesma rotina de trabalho com apenas uma novidade: Se as
reclamações são procedentes, a Cetesb impossibilitada de tomar
medidas drásticas, como por exemplo; o fechamento de uma
industria, convida o industrial para um diálogo com a finalidade
de solucionar o problema (...) Potenza afirma que o objetivo da
“Operação branca “ é conscientizar os industriais sobre a
gravidade do problema que representa a poluição e, ao mesmo
tempo, acostumar a população a reclamar. Com isto será
possível cadastrar, em médio prazo, todas as industrias
poluidoras da grande São Paulo: “Pretendemos cadastrar, diz
ele, até o final do governo as 30 mil indústrias de São Paulo. E o
levantamento das industrias poluidoras vai nos dar condições de
estabelecer um plano prioritário de ataque”.
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Para Potenza , o problema de poluição só existe nas indústrias
que cresceram desordenadamente sem um fluxograma ideal de
trabalho. Hoje, para que uma industria se estabeleça em São
Paulo, é necessário que passe pelo crivo da Cetesb:
“Os industriais tem de apresenta-nos um amplo projeto para
exames e, a partir daí, a Cetesb autoriza a confecção do projeto.
Se tudo estiver correto, este projeto é aprovado e a indústria
constituída. Com isto as novas industrias estão sob controle”.
23/01/1976
“Área do Abdalla” começa a se transformar num centro de lazer
A Administração Regional de Pinheiros deu início as obras que
transformarão a antiga “área do Abdalla”, confiscada pelo
governo federal e incorporada ao patrimônio da Prefeitura, em
uma ampla área de lazer. Inicialmente, em conjunto com a
Secretaria de Esportes do município, serão construídos sete
campos de futebol para serem usados pelo clubes varzeanos da
região. Este uso será disciplinado pela UDC – Unidade de
Desenvolvimento Comunitário – da Administração Regional de
Pinheiros . A área possui quase 150 mil m2 e estava registrada
no cadastro municipal como Jardim Universidade. Era composta
de 224 lotes residenciais, cada um com cerca de 500 m2 e está
situada na Av. Fonseca Rodrigues, esquina com a Marginal do
rio Pinheiros, exatamente em frente da Universidade.
Futuramente a Administração Municipal deverá edificar ali, pois
a ocupação atual visa, principalmente,a evitar a criação de
favelas, como
acontece freqüentemente em áreas públicas abandonadas e
localizadas em pontos de fácil acesso; como é o caso daquela
gleba.
Os favelados da Capepuxis ainda sem destino certo
Até o início desta semana, a unidade do desenvolvimento
comunitário da AR-Pi não tinha qualquer definição sobre o
problema da remoção da favela da rua Capepuxis, cujo despejo
foi determinado pela justiça em meados do mês passado. Como
acontece sempre com problemas desse tipo, a AR-Pi fez um
levantamento da área, cadastrando os moradores e analisando a
situação de cada um dos cem barracos para soluções
específicas; por exemplo: para quatro favelados que possuem
um terreno em vilas, eles teriam uma ajuda financeira para
construírem em sua propriedade e mudar. Ao mesmo tempo em
que foi feito este levantamento, a Administração Regional oficiou
a Cohab dia 19/12 que é a quem cabe da uma solução global.

Na última terça-feira a informação dada a empresa foi de que o
ofício encontra-se na presidência da Cohab.
30/01/1976
Novas opções do metrô: Rebouças e Sumaré
Em ofício dirigido à Associação dos Amigos de Pinheiros o
diretor de Planejamento do Metrô afirmou que ainda não há
definições sobre o futuro traçado da linha Sudeste e Sudoeste,
além da já existente idéia de usar o leito da Teodoro Sampaio,
estão sendo estudado as opções Rebouças e via Expressa
Sumaré.
06/02/1976
Trasbordamento
Depois do susto fica a dúvida: O rio Pinheiros poderá dar vazão
as águas da Guarapiranga no caso de transbordamento da
represa?
A dúvida que ficou.
Ponto de Vista
Não passou de um susto a ameaça de transbordamento da
represa de Guarapiranga, e, remotamente do rio Pinheiros, em
conseqüência das chuvas que desabaram sobre a capital na
última quinta-feira, e das trombas d´águas nas cabeceiras da
represa.
Conforme foi amplamente divulgado pela empresa, a represa
alcançou na sexta-feira seu nível máximo (736,68 metros do
nível do mar), desde a sua construção em 1912, obrigando-a à
abertura, pela primeira vez, de seus vertedores – espécies de
comportas de emergência. Continuando as chuvas, as águas da
represa seriam escoadas para o rio Pinheiros, para deste
chegarem ao Tietê, permanecendo a dúvida se o Pinheiros
conseguirá dar vazão ao volume de água que receberia. Entre as
informações e boatos que circularam então, dizia-se que
ocorrendo o transbordamento da Guarapiranga, o Pinheiros não
suportaria a carga e inundaria uma grande área. A inundação
poderia chegar a Av. Brasil e até mesmo a elevação do espigão
da Paulista – segundo os comentários mais alarmistas.
Felizmente, nada disso aconteceu, o que poderia resultar numa
catástrofe sem procedentes no bairro e regiões vizinhas, maior
do que a de 1929, lembrada pelos velhos pinheirenses; quando
as águas do Pinheiros chegaram até a rua Iguatemi, atual Faria
Lima, de um lado e, até a Av. Vital Brasil na outra margem,
inundando ainda toda a área onde hoje se localiza a Cidade
Universitária. Embora como foi dito, a possibilidade de
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transbordamento seja remota, ela existe diante da dúvida que
permanece sobre a capacidade do rio em dar vazão as águas da
represa. Desta forma, esperamos que as providências que agora
estão sendo tomadas pelas autoridades estaduais afastem de vez
a possibilidade de uma tragédia como a que ameaçou a cidade
na última semana.
Em trinta dias prontos os campos de futebol na “área do
Abdalla”.
Dentro de um mês, de acordo com o cronograma de obras, a
Administração Regional de Pinheiros entregará à Secretaria de
Esportes do Município os sete campos de futebol que está
construído no local conhecido por “área do Abdalla”, no Jardim
Universidade. Uma motoniveladora da AR-Pi trabalha no local
já alguns dias, e o administrador Rubens Macedo está
tratando de conseguir junto a COA um trator para a
terraplanagem. A Regional de Pinheiros não possui este tipo de
maquina por que na região não há necessidade (...). Ocorre que
a quase totalidade de maquinas da prefeitura esta trabalhando
ativamente nesta época, em decorrência das enchentes
provocadas pelas ultimas chuvas que caíram na capital. Os sete
campos de futebol ocuparam apenas uma parte do terreno ,
doado à Prefeitura pelo Governo Federal. A outra parte será
destinada a construção de deposito para a Regional e,
futuramente, é provável que a própria sede da AR-Pi se transfira
para o local; por hora, entretanto , nada há de definitivo sobre o
assunto .
Outras obras
Outra providência que a AR-Pi vai tomar nos próximos dias são:
a pavimentação da Av. Arruda Botelho, e a construção de
galerias pluviais na rua Boquim. O início das obras está previsto
para o dia 16/02 se as condições de tempo forem favoráveis.
A avenida Arruda Botelho receberá pavimentação entre a
marginal do rio Pinheiros e a rua Bennet, e estará concluída
dentro de noventa dias, o mesmo prazo foi estipulado para a
conclusão das galerias da rua Boquim; uma rua que inicia-se na
avenida São Gualter. Após o término do trabalho a AR-Pi vai
também pavimentar aquela rua que atualmente vem sofrendo
erosão continuada com a chuva.
Pernilongos – Regional intensifica trabalho de combates aos
focos.
Uma equipe de técnicos da Unidade de Saúde da AR-Pi está
trabalhando ativamente para combater os focos de pernilongos
que infestam a região nesta época do ano.
Há cerca de um mês a Prefeitura informava que vários aparelhos
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para capturar os insetos seria distribuídos as regionais pelo
Centro de Controle de Zoonoses, para que efetuasse a contagem
de espécies dos pernilongos de cada região da capital, essas
armadilhas, contudo , ficaram ao poder da Sabesp que efetuará o
serviço de coleta e distribuirá os resultados as ARs para que
estas tomem providências de combate (...).
Segundo o Dr. Russo, o maior foco de pernilongos da região é o
rio Pinheiros, que apresenta condições ideais de reprodução dos
insetos, devido ao alto grau de poluição e águas praticamente
paradas; principalmente nos poços que se formam as margens.
A poluição das águas, diz ele, é um problema sério pois com
isso não há possibilidade de sobrevivência de peixes. Os peixes,
normalmente os pequenos, se alimentam com as larvas de
pernilongos e eliminam grande parte da espécie.
O combate aos pernilongos do rio Pinheiros não é incumbência
regional ,pois os rios são do Estado. O trabalho de combate as
larvas está sendo feita pela Sabesp, mas de forma precária (...).
13/02/1976
Pinheiros poderá ter um grande Centro Esportivo
Dentro de alguns anos, Pinheiros poderá ter um complexo centro
comunitário com balneários e locais para a pratica de vários
esportes. O centro seria erguido junto ao sete campos de
futebol, que a AR-Pi está construindo para a Secretaria
Municipal de Esportes, na " área do Abdalla". Segundo o
Secretário Caio Pompeu de Toledo, por enquanto, o que há de
concreto é a construção do centro do Butantã, orçado por baixo
em Cr$ 15 milhões; cuja obra deverá começar em 1978.
Ampliação da Av. Corifeu de Azevedo Marques.
Periferia
Com demolições de 58 imóveis localizados ao longo da Avenida
Corifeu de Azevedo Marques, no Butantã, a Prefeitura iniciará
nos próximos dias a duplicação daquela via pública ; que
compreendera o trecho entre a Avenida Dr. Vital.
Brasil e a rua Pereira do Lago, numa extensão aproximada de
1800 metros. As demolições referem-se a imóveis já
desapropriados , e destinam-se a preparação do terreno para a
duplicação da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, que terá
300 metros de largura , com duas pistas de 10,50 metros cada
uma; um canteiro central e calçadas de 3 metros.
A obra faz parte do Plano de Obras Viárias (POV-10), e está
orçada em Cr$ 20 milhões ; futuramente, será duplicado o
trecho entre a Avenida Jaguaré e o limite com os municípios de
Osasco, no começo da Avenida. dos Autonomistas.

20/02/1976
Na Cetesb um curso sobre poluição da água
A reversão do rio Pinheiros ao seu curso natural, inclusa nos
estudos que vem sendo feitos por técnicos ligados ao
Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, do
Ministério de Minas e Energia, não resolverá o problema da
poluição das águas. Esta, pelo menos, é a opinião do professor
Aristides de Almeida Rocha, que desde segunda-feira está dando
um curso sobre "Ecologia e poluição das águas"; destinado a
engenheiros e técnicos no assunto, no auditório da Cetesb. De
acordo com o professor, o curso visa a dar informações gerais a
engenheiros e técnicos que trabalham no ramo de combate a
poluição, principalmente sobre Biologia.
Biologista da Cetesb e professor da Faculdade de Higiene e
Saúde Pública, Aristides de Almeida Rocha diz que o programa
do curso abrange a poluição como um fenômeno ecológico.
Segundo ele, a natureza apresenta um equilíbrio entre o meio e
os seres vivos que habitam esse meio. No caso das águas há
organismos vivos que proporcionam o equilíbrio ecológico e o
fenômeno da poluição, que nada mais é do que uma alteração
desse equilíbrio provocado pelo próprio homem. O curso inclui
ainda as características das águas naturais, as alterações
provocadas pela poluição e propriedades físicas e químicas do
meio aquático; além disso, medidas de proteção aos corpos
aquáticos contra a poluição , zoneamento, e tratamento biológico
de esgotos e resíduos industriais e fundamentos biológicos do
tratamento aeróbico. A conclusão do curso tratará da influência
da poluição na Ecologia e na sociedade humana.
Rio Pinheiros
Para o professor Aristides, a simples reversão do rio Pinheiros
ao seu curso natural não solucionará o problema de poluição por
que as águas recebem uma carga muito grande de esgotos
domésticos e resíduos industriais. Haveria apenas uma mudança
de curso, além disso, explica ele, a reversão provocaria um
esvaziamento da represa Billings, em prejuízo da área industrial
de Cubatão.
A solução do problema é muito complexa e ainda está em
estudo. Para o professor, uma medida acertada seria o total
tratamento de
esgotos da cidade, domésticos e industriais que evitaria a
destruição da vida aquática natural. "Mesmo assim - diz ele - a
despoluição só seria possível a longo prazo, pois além da auto
depuração natural ser lenta, o rio está com uma camada de lodo
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muito grande, de quase impossível dragagem.
O problema da grande São Paulo é mesmo muito grave, garante
o professor Aristides, a região está localizada na cabeceira de
rios e a vazão de esgotos tem de ser mesmo na água. A
construção de emissário, segundo ele, também é uma forma de
evitar que os esgotos sejam despejados nos rios, mas isso
também só será possível a longo prazo pois demanda muito
dinheiro.
A preocupação com a poluição dos rios começou à poucos anos
em São Paulo, e por isso o problema ainda não foi solucionado.
Na Inglaterra, por exemplo, a poluição do Tamisa já foi superada
e hoje os ingleses podem até pescar dentro da cidade. A Cetesb,
criada a oito anos apenas, já está tomando medidas contra a
poluição industrial. Uma indústria nova é obrigada a tratar os
esgotos, caso contrário, não poderá estabelecer-se. As
indústrias já existentes estão sendo cadastradas e deverão
também, em prazo bastante grande, montar estações para
tratamento de resíduos poluentes. A Cetesb não poderá obrigalas a tomar esta medida de imediato, pois os gastos seriam
altamente onerosos para as empresas; às vezes, até inviáveis,
pois há grandes indústrias pouco poluidoras e pequenas
indústrias altamente poluidoras.
Trânsito faz mais cinco vítimas em Pinheiros
É muito grande o numero de reportagens na coluna de notas
policiais sobre a violência no trânsito na região de Pinheiros,
bem como o numero de reclamações dobre a falta de
sinalização.
Novamente proposta a construção da via Sumaré - Pirajuçara
Uma história de preocupação
Quando foi anunciada e Junho de 1971 a via expressa Sumaré
foi motivo de preocupação para centenas de famílias
pinheirenses que viviam ainda o clima de intranqüilidade
causado pelas desapropriações da rua Iguatemi, para a
construção da que viria a ser a Av. Brigadeiro Faria Lima, e na
rua Henrique Schaumann, para a construção da via BrasilSumaré. Na falta de informações mais completas, surgirão os
mais contraditórios boatos sobre o traçado da ligação Sumaré Taboão, e, pretensos "mapas oficiais"( um deles indicando a
Teodoro Sampaio como uma via a ser atingida), o que aumentou
a confusão e a incerteza de todos. Depois de alguns meses de
expectativa, em Dezembro desse ano a Prefeitura divulgou um
traçado básico em torno do qual seria feito os estudos, e ao que
parece é o definitivo.
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Começando na divisa com o município de Taboão da Serra, a via
expressa seguirá pelo leito do córrego Pirajuçara até o Jardim
Christie, daí, mais ou menos em linha reta, passará pelas
proximidades da rua Pirajuçara para chegar às margens do rio
Pinheiros. Por uma ponte a ser construída, atingirá o outro lado
do rio, cortará a rua Eugênio de Medeiros e, derivando a
esquerda, alcançará as ruas Sumidouro, Araopenba, Tucumbira
e Tamaranduba; passado pelos cruzamentos das ruas Miguel
Isassa e Coropés. Cruzará a Avenida Pedroso de Morais,
seguindo pelas ruas Inácio Pereira da Rocha e Luiz Murat, até
o encontro com a Avenida Brasil- Sumaré através do
cemitério São Paulo.
No projeto atual um novo conceito
No novo projeto proposto pelo Sistran, a Sumaré - Pirajuçara
não é tratada por via expressa como anteriormente, e sim por via
arterial. De acordo com a explicação do Secretário de Vias
Públicas do Município, Octavio Camilo Pereira de Almeida, isto
não significa que a nova via seja menos, ou mais importante, ela
apenas terá nova conceituação. Ele diz porque: "Uma via
expressa é projetada para garantir uma velocidade de 100 Km/h
e ter entradas e saídas distantes, pelo menos 1,5 Km entre si,
além de permitir que as propriedades laterais tenham acesso
voltados diretamente para ela. Já uma via arterial, como o caso
da Sumaré- Pirajuçara, tem uma velocidade menor, de 60 Km/h
e um maior numero possível de acessos, faróis e permissão de
acessos às propriedades particulares situadas às margens .
Duas pistas, oito faixas
A nova Sumaré Pirajuçara, proposta pela Sistran, teria como no
antigo projeto 2,5 km de extensão, com duas pistas de quatro
faixas de rolamento cada uma. Ligaria a Avenida Brasil à Avenida
Sumaré por trás do cemitério com a região do córrego
Pirajuçara, nas proximidades da Marginal do rio Pinheiros.
Ela seria, segundo o Prefeito Olavo Setúbal, uma nova opção
para ligar a Marginal do Pinheiros com a Marginal do Tietê. A
ligação seria encurtada e as marginais, que tem tendência para
ficarem sobrecarregadas, seriam aliviadas. Haveria ainda,
prossegue Setúbal, a interligação com o futuro anel rodoviário
onde está prevista a ligação com a Avenida dos Bandeirantes, e ,
mais a ligação com a BR-116; cujo prolongamento até a
Marginal do Pinheiros já foi decidida pelo DNER.
Por estas razões o estudo da Sistran demonstrou que a SumaréPirajuçara é uma ligação importante, além de coerente com o
Plano de Obras Viárias (POV- 10).

Contudo, ainda não se tratou de seu custo e do seu tempo, que
demorará sua construção. Segundo Setúbal, até agora a única
coisa demonstrada é que a Sumaré-Pirajuçara é uma ligação
inexorável, e, com o tempo terá de ser feita no futuro por algum
administrador. Resta saber agora (e os Estudos do Sistran vão
dizer ), quanto.
05/03/1976
O Drama no Butantã outra vez castigado pelas chuvas
"Eu posso ser preso, mais ainda vou dinamitar esta ponte para
acabar com as desgraças das enchentes por aqui". Ainda não
refeito do prejuízo de Cr$ 20.000.00, quando no último dia 22
de Janeiro as pesadas chuvas causaram o transbordamento do
córrego Pirajuçara, que invadiu sua casa inutilizando moveis e
levando até mesmo dinheiro, Benedito da Silva está desolado.
Ele mora com mais nove pessoas de sua família na rua Noronha
dos Santos, na humilde Vila Borges, na altura do Km 15 da via
Raposo Tavares, constantemente prejudicada pelo córrego e
suas enchentes, como aconteceu na última quarta-feira.
Benedito: "A inundação começou às oito horas da noite, a água
quebrou a porta dos fundos e estragou a televisão, a geladeira,
moveis, tudo. Quebrou até uma cama com crianças, elas caíram
na água e tivemos um susto grande. Foi um Deus no acuda!"
Para ele, a causa de tudo é a ponte estreita na esquina da Av. Dr.
Silvio Margarido, onde a sujeira obstruiu a passagem das águas.
Embora esta via tenha uma placa indicando ser avenida, sua
extensão não é superior a 100 metros, é uma via sem saída ao
lado do Pirajuçara, que neste trecho teve o leito alargado
provocando o rompimento da tubulação e desbarrancamento.
Na tarde de sexta-feira, quando as chuvas voltaram a castigar a
região, Benedito da Silva reclamava: "Com vinte centímetros de
barro na minha casa, o pessoal de um caminhão queria Cr$
500.00 para jogar 600 litros de água". E, mostrava um pedaço
de papel escrito a mão informando o preço do serviço e os
números dos telefones que deveriam serem chamados (O
mesmo fornecido pela Regional do Butantã custa Cr$ 155.00).
A presidente da Sociedade Amigos da Vila Borges, Belmira de
Oliveira Costa, conta que na Administração Regional do Butantã
nunca lhe dão informações precisas sobre a solução desses
problemas, sobre a alegação de que há muita coisa para ser feita
na área. Ela mostrou a frente de uma casa derrubada pelas
chuvas (a família mora nos fundos ), na rua 1; onde as margens
do córrego estão desbarrancando cada vez mais , e a travessia é
feita por "precária pinguelas". Belmira está empenhada junto ao
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Demur - Departamento de Estradas e Rodagens do Município para a construção da nova ponte na Av. Eugênio Antônio Eira
Garcia, Jardim Rúbio, onde o mato e detritos são responsáveis
pela obstrução das águas.
Escolas
As 110 ocorrências dos mais diversos tipos, entre as quais as
enchentes das escolas municipais ( Marechal Deodoro da
Fonseca, no Caxingui, e Desembargador Américo Lima, na Vila
Indiana), Jardim de Abril (Estrada do Boaçava), e Espedião Rosa
(no Jaguaré); atendidas pela AR-Bt tiveram esta definição do
Supervisor de Obras, Engenheiro Tananobu Furuya: "Foi a mais
grave enchente desse período de chuvas, pois atingiu toda a
nossa área".
Ele explicou o problema da Vila Borges,
que atingiu a casa de Benedito da Silva: "Na ponte da rua
Noronha dos Santos, os dois vãos para a passagem das águas
foram aumentados, agora cada um tem 3x3 metros. Há idéia de
ali construir uma avenida de fundo de vale, ligando a Raposo
Tavares ao Educandário, mas é apenas idéia por que isso
implicaria em muitas desapropriações.
Mas numa primeira etapa deverá ser feita a ligação da Avenida
Corifeu de Azevedo Marques, cujo projeto está sendo detalhado
para ser enviado ao Prefeito e a Câmara. Esta ligação utilizará a
Av. Silvio Margarido, onde as casas já foram construídas com
recuo e existem muitos terrenos, o que facilita às
desapropriações".
Furuya explica que o alargamento do córrego Pirajuçara neste
trecho causou o desbarrancamento pelos "cortes nas margens",
além do rompimento de tubulação, "Mas se isso não fosse feito,
a enchente seria pior , logo que passarem a chuva, vamos
construir um muro de arrimo junto as margens para evitar que a
terra continue cedendo". As águas atingiram um metro de altura
no Jardim Jussara e invadiram a garagem subterrânea do prédio
de apartamentos do Caxingui, 189; onde sete bombeiros da ARBt trabalham o dia todo. Todos os recursos foram concentrados
nos serviços de limpeza e ajuda às pessoas atingidas, como oito
famílias desabrigadas no Rio Pequeno.
Pedaços de asfalto da Av. Corifeu de Azevedo Marques foram
arrancados pelas enxurradas na esquina da Av. Jaguaré, onde o
córrego Jaguaré transbordou, interditando o tráfego e
paralisando a ponte, e a situação é grave no Km15 da via Raposo
Tavares. A cerca de um mês os serviços de aterro de uma lagoa
causaram o entupimento de galerias, as águas atravessaram a
rodovia e começou ao desbarrancamento ao lado da pista,
sentido São Paulo-interior com o rompimento da tubulação.
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Com as últimas chuvas a situação piorou, o asfalto está cedendo
me o barranco tem a altura de oito metros; a policia rodoviária
sinalizou o local, mas a noite os caminhões derrubam os
cavaletes e latas com fogo - para a advertência dos próprios
motoristas -, deixando detritos na pista e aumentando o perigo.
A palavra do leitor.
Sr. Redator, todos os anos, por ocasião das chuvas, repete-se o
drama de centenas de famílias que reside nas imediações do
famigerado córrego Pirajuçara. Este ano, em que os aguaceiros
desabam sobre a cidade com maior intensidade e maior
constância, a situação chegou as raias da calamidade, causando
prejuízos materiais elevados àquelas famílias, além dos
dissabores normais. Embora a situação se repita todos os anos,
as providências da Prefeitura se arrastam vagarosamente, apenas
existem promessas nessas ocasiões; mas passada a temporada
de chuvas, nada mais se faz. Será que a Prefeitura que tanto
dinheiro gasta em promoção com o
carnaval, por exemplo, não pode resolver de uma vez por todas
esse problema?
12/03/1976
Enchentes – Solução só dentro de quatro anos
Mãos atadas. Este é o termo que define em síntese a situação da
Administração Regional do Butantã, frente às enchentes que tem
ocorrido com freqüência naquela região nos últimos dias. O
projeto para a via arterial Sumaré-Pirajuçara que deve ficar
pronto até o final do ano ( as obras começam em 1978), prevê
de acordo com estudos do Sistran a passagem daquela ligação
sobre o leito do córrego Pirajuçara, responsável pelas
enchentes, e, com isto, a AR-Bt nada pode fazer; pois tudo o que
fizer será destruído para dar passagem a nova avenida arterial.
O engenheiro Tunanobu Furuya, coordenador de obras daquela
AR, explica a situação na região do Butantã: “O Pirajuçara tem
quatro pontilhões que estrangula o fluxo das águas quando
ocorrem as enchentes. Eles foram construídos com um vão
inferior ao necessário e com o aumento do volume de água, a
vazão
não é suficiente, alagando tudo em volta. Esses pontilhões ( na
rua Roquette Pinto, Domingos Barbiere, Santa Albina e Caminho
do Engenho), teriam que ser demolidos, e em seu lugar
construídos outros com maior vão para o canal do córrego”.
“_ Ocorre, porém - diz Furuya -, que esses pontilhões custarão
cerca de Cr$ 800 mil cada um. A Regional do Butantã não pode
dispender esta verba para minimizar os problemas das

enchentes por um período de apenas um ou dois anos; mesmo
por que, isto não representaria uma solução definitiva para o
problema. Até o final do ano – prossegue – deveria estar pronto
o projeto para a construção da via Sumaré – Pirajuçara, que vai
ligar Pinheiros (Brasil-Sumaré) com a BR-116 em Taboão da
Serra. Concluído o projeto, as obras se iniciariam em 78, e os
estudos indicam que a nova via arterial passará sobre o leito do
Pirajuçara, ocupando cerca de 90% do vale do córrego – que é
justamente onde ocorrem as enchentes. Isto significa que tudo o
que fizemos agora será demolido mais tarde para a passagem da
nova via. Com isso, a solução para as enchentes demorará ainda
uns quatro anos.
Canalização: Alto custo
O córrego Pirajuçara foi canalizado há pouco tempo em um
trecho próximo a Cidade Universitária. Segundo Furuya, a
canalização não prosseguiu exatamente por causa do antigo
projeto da via expressa Sumaré, que também passaria pelo leito
do córrego. “Seriam gastos desnecessários”. Para se ter uma
idéia do custo, Furuya diz que, em 73, depois de firmado o
convênio entre a Prefeitura e o BNH, a canalização de 5 Km do
Pirajuçara – entre o Butantã e o Peri-Peri -, foi orçada em Cr$
150 milhões; agora ficaria em mais de Cr$ 200 milhões. “E um
minimetro”, afirma o engenheiro disso ( ? ), explica o Supervisor
de Obras da AR-Bt: “A canalização não seria suficiente para
acabar com o problema”.
Tietê, a causa
Para Furuya, a causa básica das enchentes na região do Butantã
é o rio Tietê. O canal do Tietê está obstruído por detritos e não
permite a vazão ideal, com isso sobe as águas do rio Pinheiros
e, em conseqüência, as do Pirajuçara. Ele explica como:
“_ A foz do Pirajuçara, quando o Pinheiros esta cheio, fica no
mesmo nível e até mesmo abaixo do nível do rio Pinheiros. Isto
reduz a velocidade da correnteza do córrego. Como o volume
das águas é alta, elas se espalham por todo o vale e alarga as
regiões mais baixas. Esse fenômeno é conhecido por remanso”.
A única saída que a Regional tem encontrado para diminuir o
problema das cheias é alargar o canal do Pirajuçara. “Mas isto
não é possível em certos trechos”, segundo Furuya. Ele cita, por
exemplo, o canal da Av. Pirajuçara-Previdência que tem largura
de 10 metros e3 precisaria de pelo menos 15. “Alargar o canal
ali não é possível, pois de cada lado há uma pista da avenida.
Seria possível somente com a desapropriação dos imóveis que
margeiam a avenida.
Jardim Jussara: Insolúvel
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O ponto mais crítico da região está no Jd. Jussara, de acordo
com Furuya. Naquele local o canal do córrego tem 15 metros de
largura, mas deveria ter, pelo menos, 20. O Supervisor de Obras
da AR-Bt não vê com otimismo a situação dos moradores do
Jardim Jussara: “Lá se forma uma bacia, cujo nível se situa no
mesmo nível do fundo do canal”- diz Furuya. “O que ocorre –
prossegue ele – é que quando as águas sobem, as galerias não
conseguem desaguar no córrego; então, a enxurrada é
empurrada pelas águas do Pirajuçara e sai perto das bocas- de –
lobo. O resultado é que sobem um metro e meio, invadindo
residências e causando grandes prejuízos”. Para Furuya, se
eliminassem todos os pontos críticos do córrego Pirajuçara,
nem assim o problema das enchentes seria solucionados no Jd.
Jussara devido a depressão do terreno. Segundo ele, isto
ajudaria um pouco, pois as águas, ao invés de subirem um
metro e meio, subiriam apenas uns centímetros, o que dá quase
na mesma.
Desapropriações em Pinheiros – uma nova ameaça
Se o Prefeito Olavo Setúbal aprovar a sugestão do Sistran de
transformar o antigo projeto da via expressa Sumaré em via
arterial, ligando Pinheiros a BR-116, muitas outras casas vão
cair, totalizando Cr$ 200 milhões em desapropriações, somente
no trecho de 2,5 Km entre as ruas Henrique Schaumann e a
Marginal do rio Pinheiros. O trecho seguinte da Marginal, até
Taboão da Serra, cortando o vale do Pirajuçara está nas mãos do
DNER, que já encomendou um projeto prevendo também muitas
desapropriações naquele segmento da Sumaré-Pirajuçara;
inclusive deve começar logo.
02/04/1976
Nova ponte sobre o Pinheiros pronta em menos de dois anos
Está previsto para vinte e um meses o término do serviço de
construção de uma ponte sobre o rio Pinheiros, os viadutos
sobre as marginais e os respectivos acessos. Estas obras
integram o sistema viário de interligação da Marginal do
Pinheiros com a Av. Bandeirantes. De acordo com as
informações do Secretário de Vias públicas, Otávio Camilo de
Almeida, com a construção dessa ponte e mais outras obras
ligadas ao anel viário de São Paulo, será possível em sua Asa
Sul, a ligação de toda a baixada santista com a Ceagesp e as
rodovias São Paulo-Paraná, Castelo Branco, Raposo Tavares e a
futura Via-Norte : São Paulo-Campinas; esta ligação será através
da Rodovia dos Imigrantes, via expressa central, avenida ao
longo do córrego Água Vermelha (prolongamento da Avenida
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dos Bandeirantes) e pela própria Avenida dos Bandeirantes.
09/04/1976
Pirajuçara : Estragos das enchentes são consertados
Aproveitando essa época seca, propicia a execução de obras, a
Administração Regional do Butantã está fazendo vários reparos
na Avenida Pirajuçara, consertando os estragos causados pelas
chuvas e pelo transbordamento do córrego Pirajuçara. Há
poucos dias terminou o aterro na esquina com a rua Domingos
Barbieri, restabelecendo o tráfego de veículos, principalmente
das linhas de ônibus que passam neste local e que foram
desviadas devido à erosão no leito da avenida.
Na próxima semana os reparos serão feitos na esquina com a
Francisco Perrot, e em seguida, na esquina com a rua Roquette
Pinto (Caxingui), onde o serviço é mais completo, pois o asfalto
cedeu e as águas destruíram os muros de arrimo que protegem
as margens do córrego. Todo esse trabalho, incluindo
pavimentação e colocação de guias e sarjetas deverão estar
prontos em noventa dias. Segundo o Supervisor de Obras da
Administração Regional do Butantã, engenheiro Tunanobu
Furuya, os grandes volumes de lixo jogados no Pirajuçara como
caixotes e até sofás que estavam encalhados nas imediações da
rua Roquette Pinto foram retirados manualmente .
“Restaram pequenos detritos, pois se colocássemos a draga, as
margens desbarrancariam”.
O supervisor informou ainda já ter começado a construção de
uma ponte sobre o afluente sem nome do córrego Jaguaré, na
Avenida A, Vila São Domingos, onde a velha ponte de madeira
foi levada pela enchente, e, dentro de uma semana, outra ponte
será construída para permitir a passagem de veículos entre o
Jardim Colombo e o Monte Kemel. A obra passará sobre o
córrego Jaguaré, na altura da rua 21, onde existe uma “pinguela”
para pedestres, ficará pronta em 90 dias e o custo é de Cr$
330.000,00. A outra ponte tem prazo idêntico e está sendo
construída pela mesma firma (Geotécnica) e o custo é de Cr$
330.000,00.
15/04/1976
Favela da região será removida até o fim do ano
Os noventa barracos instalados no terreno baldio da rua Hungria,
junto com a Avenida Nações Unidas (marginal do Rio Pinheiros),
foram considerados prioritários para o desfavelamento até o fim
do ano. Nos próximos dias, a Secretaria do Bem Estar Social da
Prefeitura (Sebes), deverá começar o levantamento sócio-

econômico da área para conhecer os problemas dos favelados e
decidir quais soluções adotar. Entre elas estão : facilidade no
retorno à terra natal, àqueles que assim desejarem;
encaminhamento à Cohab para a construção da casa própria de
quem tiver terreno ou renda; e transferência pura e simples para
outra favela, ato que os assistentes sociais denominam
“Adensamento”, de quem não tiver melhores opções. Com o
surto de tuberculose na favela da rua Hungria, em 1975,
registrando-se seis casos graves, foram desencadeados um
plano de atendimento a essa população, através de
entrosamento entre estas instituições : a Administração Regional
de Pinheiros removeu o lixo e passou a fornecer diariamente um
caminhão pipa de 9.000 litros (pois as famílias utilizavam águas
poluídas).
O Centro de Saúde “Geraldo Paulo Souza”, da Faculdade de
Saúde Pública da USP, submeteu os moradores ao raio X e
presta assistência médica, e as igrejas “Perpétuo Socorro” e
“Mãe do Salvador”, organiza o Clube das Mães, escola para as
crianças e aulas de catecismo aos domingos; além disso, a
Polícia Militar organiza rondas(...).
A coordenação desses serviços que continuam
a execução do fornecimento de águas que a um mês está a
cargo da Sabesp, ficou a cargo da AR-Pi, promovendo reuniões
com as outras entidades da própria favela, onde uma assistente
social dá plantão às terças-feiras.
Enquanto isso, seus fiscais fecharão vários bares formados nos
barracos, onde o comércio ilegal de bebidas era feito em
completa falta de higiene.
Remoção
“Não existe solução a curto prazo para o problema das favelas”,
explica a secretária Leopoldina Saraiva, para quem a justificativa
dessas remoções (também nesse ano serão removidas as
favelas “Ordem e Progresso” na Marginal do Rio Tietê e da rua
Cambuçu, Freguesia do Ó) nem chega a ser de caráter social.
As favelas foram implantadas em lugares inconvenientes e agora
precisarão sair para dar lugar a obras públicas de interesse da
cidade.
Um estudo recentemente publicado pela Sebes, mostra que
1970 havia aproximadamente 31.200 pessoas morando em
favelas da Capital, número que passou a 71.840
(correspondendo a 14.500 barracos) em 1973, e por estimativa,
100.000 no ano passado. Até pouco tempo atrás o problema de
favelas em São Paulo era de competência da Sebes, quando o
Prefeito Olavo Setúbal transferiu a competência para a Cohab,
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Companhia de Habitação de São Paulo. Agora o problema voltou
a alçada da Secretaria, enquanto as Administrações Regionais
restringem sua ação aos núcleos com até 10 barracos.
23/04/1976
Ameaça de enchente do rio Pinheiros vai acabar : uma promessa
do Governo
Ainda não foram fornecidos detalhes sobre o plano destinado a
acabar de vez com problemas de enchentes na capital, embora a
comissão, nomeada há dois meses pelo Governador Paulo
Egídio, já tenha condição de especificar os projetos para
retificação e contenção de inundações nos rios da cidade,
principalmente o Pinheiros e o Tietê.
Para a apresentação dos planos a comissão integrada pelos
Secretários Francisco de Barros, de Obras e Meio Ambiente;
Roberto Cerqueira César, dos Negócios Metropolitanos e Otávio
Camilo de Almeida, de Vias Públicas do Município – se reunirá
na próxima segunda-feira com o Secretário Jorge Wilheim, do
Planejamento. Ao que se noticiou, embora o prazo estipulado
pelo governo para a apresentação dos planos termine somente
no dia 15/05, a comissão especial já poderá detalhar as obras
que serão necessárias à eliminação do problema de enchentes
e, inclusive, especificar o volume de dinheiro necessário ao
início de implantação dos projetos.
Basicamente, o estudo dos projetos ficou dividido em duas
partes: uma relacionada com os rios Pinheiros e Tietê, e a outra
versando sobre as obras a serem implantadas no Tamanduateí.
Os trabalhos da comissão se basearam em levantamentos
efetuados por técnicos do Departamento Estadual de Água e
Energia Elétrica e do Centro Tecnológico de Hidráulica da USP.
Fim da Ameaça
Com retificação, canalização e alargamento dos rios que
comumente causam devastação durante os períodos de chuvas cenário que se verifica todos os anos invariavelmente – o
governo do Estado estará atendendo a uma antiga necessidade
de São Paulo e a velha reivindicação das populações ribeirinhas
da cidade. Na região de Pinheiros, embora de pequena
dimensão, o problema também existe. No bairro não há córrego
que transborde a menor pancada de chuva ( como ocorre com o
Pirajuçara, no Butantã), mas existe a ameaça, representada pelas
enxurradas por absoluta deficiência no sistema de galerias
pluviais subterrâneas. A rua Teodoro Sampaio, por exemplo, que
se constitui o principal eixo comercial de toda essa região,
fatalmente se transforma em um verdadeiro rio durante uma
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precipitação forte de chuva; mesmo que não demore mais de 15
minutos. Em Fevereiro último, quando se registraram os maiores
índices pluviométricos da Capital nos últimos anos, não rara
foram as vezes em que as enxurradas, vinda desde a Av. Dr.
Arnaldo e engrossada pelas águas provenientes das transversais,
alagasse momentaneamente toda a parte baixa de um dos
principais centros comerciais da Capital. Além disso, ficou
marcada na população a morte da bióloga Lídia Maria Martins
Fontes, na Vila Madalena. Contudo, nem só as enxurradas
ameaçam Pinheiros, com as ultimas chuvas o episódio da
represa Guarapiranga mostrou toda a fragilidade da Capital
Paulista. As águas atingiram níveis sem precedentes naquela
represa e se as chuvas continuassem no mesmo ritmo haveria
transbordamento com conseqüências trágicas para toda a Zona
Sul, Jardins, Pinheiros, Butantã e até o Jaguaré.
O
rompimento do dique da Guarapiranga, segundo os técnicos,
fatalmente transformaria toda esta parte da cidade, às margens
do rio Pinheiros em uma imensa lagoa. Os mesmos técnicos
declararam que as águas subiram até a Avenida Brasil, alagando
cerca de 2 Km além das margens do rio. Felizmente, pelo menos
até o final deste ano, esta ameaça está naturalmente afastada,
mas do próximo ano nada se pode dizer ainda. Mesmo porque, o
Governador ainda não examinou os planos e não se sabe quais
as providências que serão tomadas até as estações de chuvas de
1977.
30/04/1976
Ponto de Vista
Enchentes – Nada mudou
Ao contrário do que se esperava, as conclusões da comissão
especial encumbida de estudar o problema das enchentes em
São Paulo, não foram além da apresentação de obras de
emergência, suficientes apenas para conter as “enchentes
normais”, as consideradas excepcionais, como as ocorridas no
último mês de Fevereiro, se voltarem a acontecer apanharão
novamente a cidade desprevenida e desprotegida.
Sobre o rio Pinheiros, que informações antecipadas davam como
incluído na pauta do estudo do grupo de trabalho formado pelo
Governo do Estado, nenhuma providência foi sequer sugerida.
Ao que parece a possibilidade de transbordamento do rio, em
caso da necessidade da abertura das comportas da represa de
Guarapiranga (cogitadas por ocasião das últimas enchentes),
não está sendo levado em conta pelas autoridades, a menos que
esta possibilidade inexista ou seja mais remota do que se

imagina.
O plano global, proposto para resolver o problema, não
apresenta na verdade soluções definitivas, mas apenas
temporárias, com o que concorda os próprios técnicos que o
elaboram. Foram decepcionantes, por conseguinte, as
conclusões daquela comissão, da qual esperava-se um trabalho
de maio profundidade sobre o problema, principalmente depois
do susto que passou a população que reside as margens da
represa e do rio.

desses pontilhões é de noventa dias.

07/05/1976
Combate aos Pernilongos do rio Pinheiros
Região de Pinheiros dia e noite.
Para combater os pernilongos, cujos maiores focos estão no rio
Pinheiros, Estado e Prefeitura vão desenvolver uma ação
conjunta, segundo o acordo que será enviado pelo Prefeito Olavo
Setúbal à Câmara Municipal para a aprovação. O acordo prevê o
planejamento anual do combate aos incômodos insetos através
de comissão mista, constituída por representantes da Diretoria
de Combate a Vetores da Suncen ( Superintendência do
Controle de Endemias), e da Secretária de Higiene do Município.
Ao Estado competirão os estudos e pesquisas, orientação
técnica, vigilância sanitárias, medidas educativas e aplicação de
larvicidas e herbicidas nos focos do rio Pinheiros. Também
deverá desenvolver cursos de combate ao Culex para o pessoal
destacado para este trabalho. A Prefeitura deverá colaborar com
a Sucen nas campanhas educativas,principalmente no que diz
respeito aos focos domésticos, bem como a aplicação de
larvicidas em focos urbanos.

18/06/1976
Não há mais favela na rua Capepuxis
Ajudando financeiramente, os donos do terreno da rua
Capepuxis, alto de Pinheiros, conseguiram numa semana,
remover os noventas barracos que lá existiam . Eles não
atenderão ao pedido da Secretaria do Bem-Estar Social, que
queria um prazo de 60 a 90 dias para “atuar na favela”, cujo
despejo foi decretado pela Justiça; muitos favelados tem casas
em outros bairros ou na Bahia.
Peixes no Rio Pinheiros até 1980 - O Governador garante que
acontecerá
Uma nova opção de lazer para a população dessa região nos fins
de semana e feriados: Pescar no rio Pinheiros. Embora isto
pareça impossível a curto prazo, o Ministro Shigeaki Ueki, das
Minas e Energia, afirmou Terça –feira, no Palácio dos
Bandeirantes , que até o final do mandato do Presidente Geisel,
vai fazer uma pescaria nos atualmente poluídos rio da cidade.
Ueki e Paulo Egydio assinaram um convênio para eliminar o
problema da poluição das águas fluviais da área metropolitana
da grande São Paulo e Cubatão; incluindo as bacias dos rios
Tietê, Pinheiros, represa Billings e rio Cubatão, e também para
cuidar da geração de energia elétrica. Ao mesmo tempo, o
Governador dará início as obras de saneamento e controle das
enchentes, havendo a previsão de que em 1980 , não haverá
mais enchentes, não faltará água e São Paulo terá redes de
esgotos tratados.
Enquanto isso, na Companhia Estadual de Tecnologia e
Saneamento Básico – Cetesb – será realizada a segunda reunião
do Colóquio sobre a luta contra a poluição, promovido pelo
Consulado Francês e pela ACTEM ( Agência para a Cooperação
Técnica Industrial e Econômica), para mostrar equipamentos e
tecnologia utilizados na França e para controlar a poluição.
Rio reversível
De acordo com os planos do governo para eliminar a poluição

14/05/1976
Uma estrada deverá ser construída na região
Esta região deverá ganhar uma moderna estrada, com uma das
extremidades no Butantã, caso o Ministério da Aeronáutica
aprove os estudos da Secretaria de Transporte do Estado, que
indicam Ibiúna como a melhor opção para o futuro aeroporto
metropolitano da Capital; neste caso uma estrada ligará o Jóquei
Clube à Ibiúna, correndo paralelamente à Raposo Tavares.
Pontilhões no Butantã (pag 3).
O Plano de Obras viárias – POV 10 -, anunciou a construção de
dois pontilhões na área da Regional do Butantã; um sobre o
córrego Água Podre, ligando a estrada do Rio Pequeno com a
Avenida Água Podre , e outro sobre o córrego Pirajuçara, ligando
a “Avenida 1” à Eliseu de Almeida. O prazo para a entrega

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

28/05/1976
Edição especial de 20 anos do jornal
Nesta edição há uma crônica de José Simão Filho, denominada
Nostalgia de Pinheiros Antigo, e possui como subtítulo As
antigas enchentes do rio Pinheiros, está na página 23. (
Observação: As páginas estão coladas, impossibilitando a leitura
)
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dos rios Tietê e Pinheiros – e, conseqüentemente – da represa
Billings, o rio Pinheiros correrá sempre em direção a represa,
para que a água represada alimente as turbinas da usina Henry
Borden, da Light, em Cubatão. Essa situação será mudada,
contudo, durante os períodos de muita chuva, pois, nesse caso,
não haverá necessidade; não será necessário o volume de água
do Pinheiros para o abastecimento da Billings. Neste caso, o
curso do rio será em direção ao Tietê.
O plano global para a limpeza das bacias hídricas da grande São
Paulo começará com o tratamento dos esgotos da cidade.
Atualmente os rios Pinheiros e Tietê, bem como os seus
afluentes, recebem os esgotos da cidade in natura, sem qualquer
tratamento.
A situação se tornou a tal ponto grave que hoje esses dois rios
se transformaram em gigantescos canais de esgotos, sem
nenhuma forma de vida aquática; a represa Billings, também por
extensão, de vez que recebe as águas do Pinheiros e este é
abastecido pelo Tietê.
A recuperação das águas, entretanto, não será possível apenas
com o tratamento dos esgotos. A Secretaria de Obras e do Meio
Ambiente vai retirar continuamente os detritos e o lodo que se
formaram ao longo dos anos nos canais dos rios e no fundo da
própria represa. Somente do rio Tietê, segundo Secretário
Francisco de Barros, serão retirados a partir desse ano 1,8
milhões de metros cúbicos de detritos, e a Billings, para que
atraia peixes e vida aquática, deverá passar por intensivo
trabalho. Um técnico da Cetesb explicou que a tarefa vai exigir a
remoção de 8 metros de lodo fecal do leito da represa, em
alguns locais da Billings esses detritos chegam a alcançar até
14 metros de espessura.
Para a contenção das enchentes, o plano prevê também, dentro
de um prazo de quatro anos, a canalização dos córregos que
despejam suas águas no rio Pinheiros e Tietê. Aqui na região, o
problema mais acentuado em relação as enchentes está no
córrego Pirajuçara, atualmente canalizado apenas no trecho de
sua foz.
Poluição na Cetesb
Nesta terça-feira, a Segunda reunião do colóquio sobre a luta
contra a poluição que a ACTIM e o Consulado francês realiza no
auditório da Cetesb foi aberta oficialmente pelo Prefeito Olavo
Setúbal. Na terça-feira houve três palestras proferidas por
especialistas franceses, ilustradas com modelos e equipamento
de medição e controle de poluição sonora, chamados pelos
especialistas estrangeiros de “Poluição do Silêncio”.

O colóquio começou segunda-feira com o tema Poluição do Ar,
com quatro palestras. Na quarta-feira, houve o encerramento
com cinco palestras sobre a poluição das águas e também a
apresentação de equipamentos utilizados na França. Em todas as
três reuniões do colóquio houve debate entre os participantes,
segundo informações da Cetesb, participaram das reuniões
cerca de 100 pessoas, a maioria ligados ao combate a poluição
e ao controle do meio ambiente.
25/6/1976
Estação Cerqueira César – 105 de poluição
O dia amanheceu denso nesta terça- feira, uma nuvem de
fumaça escura envolvia toda a Capital desde as primeiras horas
da manhã, o que obrigou o Governador declarar seis bairros
sobre “nível de atenção”. Na região de Pinheiros o grau de
poluentes bateu todos os recordes anteriores. A Estação
Cerqueira César , medidora da Cetesb, (…), indicou o índice
105, e toda esta região também entrou em “nível de atenção”( o
nível de atenção é o primeiro estágio de trabalho da “Operação
inverno”, neste estágio técnicos do sistema estadual e da defesa
civil entram em contato com as empresas poluidoras
cadastradas nas áreas atingidas pelos altos índices de poluição,
pedindo-lhes redução da emissão de materiais poluentes na
atmosfera, mediante menor queima de combustível) .
Pinheiros poluído
O bairro de Pinheiros contrariando as observações de que se
trata de uma zona privilegiada dentro de São Paulo, uma vez que
aqui é restrito o número de industrias poluidoras, chegou a
surpreender os moradores. Na manhã de terça-feira, por volta de
umas 9:00 h, a atmosfera estava carregada de gases,
inicialmente confundido com neblina comum nessa época do
ano; mas ocorreu que com o sol forte a “neblina” não se
dissipou, ao mesmo tempo, moradores percebiam um ardor nos
olhos e indisposição. A explicação para a poluição em altos
índices nessa região é o intenso tráfego de veículos . Com a
inversão térmica ( ocorrendo duas inversões terça-feira), os
gases expelidos pelos veículos (monóxido de carbono) não se
dispersaram facilmente , fato agravado pela praticamente
inexistência de vento. Somada à poluição dos automóveis, há
ainda a “emigração” de gases industriais de outras áreas para
esta região.
A inversão térmica é um fenômeno comum dos meses de
inverno e , de acordo com as explicações dos técnicos ela
ocorre assim: “O ar quente que se desprende atinge a atmosfera,
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onde é resfriado antes de voltar às camadas menos elevadas,
auxiliando a limpeza dos ambientes poluídos. O excesso de
poluição na atmosfera impede, porém, que o ar quente suba e
se processe o esfriamento nas camadas mais elevadas,
impedindo também, que os resíduos poluentes das empresas
incineradoras e veículos automotores sejam diluídos, tornandose mais pesados. A massa de ar poluída fica, assim, pairando
sobre a cidade”.
Apelo ao povo
O Secretário de Obras e Meio Ambiente, Francisco de Barros, fez
um apelo a população para que evite o uso de automóveis para ir
ao centro da cidade, e, na medida do possível, usar outros
meios de transportes , como ônibus. Segundo ele, a CMTC já
colocou um maior número de coletivos a disposição da
população, justamente para reduzir a poluição causada por
automóveis.

02/07/1976
Reurbanização da Teodoro Sampaio está em estudo.
Região de Pinheiros Dia e Noite
Para melhorar o aspecto da principal rua do bairro, a Teodoro
Sampaio, principalmente quanto ao estado de suas calçadas
quebradas em muitos lugares, e sem um calçamento uniforme,
o clube dos lojistas de Pinheiros estudará um plano de
reurbanização juntamente com órgãos técnicos da Prefeitura.
Segundo o presidente Jorge Siurfir, o plano tem três itens
básicos: Colocação de novo tipo de poste, que permite melhor
iluminação pública; tornar a fiação aérea que aquela rua, redes
de semáforos, telefônicas e elétrica; substituição total dos
passeios por pedras de mosaico português. Essas medidas, à
semelhança do que foi feito na Augusta, deixam a rua com
aspecto de mais larga, eliminando ao mesmo tempo a poluição
visual. “A etapa final será a colocação de vasos com plantas
ornamentais nas calçadas e a colaboração dos comerciantes
pintando a fachada de seus estabelecimentos, e, instalando
modernos luminosos”; conclui o presidente da entidade.
09/07/1976
Prefeitura desapropria áreas na Cidade Jardim
A Prefeitura declarou de utilidade pública para posterior
desapropriações trinta e dois imóveis localizados em duas
quadras da marginal direita do rio Pinheiros, num total de 13 mil
m2 na área da Administração Regional do Butantã. Uma das
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áreas é delimitadas pelas Avenidas Professor Alcebíades
Delamares, ruas Picuí, Cana- brava, São Bonifácio e Praça
Cidade Jardim. Outros vinte imóveis estão situados nas Avenidas
Alcídes Sangirades, Praça Cidade Jardim , rua Lucínio Hoepner
e Cana- brava. A medida visa permitir a implantação das rampas
de acesso da ponte sobre o rio Pinheiros, e que fará a
interligação com a Av. dos Bandeirantes. Futuramente, será
construída outra ponte permitindo a ligação da Av. dos
Bandeirantes com os bairros situados na marginal direita dos
Pinheiros.
30/07/1976
Com o coletor de esgoto menos poluição no rio Pinheiros
Até o final do ano, o rio Pinheiros deixará de receber uma
pequena parcela de poluição, os esgotos dessa região, inclusive
os provenientes do Hospital das Clinicas, deixarão de desaguar
livremente no rio e serão canalizados para a estação de
tratamento da Sabesp, da rua Costa Carvalho, é que até, o final
do ano, deverão estar pronto o coletor tronco de esgoto que a
Sabesp estar construindo sobre a Av. Rebouças, em forma de
túnel; e com isso, também deixara de ser problema o vazamento
de água mau cheirosa dos esgotos do Hospital das Clínicas, que
emergem em algumas “bocas-de-lobo”, da Teodoro Sampaio,
na parte alta.
Esses esgotos que correm pela rua resultam de infiltração da
tubulação de esgoto nas galerias pluviais, segundo explicação
obtida na Sabesp, e tem provocado constante reclamação dos
moradores da faixa atingida. Com a conclusão do coletor tronco
o problema deixará de existir, os esgotos da região serão
levados pelo coletor até um interceptor do rio Pinheiros, que
corre ao lado da marginal, de lá seguirão rumo a estação de
tratamento da Sabesp, e, posteriormente, serão despejados sem
poluição no rio.
Até o ano passado estava nos planos da Sabesp a construção do
coletor sobre a rua Sampaio Vidal, no Jardim Paulistano.
Entretanto, depois de novos estudos, a empresa decidiu optar
pela Rebouças como caminho ideal, e o trajeto ficou assim: O
coletor sai do Hospital das Clinicas, desce um trecho da
Rebouças e entra na Gabriel Monteiro da Silva, depois atravessa
um pequeno trecho da Av. Brasil e volta a seguir pela Rebouças,
até a rua Ibiapinópolis, onde entra à esquerda e pega a rua
Manduri, à direita, ligando -se com o interceptor junto a
marginal.
Todo o coletor, que custará a Sabesp à soma de Cr$ 30 milhões,

é construído com o sistema “Mini- Shield”, isto é, um túnel
sobre a avenida para não interromper o trânsito, à semelhança
do processo utilizado pela companhia do metrô. Até agora já
estão pronto quase 3.000, dos 3.774 metros que o compõem.
06/08/1976
O pedido de Dona Nair ao Presidente: Solução para o Pirajuçara
Um braço ligando o rio Pirajuçara ao Pinheiros, evitando dois
cotovelos que o córrego forma no Butantã, poderia ser a solução
para as enchentes que anualmente se verifica naquela região
afetando quinze bairros?
Para Dona Nair Artine Maciel de Souza, moradora da Avenida
Pirajuçara, sim.
Ela até já mandou uma carta ao Presidente da República em
meados de Junho, relatando o desespero da população
ribeirinha do córrego e pedindo auxilio do Governo Federal para
solucionar o problema, e recebeu resposta da Presidência ( “
Brasília 30/06/1976. À Senhora Nair Artine Maciel de Souza.
Informo a V.S.a que o seu expediente dirigido ao Presidente da
República foi encaminhado nessa data ao DNOCSDepartamento Nacional de Obras contra à Seca -,para exame .
Atenciosamente, José Maurício Ubelino Lobo, Assessor SubChefe do Gabinete”).
A decisão de D. Nair, de enviar uma carta a Geisel, foi
diretamente influenciada pelo Prefeito Olavo Setúbal. No dia
11/06, depois de sucessivas e intempestivas denúncias feitas
por uma emissora de rádio, sobre o estado do córrego, e, dos
moradores daquela região, Setúbal decidiu ir pessoalmente ver o
Pirajuçara, e lá foi interpelado por D. Nair, que mora há vinte
anos córrego, e, dos moradores daquela região, Setúbal decidiu
ir pessoalmente ver o Pirajuçara, e lá foi interpelado por D. Nair,
que mora há vinte anos no local, e diz ser “uma fundadora do
bairro”.
Segundo D. Nair, o Prefeito teria dito na ocasião que o problema
não era da Prefeitura, mas sim de âmbito federal, pois, o
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens vai construir
uma via arterial nas margens do córrego, e deverá solucionar o
problema. D. Nair conta que o diálogo com o Prefeito foi este:
“_ Se não é problema da Prefeitura, Sr. Prefeito, a quem eu devo
reclamar?
_ Ao Presidente da República”.
A carta a Geisel foi escrita no mesmo dia, só que o seu
encaminhamento ao Departamento Nacional de Obras contra a
Seca, não parece Ter satisfeito as aspirações de D. Nair, uma vez
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que o problema do Pirajuçara não são as secas, mas justamente
o contrário, o excesso de águas. Por causa disso, a poucos dias
ela aproveitou a viagem de um conhecido a Brasília para pedir
melhor encaminhamento para sua carta. Ainda não se sabe o que
ficou decidido.
Ligação com o rio
A proposição de D. Nair – sugerida inclusive na carta ao
Presidente – é que a Prefeitura construa um novo canal ligando
o córrego ao rio Pinheiros para escoamento de excesso de água
durante a época de chuvas.
Ela afirma que as enchentes são ocasionadas pelo cotovelo que
o Pirajuçara forma pouco abaixo da Avenida Três Poderes, na
Previdência, agravado por outro cotovelo existente defronte ao
Instituto Butantã, onde passa a ser canalizado.
Esses cotovelos reduzem a velocidade de descida das águas e,
em conseqüência, diminuem a sua vazão; fora isso, diz ela, a
galeria que leva o córrego até o rio está obstruída por detritos:
“Dentro da galeria tem um Volks e um Corcel, arrastados pela
enxurrada da última enchente que não tiraram até hoje.”
A abertura de um novo canal eliminaria a redução de velocidade
das águas, pois o excesso não se formaria nos dois cotovelos,
indo direto para o rio. Segundo D. Nair, o Prefeito ouviu estas
explicações e perguntou a um engenheiro que o acompanhava
se a idéia era viável, e ele teria respondido que sim.
Espera dramática
Enquanto aguarda uma solução da Prefeitura, do Governo
Federal, ou do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens,
os moradores dos quinze bairros, invariavelmente atingidos
pelas enchentes do córrego Pirajuçara vivem o drama que se
repete a cada ano: As águas sobem, invadem residências e o
que não levam com a enxurrada, danificam. Até hoje as medidas
da Prefeitura tem sido meramente paliativas, como consertar
pavimentação, limpeza da lama deixada pelas inundações e
promessas. O problema em si permanece a mais de quinze
anos, desde que o poder público desviou um córrego de Santo
Amaro para ligá-lo ao Pirajuçara. E, todos os anos, durante a
temporada de chuva, os protestos se repetem, através dos rádios
e de jornais, sem que nada de efetivo seja feito. D. Nair A.
Maciel de Souza, apenas uma personagem desse drama,
suspeita que em 76 a Prefeitura triplicou o valor dos impostos
prediais e territoriais naquela região em relação ao ano passado,
mas até agora nada fez para compensar isso. Ela diz que
escreveu ao Presidente da República levada pelo desespero,
pois, o período de chuvas começam dentro de dois ou três
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meses e, novamente, uma significativa parcela da população vai
sofrer várias conseqüências . Por isso ela reclama
insistentemente das autoridades, já foi inúmeras vezes a
Regional do Butantã, já falou com o Prefeito, já escreveu ao
Presidente e diz que vai fazer voltar ao assunto tantas vezes que
for necessário ( “Eu sofro, mas faço os outros sofrerem
também”).
O que é necessário, acreditamos, é que os órgãos responsáveis
verifiquem e estudem sugestões do público, como esta de D.
Nair, que na realidade representa as aspirações dos moradores
da região. Se esta proposta de abrir um novo braço ligando o
córrego ao rio não for tecnicamente viável, é também necessário
que as autoridades expliquem ao povo as razões, pelo menos,
para dar uma explicação.
O Governo do Estado anunciou a pouco que até 1980 não haverá
mais enchentes na grande São Paulo, e , anteontem, anunciouse para esta semana a abertura de concorrência para obras de
emergência no rio Tamanduateí, que terá a sua vazão aumentada
em 50% até Janeiro do próximo ano. Do Pirajuçara, até agora,
ninguém falou nada.
13/08/1976
Ponto de Vista
Combate das causas, não dos efeitos
A Prefeitura esta anunciando um plano para combater as
enchentes em toda a Capital,
através de levantamento de pontos críticos a ser feito pelas
Administrações Regionais, e esse trabalho deverá estar
concluído até o final do ano, época normal das chuvas. Na nossa
região as cheias do córrego Pirajuçara, que já causaram tantos
problemas e prejuízos a população, começam, desde já, a
causar preocupação, pois até o momento nada de efetivo foi
feito, e o tempo de estiagem que resta neste ano é relativamente
curto, talvez até insuficiente, para que seja feita alguma obra
capaz de solucionar o problema de forma definitiva. E, caso a
Prefeitura não tome as medidas necessárias, com certa urgência,
novamente a população deverá arcar com o pesado ônus de ver
suas casas invadidas pelas águas e pela lama, à espera de
alguma medida de emergência que, na melhor das hipóteses,
representa apenas algum paliativo. O anúncio da Prefeitura de
tomar medidas preventivas contra as enchentes, antes do
período das chuvas, é no mínimo elogiável, e vem justamente ao
encontro das aspirações de moradores das proximidades do
córrego, que já chegaram ao desespero de até pedir ao

Presidente da República medidas de contenção das enchentes,
antes que elas ocorram; porque , até hoje, o que se fez por
aquela população foi apenas minimizar os efeitos das enchentes,
ao invés de dar combate efetivo as causas.
A palavra do leitor
Sr. Redator, sendo assíduo leitor da Gazeta de Pinheiros, peçolhe a quem de direito a reclamação dos moradores do bairro do
Rio Pequeno. A queixa refere-se a continuação da canalização de
córrego sobre a Estrada do Rio Pequeno, na altura do n. 754,
faltando aproximadamente 90 metros para serem canalizado. Já
reclamamos junto a Regional do Butantã e a resposta foi que as
máquinas não entram no local que é de difícil acesso, mas um
terço da canalização foi feita no referido local. Esse serviço se
faz necessário antes das próximas chuvas, senão, vamos ter
muitos prejuízos, pois as águas sairão com tanta pressão que
nem muros, nem casas agüentarão. Luiza Ponce Amendola
03/09/1976
Planos não afastam (ainda) a ameaça de transbordamento
Embora remota, na opinião de técnicos do Departamento de
Águas e Energia Elétrica e da Light, a possibilidade de
transbordamento da represa de Guarapiranga não estará de todo
eliminado durante o próximo período de chuvas, entre Dezembro
e Março. A confiança dos técnicos fundamenta-se mais na
improbabilidade de repetição da precipitação pluviométricas (
ocorrida dia 28/1, desse ano), que chegou a 434,4 mm do que
nas medidas de seguranças propostas, uma vez que não será
possível executar até a próxima estação chuvosa todas as obras
que asseguraria o afastamento definitivo da ameaça que
intranquilizou os poderes públicos e a população em Janeiro
último.
Naquela ocasião, quando a represa atingiu seu nível máximo e
continuou a receber água na proporção de 600 m por segundo,
podendo dar vazão a apenas 150 m3, temeu-se o
transbordamento e, pior ainda, o rompimento da barragem pela
erosão, o que provocaria a liberação sem controle dos 195
milhões de metros cúbicos de água – capacidade da represa –
para o canal Guarapiranga e rio Pinheiros, com conseqüência
imprevisíveis. Se isso acontecesse, e se o Pinheiros não
conseguisse escoar as águas para o Tietê, o transbordamento
daquele provocaria uma inundação sem precedente na história
de São Paulo, levando as águas até a Avenida Brasil.
Essas intranquilizadoras hipóteses serviram ao menos para
alertar as autoridades estaduais, que iniciaram desde então
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estudos para eliminar os riscos, aumentando a margem de
segurança sem prejudicar o armazenamento de água para o
abastecimento da população.
Os projetos
Os projetos definidos na última semana foram elaborados pela
Light e aprovados pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente,
prevêem inicialmente, a construção de vertedouros livre, que
permitirá o extravasamento natural da água quando for
ultrapassado o nível de 736,6 metros da represa. Em seguida,
serão construídas três comportas de setor para possibilitar a
vazão de 270 m3 de água por segundo. Além disso, a empresa
deverá efetuar estudos sobre a adequação do canal de
Guarapiranga e do Pinheiros às vazões do vertedouro e das
comportas
da represa, e, a longo prazo, deverá construir também barragens
de retenção nos rios que abastecem o reservatório de
Guarapiranga, permitindo, simultaneamente, o aproveitamento
maior das águas para o abastecimento da população da grande
São Paulo.
Até o final desse ano, no entanto, possivelmente será
concretizada somente a construção do vertedouro livre, ou,
talvez, nem esse; pois o Secretário de Obras, Francisco de
Barros, admite que o tempo é insuficiente para a execução do
serviço.
Dessa forma, a segurança poderá resumir-se a volta da barragem
de sacos de areia, adotado como medida de emergência quando
a represa esteve a ponto de transbordar, em Janeiro, e na
esperança de que os técnicos estejam certos quando afirmam
que chuvas iguais aquelas só acontecem em períodos de 250
anos.
17/09/1976
Problemas da região será levados ao Prefeito
Entidades da região de Pinheiros, lideradas pelo clube dos
lojistas da Francisco Mourato, serão recebidas na próxima
segunda-feira pelo Prefeito Olavo Setúbal, quando farão a
entrega de ofício pedindo providências para a solução de dois
problemas na área da Ar-Bt.
A canalização do córrego Pirajuçara e a preservação da área
verde no terreno onde esteve instalado o Coopercotia Atlético
Clube, na Avenida Professor Francisco Mourato, com a criação
no local de um Centro Esportivo e Educacional.
Córrego Pirajuçara
O ofício referente ao córrego Pirajuçara tem o seguinte texto:
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“Os abaixo-assinados, representantes de entidades, paróquias,
partidos políticos e jornais, tendo em vista as freqüentes
enchentes que vem assolando a região, devido ao
transbordamento
do
córrego
Pirajuçara,
solicitam
respeitosamente a Vossa Excelência, a sua canalização, desde o
Butantã até a divisa com o Taboão da Serra, considerando o
seguinte: 1- Seu leito já invadiu a Av. Pirajuçara, destruindo-lhe
totalmente um trecho no Jardim Christie, e meia pista na
Previdência, interditando, assim, a avenida;
2- Os
extravasamentos de água conseqüentes das enchentes causam
enorme prejuízos, pois que já chegaram a alcançar a altura de
1,50 metro; 3- O difícil e demorado escoamento das águas
extravasadas originam-se possivelmente do entupimento
caminhos lamacentos e escorregadios; 5- O alto índice de
doenças infecto-contagiosas que podem advir da sujeira e
detritos deixado pelas enchentes e acumulo de lixo; 6- Evitaria a
conservação de pontes de madeira, bem como as outras de
concreto, que necessitam vez por outra de reparos e das vias de
trânsito, principalmente a Av. Pirajuçara, sendo de uma lado
asfaltado e de outro de terra, e que vivem esburacadas; 7- A
saúde e a higiene de milhares de crianças que se dirigem para
as escolas das imediações do córrego; 8- E, finalmente, a
preservação dos bens da municipalidade e dos particulares que
com as grandes enchentes são afetados da entrada da
canalização; 4- Árduo e até mesmo perigoso torna-se o acesso
as residências, casas comerciais e escolas, por caminhos
lamacentos e escorregadios; 5- O alto índice de doenças
infecto-contagiosas que podem advir da sujeira e detritos
deixado pelas enchentes e acumulo de lixo; 6- Evitaria a
conservação de pontes de madeira, bem como as outras de
concreto, que necessitam vez por outra de reparos e das vias de
trânsito, principalmente a Avenida Pirajuçara, sendo de uma lado
asfaltado e de outro de terra, e que vivem esburacadas; 7- A
saúde e a higiene de milhares de crianças que se dirigem para
as escolas das imediações do córrego; 8- E, finalmente, a
preservação dos bens da municipalidade e dos particulares que
com as grandes enchentes são afetados.
Pelas razões acima expostas requeremos mui respeitosamente a
V. Excelência que se digne colocar como obra prioritária a
canalização do córrego Pirajuçara em toda a sua extensão.
Esperamos contar com o apoio do eminente Prefeito a pretensão
que é bem de uma laboriosa população, subscrevemo-nos
atenciosamente”. (…)

24/09/1976
Light promete obras para evitar o transbordamento no rio
Pinheiros
A ameaça de transbordamento na represa Guarapiranga na
hipótese de ocorrerem fortes chuvas iguais a do começo do ano
(…) está afastada. Isto é o que o vice-presidente da Light em
São Paulo, William James Cocker prometeu diretamente ao
Governador Paulo Egydio Martins, durante a cerimônia de
inauguração da Oficina Central de Manutenção da Sabesp,
construída junto a represa.A promessa da Light, na semana
passada, foi de começar a construir no fim do mês, para
terminar até Dezembro, a parte principal do novo vertedouro da
represa de Guarapiranga; o que permitirá a Sabesp operar o
sistema de abastecimento da grande São Paulo, com a água em
nível alto, e, ao mesmo tempo, reforçará a segurança da represa
se na próxima estação chuvosa, de Dezembro a Março,
ocorrerem situações de emergência como no começo do ano.
08/10/1976
Aterro Sanitário – O novo plano para a “área do Abdalla”
Já existe um novo plano para o aproveitamento do terreno
situado entre as Avenidas Professor Fonseca Rodrigues e
Marginal Pinheiros, conhecido como “área do Abdalla” e que
recentemente teve seu confisco revogado pelo Presidente da
República: Transformação em aterro sanitário (compactação de
quantidades iguais de terra e lixo em camadas), segundo estudo
que o Departamento de Limpeza Pública da Prefeitura está
efetuando. Ao transmitir estas informações, o Administrador
Regional de Pinheiros, José Rubens Macedo explica: “Para não
comprometer esta região, só determinados tipos de lixo seriam
usados no aterro sanitário que, realizado dentro de modernas
técnicas nenhum perigo traria. Para a saída dos gases que se
forma devido a decomposição do lixo, os aterros sanitários tem
drenos e respiradouros”. Para o engenheiro Macedo, terminando
o aterro, a área poderia ser aproveitada para lazer e recreação,
como é comum na Europa, onde os respiradouros altos e
estéticos ajudam a embelezar a paisagem.
22/10/1976
“Seu” Vicente também sofre as enchentes do Pirajuçara
Vicente Massulino, sua mulher, a filha e o genro, que moram no
sobrado de n°. 43, da Av. Pirajuçara, são algumas das centenas
de pessoas constantemente atingidas pelas enchentes do
córrego Pirajuçara. Seu Vicente não se conforma com isso e
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conta a sua história: Há dez anos, quando comprou o sobrado
lhe disseram que não havia enchentes; dez anos se passaram e a
situação não mudou muito: o rio continua comendo as margens,
pois os muros de proteção contra as águas, construídos
duas vezes, desmoronaram novamente, um pontilhão próximo
esta ruindo, e cada caminhão que passa pela avenida abala ainda
mais o terreno provocando o desbarrancamento.
Neste estado, desolador está também presente grande
quantidades de detritos depositado também nas margens do
córrego, que provocam o aparecimento de ratos que são
transmissores de doenças.
Quando a enchente é grande, a água chega a um metro dentro da
casa de Seu Vicente, mas mesmo assim ele diz que não sai dali
( na última segunda-feira, pagou a última prestação da casa); a
única solução no seu entender é a canalizar esse trecho do
córrego.
03/12/1976
Ponto de Vista
Pirajuçara precisa canalização urgente
A crise econômica que o país atravessa e que obrigou o Governo
Federal a promover diversos cortes em seu orçamento para
1977, terá como não podia deixar de ser, bastante repercussão
nos Estados e Municípios brasileiros, pois contam com recursos
da União para desenvolver as obras necessárias a comunidade.
O problema é maior nas cidades grandes como São Paulo,
carente de infra-estrutura e de serviços para proporcionar melhor
qualidade de vida a sua população, a maior do Brasil em
números.
Essa infra-estrutura abrange o saneamento básico, e mais
especificamente, a canalização dos mais de mil córregos que
cortam a Capital, muitos considerados verdadeiros esgotos a
céu aberto e motivo das enchentes, que tanta tristeza e prejuízos
trazem nas temporadas de chuva.
Como o BNH já avisou que está impossibilitado de fazer novos
contratos para saneamento básico – em decorrência dos corte –
o Prefeito Olavo Setúbal garantiu que usará os tributos
municipais para custear esse serviço, que definiu como
“trabalho prioritário”, resta lembrar ao Prefeito a necessidade
urgente de se canalizar o córrego Pirajuçara, pois as
conseqüências de suas constantes enchentes com os naturais
dissabores e problemas com os moradores da região do Butantã,
ainda estão bem vivas em nossa memória, e é um pesadelo que
se aproxima toda vez que cai uma chuva mais forte na capital.
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17/12/1976
As Administrações Regionais mostram o que fizeram em 1976
O Balanço das atividades das As mostra que, enquanto nos
limites da AR -Pi quase não acontecem enchentes, o contrário
se verifica com a AR-Bt, onde o córrego Pirajuçara é (e
continuará sendo por mais algum tempo) um difícil problema
devido aos transbordamentos. (...)
Segundo o Engenheiro José Hamilton da Cruz, As enchentes
praticamente inexistem na área da AR-Pi, que juntamente com a
AR-Sé tem as infra-estruturas mais completas. Esse problema
foi evitado com as obras realizadas no antigo leito do córrego do
Sapateiro ( hoje Avenida Juscelino Kubitschek) e no córrego da
rua Padre Pereira de Andrade, onde a Drag-line retirou 12 mil
metros quadrados de terra e entulho que causavam inundação.
Outras medidas tomadas nesse sentido foram a reforma dos
ramais de bocas-de-lobo, nos pontos considerados críticos,
onde a água se acumulou e a vazão é difícil e, dentro dessas
bocas, principalmente nas imediações de bares e lanchonetes,
foram colocados cestos para reter o lixo, impedindo que
entupam os canos.
Na Regional do Butantã um Balanço deste ano e previsão para
1977
Para o próximo ano a Administração Regional do Butantã contará
com um Orçamento de 70 milhões de Cruzeiros para aplicar em
obras da região. São 20 milhões a mais que a verba utilizada em
1976, e parte dela já está destinada em obras que se iniciam
este ano e deverão ser concluídas em 1977. Mesmo estando o
Orçamento aprovado pela Câmara, a programação está
dependendo das prioridades que deverão ser determinadas pelo
Governo Municipal. De qualquer forma, o maior problema do
bairro, as enchentes, não deverá ser solucionado, e os poucos
recursos para minimizá-lo, como limpeza e canalização de
córregos e galerias, serão usados na medida do possível; isso,
conforme informações do Engenheiro Tunanobu Furuya,
Supervisor de Obras da AR-Bt, que afirma serem as enchentes
um problema que só poderá ter solução a médio prazo, além de
ser da alçada da Administração Estadual.
Segundo Furuya, a causa principal das enchentes nesta e em
outras regiões é a vazão do rio Tietê, que não comporta as águas
provenientes dos rios e córregos que nele deságuam.
Esclarece que o mesmo ocorre com o rio Pinheiros e o
Pirajuçara, no Butantã, com 18 Km de extensão e também de

Jurisdição Estadual, por que percorre São Paulo, Taboão da
Serra, Itapecerica da Serra e Embu.
Quanto ao córrego Pirajuçara, Furuya ressalta que sua limpeza
seria mero paliativo, considerando que o principal responsável é
a condição física do canal, que é muito estreito, criando um
problema de vazão. Afirma que o alargamento de seu leito
implicaria uma série de serviços bastante onerosos, como
desapropriações de residências construídas a sua margem.
O Engenheiro Furuya declara que a região dispõe de 65 Km de
córregos não canalizados, e necessitam ainda da construção de
galerias de águas pluviais, 100 Km, entre novas e substituições.
Neste ano foram feitas limpeza e canalização de córregos e
galerias em apenas 10 Km, entre Rio Pequeno, Água Podre e
um trecho do Pirajuçara-Mirim, em Vila Indiana. Para o próximo
ano, tendo em vista o orçamento, a Ar-Bt só poderá executar os
mesmos serviços em mais 10 Km. (...)
Esta terminando a favela da Rua Hungria
Sob o forte sol da manhã de segunda-feira começou a
“Operação desfavelamento”, no terreno situado na rua Hungria
250 ( marginal do Rio Pinheiros, junto a ponte Cidade-Jardim.
Àquela hora só um dos 136 barracos estava sendo desmontado,
prevendo-se que a continuar nesse ritmo o trabalho deverá levar
quase duas semanas para terminar.
A favela existe há mais de vinte anos, segundo informou um de
seus moradores, e situa-se em um terreno de propriedade do
INPS, exatamente onde existe um grande painel de propaganda.
Ao lado do painel, num barracão de madeira, a Secretaria do
Bem Estar Social mantém um posto, mas nenhuma das três
jovens assistentes sociais de plantão quis dar informações,
alegando que cumpriam ordens.
O desfavelamento não conseguirá acabar com o drama dos
que estão deixando os vários barracos e a promiscuidade.
A maioria dessas pessoas é procedente do interior de São Paulo
e outros Estados, sendo gente simples que vivem em precária
condições e por isto está sempre indo de um lugar para outro.
(...)
Sem solução
(...) Com o fim da favela Capepuxis, alto de Pinheiros, há alguns
meses, e agora com a da rua Hungria, permanece na área da ARPi um grande aglomerado de barracos conhecido como Favela
do Jaguaré, que ultrapassa suas divisas, continuando na
jurisdição da AR-Lapa. No momento não existe nenhum plano de
desfavelamento com relação a esse local, formado por
aproximadamente 200 barracos.
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07/01/1977
Prefeitura esclarece sobre canalização do Pirajuçara
O chefe do Gabinete da Prefeitura do Município de São Paulo Irwin Sriedrich Suhmann - enviou ofício ao presidente do Clube
dos Lojistas da Francisco Mourato - José Sérgio Pereira Toledo
Cruz - em resposta ao abaixo assinado dirigido por este a
Prefeitura, no qual são pedido esclarecimento a respeito da
canalização do córrego Pirajuçara. Segundo o ofício, a
canalização do referido córrego foi executada entre o rio
Pinheiros e a via Raposo Tavares. Por outro lado, explica que
dessa Rodovia em direção a Taboão da Serra, tal obra embora já
projetada não consta da programação. Isto porque sua execução
deverá ser feita simultaneamente com a construção do
prolongamento da BR-116 até a Marginal do rio Pinheiros,
estando a elaboração desse projeto a cargo do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagens.
14/01/1977
Light dificulta obra do Viaduto Bandeirantes
Nove meses após o início das obras para a construção do
Viaduto Bandeirantes, que terá aproximadamente 1 Km de
extensão e ligará a Marginal esquerda do rio Pinheiros à
Avenida dos Bandeirantes, facilitando o acesso de pessoas
que procedem dos bairros de Pinheiros, Butantã, CidadeJardim, Campo Belo, Indianópolis, Aeroporto, Jabaquara, Via
dos Imigrantes, etc. Pode se dizer que a infra-estrutura
(fundações, blocos, pilares), está praticamente pronto e o ritmo
da construção rigorosamente em dia, conforme informou o
Engenheiro Superintendente da obra, Paulo Sayão, que faz parte
do quadro de funcionamento da Engenharia BADRA S/A. Esta
firma foi encarregada de realizar parte do projeto apresentado
pela Prefeitura - Secretaria de Vias Públicas, uma vez que o
projeto original prevê a construção de duas pistas, melhor
dizendo, de dois viadutos; e, o contrato da Prefeitura com a
BADRA só se refere a construção de uma pista. Também neste
contrato foi estipulado o valor da obra em 53 milhões de
cruzeiros, e um prazo de 720 dias (mais ou menos dois anos)
para a sua conclusão.
Esse prazo que expira em abril de 1978, o engenheiro Paulo
Sayão pretende cumprir, desde que sejam concluídas as
desapropriações de pouco mais de uma dezena de casas e
terrenos baldios no bairro da Cidade-Jardim; e, que a Light
remova as cinco travessias da rede aérea de alta tensão que
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estão bloqueando a continuidade do viaduto.
Quanto ao primeiro problema, o engenheiro Paulo disse que o
pessoal da prefeitura esta colaborando, já tendo sidos iniciada
as desapropriações, a dificuldade maior são as cincos travessias
da Light, cuja remoção já foi mais do que solicitada pela Badra,
sobre as alegações da Light de já estar tomando as providências
nesse sentido.
No momento o engenheiro Paulo, juntamente com outro nove
engenheiros e trezentos operários, está realizando as obras de
Superestrutura do viaduto, nos trechos livres da interferência.
Segundo Viaduto
Quanto ao viaduto Bandeirantes, que deverá fazer a ligação da
Av. dos Bandeirantes com a Marginal esquerda do rio Pinheiros
e correrá paralelo ao primeiro, o titular da Secretaria das Vias
Públicas, Otávio Camilo Pereira de Almeida, informou que por
enquanto ele foi deixado de lado, não constando de nenhum
programa atual da prefeitura porque não é tão importante quanto
o primeiro.
14/01/1977
Plano contra enchente já está funcionando
As chuvas que caíram durante a semana sobre a capital voltaram
a causar danos em diversas regiões. Desta vez, porém, os
problemas foram prontamente solucionados pela prefeitura
graças ao Plano de Assistência a Situações de Emergências.
Segundo Celso Hahne, coordenador das Administrações
Regionais, a situação está sobre controle, e todos os
Administradores Regionais, bem como seus engenheiros e
assistentes sociais estão de sobreaviso. Além deles, a equipe de
trabalhadores, bem como de operadores de rádios foram
colocados em regime de plantão permanente, inclusive nos
sábados, domingos e feriados.
Por outro lado, ainda com relação as enchentes, o Prefeito em
exercício, Sampaio Doria, informou que esse é um problema
cuja solução virá a longo prazo, uma vez que exige obras de
grande vulto, pois São Paulo conta com 1.400 Km de córregos
dos quais apenas 400 estão canalizados.
21/01/1977
Será fechada a estação de esgotos da rua Sumidouro
O governador Paulo Egydio Martins aprovou recentemente o
programa Plano-Diretor Sanegram, elaborado pela Sabesp, que
beneficiará com a extensão das redes de esgoto os bairros
Pinheiros, Butantã, Jaguaré, Cidade Universitária e Rio Bonito,

até 1980.
O Sanegram atenderá até 1979 a 6,2 milhões de habitantes da
Grande São Paulo, com a construção de 3.700 Km de redes e
coletores de esgotos, e 30 Km de interceptores. O plano prevê a
construção de três grandes estações de tratamento em Barueri,
São Bernardo do Campo e Suzano, o que fará com que as
atualmente existente em Pinheiros e Leopoldina, que tratam
apenas primariamente os esgotos da Capital, sejam desativadas.
Atualmente, cerca de 6 milhões de moradores da Grande São
Paulo não são atendidos por redes de esgoto, utilizando-se de
fossas. As águas residenciais, aflorando nos lotes ou nas
sarjetas, comprometem a salubridade das moradias e vias
públicas, pondo em risco a saúde da população e poluindo
córregos e rios. Com as verbas obtidas em outubro de 1975 a
Sabesp iniciou um amplo programa de Obras de esgoto, com a
execução de 720 Km de rede, 32 Km de coletores tronco, e
62 mil ligações prediais, obras que beneficiaram a 430 mil
habitantes. O Sanegram, como plano-diretor, considerou a
Capital e 24 municípios da Grande São Paulo como um sistema
unificado que até o fim do século servirá a 98% da população
urbana da região, com a construção de 23 mil Km de redes
coletora (cinco vezes a atual).
A Estação de tratamento de esgotos de Barueri, a maior de
todas, será implantada entre as margens do Tietê e os trilhos da
Fepasa, próxima a Rodovia Castelo Branco, e atenderá as Zonas
Oeste, Norte e Sul da Capital e cidades vizinhas. Construído em
módulos, o primeiro estará em funcionamento até 1979 e o
segundo deverá entrar em operação até 1982.
Aumenta as favelas no bairro. A Prefeitura limita-se a observar
As favelas existentes em Pinheiros estão sempre crescendo
porque o número de migrantes que procuram a capital sempre
aumenta, e a prefeitura muito pouco faz, de concreto, para
acabar com os precários amontoados de barracos de madeira,
habitados por gente humilde que vivem em condições
subumanas, em meio a total promiscuidade.
É isso o que acontece na Rua João Moura, altura do 1312, onde
há também uma situação “Sui-Generis”: Itagiba Eirea do Brasil e
George Pimentel, os donos dos dois terrenos vizinhos
encarregaram um dos favelados de “Administrar o local”.
Andando com dificuldade devido aos seus 84 anos, mas
demonstrando bastante lucidez, João Claro conta que recebe o
aluguel dos moradores “De 300 cruzeiro para baixo”.
Segundo João, só metade do pessoal paga aluguel, o restante do
dinheiro, descontando os impostos municipais, fica para si
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próprio. Disse ainda que os donos querem vender logo o terreno
e ele não sabe para onde ir.
A frente do imóvel já foi desapropriada pela prefeitura para a
construção da via-expressa Brasil-Sumaré. Uma torneira
instalada pela construtora Berte(?) nas imediações, junto aos
canteiros de obra da futura avenida, serve para os favelados se
abastecerem. As reclamações deles são muitas, principalmente
quanto ao grande número e tamanho de ratos e a sujeira. Ainda
na área da regional existe diversas outras favelas: na Av. Nações
Unidas, junto ao Viaduto Jaguaré, 150 barracos; Rua Morajuba
com São Gualter, 30; Rua Djalma Coelho, Vila beatriz, 10; Rua
Gomes de Medeiros, junto ao córregodas Corujas, Vila
Madalena,5; Rua Hungria e um grande núcleo da Vila Olímpia.
De todos só a da Rua Hungria foi considerado prioritária pela
Sesp para desfavelamento nesta ano, o que já está ocorrendo,
quanto as demais não existe data para a remoção a menos que
ocorra um problema sério de saúde, “emergência” (situação que
os técnicos define como resultante de temporal, incêndio, etc),
ou a área seja necessária para execução de obras públicas.
Falta assistência
A favela da João Moura foi extinta em 1973, quando um incêndio
atingiu seus doze barracos. Em 1975 esse número passou a
vinte e agora triplicou. Essa situação poderia ser evitada se, por
exemplo, a Sesb tivesse uma infra-estrutura que propiciasse ao
migrante do interior, ou de outros estados, tão logo
desembarcasse nessa Capital, condições para que pudesse
manter-se economicamente, como cursos profissionalizantes e
assistência médica e alimentar.
É óbvio que essas pessoas procuram São Paulo em busca de
melhores condições, mas como são gente simples geralmente
não conseguem emprego que lhes garantam boas condições de
subsistência; pois não tem nenhuma especialização, são semianalfabetos e subnutridos, fator que os deixam mais sensíveis as
doenças, pois vão morar em lugares sem as mínimas condições
de higiene.
28/01/1977
Obras evitarão enchentes no Rio Pinheiros
As obras para evitar possíveis trasbordamentos da represa
Guarapiranga deverão estar totalmente terminadas até o fim
deste ano. Em dezembro ficarão prontos os dois vertedouros
laterais por onde sairão as águas no caso dessas ultrapassarem
o limite máximo da represa.
Segundo o setor de relações públicas da Light, está a cargo da
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Camargo Correia a construção dos serviços complementares:
Um vertedouro livre que desemboca no canal que liga a
Guarapiranga ao rio Pinheiro, e três comportas, que serão
abertas para liberar a água no caso dessa subirem muito e
houver forte chuva.
Com isso - garante a concessionária - estará afastando
definitivamente o problema ocorrido há exatamente um ano
quando, devido as chuvas, o índice da capacidade da represa
subiu de 62% para 100% em apenas vinte e quatro horas,
provocando um grande susto em toda a cidade e principalmente
nessa região, pelos incalculáveis danos que poderiam resultar
de um rompimento da barragem.
A solução de emergência encontrada foi a colocação de sacos
de areia formando uma espécie de muro de arrimo para conter
as águas.
04/02/1977
Continua só nos planos as obras viárias programadas para a
região do Pirajuçara
A demora na definição sobre a via expressa BR-116 - Marginal
do rio Pinheiros reflete-se também no adiamento da solução
definitiva de um problema que há muitos tempos vem
prejudicando os moradores da avenida Pirajuçara: as enchentes
do córrego do mesmo nome, bastante comum nas épocas de
chuva.
O engenheiro Tunanobu Furuya, que durante dez anos foi o
supervisor de obras da Administração Regional do Butantã, e
desde segunda-feira assumiu a Administração Regional de
Campo Limpo, contou que o desassoreamento de três
quilômetros do Pirajuçara e a demolição de um pontilhão de
concreto na Praça Roquette Pinto, cujo vão livre represava as
águas, impediram - por ocasião das últimas chuva - as
costumeiras enchentes no Jardim Jussara e diminuíram a
intensidade do problema na Praça dos três poderes , bairro da
Previdência.
Nesse local, que é o ponto mais baixo do rio, as águas só
encobriram a rua - diz o engenheiro, isso foi o suficiente para
derrubar um muro de arrimo existente nas margens do Pirajuçara
neste mesmo local, e a sua construção, numa extensão de 100
m já foi contratada.
“As máquinas trabalharam dia e noite, dia e noite, dia e noite”
enfatizou o Administrador Regional do Butantã, Fiori Vita, que
ficou satisfeito com os resultados.
Uma comissão de moradores do Jardim Jussara foi até o seu

gabinete entregar um documento agradecendo os serviços que
eliminaram as enchentes em seu bairro.
25/02/1977
Estiagem - uma nova preocupação no vale do Pirajuçara
Há vinte dias o Pirajuçara não transborda e isso preocupa os
moradores, a espera das chuvas, ou mais remotamente de
soluções, está assim o quadro da situação dos moradores ao
longo do córrego Pirajuçara, no temor de que os últimos dias de
estiagem façam com que as chuvas voltem com maior
intensidade. Afinal, faz vinte dias que não há inundações no leito
do córrego.
Mas as enchentes em si já se tornaram quase rotina para
centena de famílias afetadas que moram ao lado do córrego,
atualmente elas reclamam do descaso da Regional do Butantã
frente a situação que enfrentam sempre que chove mais forte: O
córrego transborda e invade as residências postadas a margem,
causando destruição e inundação de lama e sujeira nas ruas e
casas.
Para D. Alira Santana de Moura, moradora da Avenida Pirajuçara,
as enchentes no mínimo perturbam muito. A casa em que mora
foi estrategicamente construída em terreno elevado, o que
impede o acesso das águas. Mas, ao nível da rua as águas
sobem mais de um metro, como registra a marca barrenta na
parede, conseqüência da última inundação a vinte dias.
“- A água não entra em casa - diz ela - mas em compensação a
gente tem que entrar pela rua de trás e pular o muro do vizinho
para poder chegar em casa. Isto aqui é uma calamidade”.
O que tem preocupado os moradores ultimamente é a falta de
empenho da AR-Bt, responsável pela área, para ajuda a
população atingida. No trecho da Avenida Pirajuçara em que
mora D. Alira, as águas destruíram a pavimentação e as margens
do rio estão repletas de mato. “Antigamente, diz ela, a regional
mandava limpar o córrego e a rua quando chovia. Agora
esqueceram de uma vez daqui. Ninguém vem mais fazer nada e
povo está isolado, quando vem enchente o Pirajuçara fica igual
ao rio Pinheiros”.
Outra moradora, D. Esperanza Lopes, a oito anos proprietária de
casa na Av. Pirajuçara diz: “Isto aqui é um antro de favoritismo e
sem-vergonhice”. Intransigente nos seus direitos, ela acha que a
prefeitura tem obrigação de zelar pela avenida, hoje totalmente
abandonada e, segundo ela, tomada por ratos, pernilongos e
baratas que entram nas casas e colocam emrisco os
moradores, principalmente crianças. “Eles só limpam do outro
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lado do rio (após a rua Edmundo Scanapiencus (?) em direção
ao Butantã), já asfaltaram aquele pedaço, mas nós aqui ficamos
isolados”.
“ Quando chove não podemos nem chegar em casa e nem sair.
Ou a gente pula o muro do vizinho dos fundos, ou então tem de
arranjar outro lugar para dormir. Já fizemos abaixo-assinado para
a prefeitura recapear a rua e esse é o nosso direito por lei,
porque pagamos impostos e ninguém faz nada. E, ainda temos
que sofrer com a sujeira que vem dos outros bairros, rio acima.
Se eles não me cobrassem impostos eu não reclamaria. Mas eu
pago e aqui eles não consertam nada”. O asfalto da avenida,
praticamente, deixou de existir. Em alguns trechos é recobertos
pela lama das constantes inundações, em outros simplesmente
estragado, esburacado ou inexistente dificultam o tráfego de
veículos pelo local. O mato recobre quase totalmente as
margens do córrego e, segundo os moradores, isso é ameaça
para as crianças que vão para a escola, e mesmo fator de
insegurança para a população porque facilita a ação de
marginais.
25/03/1977
Zona Azul sai da Teodoro, começa o protesto contra as faixas de
ônibus
Às sete horas da manhã de terça-feira, uma mudança na Teodoro
Sampaio: no local habitual da Zona Azul, havia placas de
estacionamento proibido. E ao lado direito, os ônibus correndo
na sua faixa exclusiva ( que também existirá na Cardeal
Arcoverde). A partir de terça, a Zona Azul ficará nas transversais (
Lacerda Franco, Simão Álvares, Morato Coelho e Fradique
Coutinho etc...), com acréscimo de quarenta vagas, mais o
comércio não gostou.
08/04/1977
Desapropriações para a estrada do futuro aeroporto
metropolitano
Até o começo do segundo semestre a Secretaria Estadual dos
Transportes deverá estar de posse do roteiro detalhado da nova
estrada que tendo uma de suas extremidades na Marginal do rio
Pinheiros ligará a Capital com futuro Aeroporto Metropolitano de
São Paulo, na localidade de Caucaia do Alto, do vizinho
município de Cotia. Nessa época também deverão ser conhecido
os imóveis que precisarão ser desapropriados para a construção
da estrada, e que já estão sendo cadastrado.
Segundo a Secretaria, a estrada começará “na Marginal do
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Pinheiros, entre as pontes da Euzébio Matoso e Cidade
Universitária, mais ou menos em frente a Secretaria Municipal
de Transportes. Será uma via bloqueada com 33,5 Km de
extensão, destinando-se, exclusivamente, a servir ao aeroporto”.
Essa observação foi feira para deixar claro que apesar de se
situar entre a BR-116 e a Raposo Tavares, a nova estrada nada
tem a ver com a futura ligação de São Paulo - Curitiba com a
Marginal que também passará por aquele local, aproveitando
parcialmente a Av. Pirajuçara. Será, portanto, a quinta estrada
em uma mesma região , incluindo-se a Avenida Professor
Francisco Mourato.
Tanto a estrada como o aeroporto - com início de funcionamento
previsto para 1982 - serão construído conjuntamente. Entretanto
as obras ainda depende de várias providências, a começar pela
aprovação formal do Ministério da Aeronáutica, e dos estudos
encomendados pelo Governo do Estado. Apesar de já existir a
aprovação tanto do Ministro Araribe Macedo como do Presidente
Ernest Geisel, há exigência de parecerem de órgãos daquele
Ministério e de um comunicado oficial do Ministro ao
Governador Paulista, concordando com os projetos. Em seguida
serão pré-qualificada as firmas interessadas em participar das
respectivas concorrências. Definindo os tipos de financiamento,
as estradas terão o projeto detalhado. O prazo para que tudo isto
seja executado será até o começo de 1978, quando deverão
começar o serviço de terraplanagem.
15/04/1977
Poluição - A área de Pinheiros, Jardins e Cerqueira César poderá
ser paralisada quatro vezes no próximo inverno, pelos bloqueios
de trânsito só passarão os meios de transporte coletivo
Se as condições meteorológicas do próximo inverno forem
semelhantes a do inverno passado toda área do chamado
“centro expandido”, que inclui Pinheiros poderá ser paralisado
pelo menos quatro vezes. É que, de acordo com estudos e
projetos da Cetesb, os níveis de poluição atmosférica no centro
da cidade , basicamente por monóxido de carbono (expelido por
motores movidos a gasolina) deverão atingir cerca de quatro
vezes o nível de “alerta”. Quando isto ocorrer, a Secretaria de
Obras e do Meio Ambiente, com cooperação do Departamento
de Operações do Sistema Viário (DSV) vai determinar o bloqueio
das principais vias de acesso ao centro da cidade, permitindo
exclusivamente a circulação de ônibus.
Em toda a área do “Centro expandido”, totalizando 25 Km2 estará
proibida a circulação de automóveis. O Secretario de Obras e do

Meio Ambiente, Francisco Fernandez de Barros, salienta,
contudo, que dependendo do apoio que obtiver da população
nada disso poderá ocorrer. Se a população evitar o uso
desnecessário do automóvel para ir ao centro, durante os meses
de inverno, certamente a concentração de poluentes na
atmosfera não atingirá os níveis que determinam o acionamento
do sistema de defesa civil, com o conseqüente bloqueio do
trânsito imposto pelo DSV. Barros esclarece ainda que não será
possível impedir a circulação dos veículos a gasolina, mas o
esquema que, segundo ele, o DSV já elaborou prevê dificultar ao
máximo o acesso ao centro.
De acordo com o Secretário, “o objetivo da operação é deflagrar
uma série de medidas de caráter preventivo, para impedir que a
poluição atinja níveis perigosos para a saúde da população”. O
“nível alerta”, ele esclarece, ainda não tem efeitos muito nocivos
a saúde. A situação se torna perigosa quando a concentração de
poluentes atmosféricos atinge o “nível de emergência”.
02/05/1977
A favela do Jaguaré vai dar lugar a uma moderna Estação de
subúrbios
Os 171 barracos situado na Marginal do rio Pinheiros, junto a
ponte do Jaguaré, na área da Administração Regional de
Pinheiros ( a favela continua do outro lado da ponte, em área da
Ar-Lapa), deixarão de existir dentro de pouco tempo. Não se trata
de alguma iniciativa Municipal, mas sim da Fepasa - Ferrovia
Paulista S/A -que naquele local vai construir uma Estação.
A Estação, bem como a retificação da linha na área, faz parte do
plano de remodelação de subúrbios, já em andamento. Por isso,
a ferrovia tem pressa na desocupação do terreno, e anunciou sua
disposição de ajudar no desfavelamento, fornecendo caminhões
funcionários e até mesmo dinheiro para a mudança dos
favelados. Os que quiserem ir para o interior poderão viajar de
trem gratuitamente.
Esses detalhes ficaram acertados em duas reuniões já realizadas
com seus diretores. A primeira semana passada, na
Coordenadoria do Bem Estar Social - Cobes - e a segunda,
anteontem na Regional de Pinheiros. O Cel. Oswaldo Cunha,
diretor da Fepasa, que está coordenando os trabalhos, informou
que a primeira providência será a delimitação da área onde estão
situados os barracos e a construção de um cômodo para alojar
as equipes de segurança.
Por seu turno, a Regional já começou a retirada dos bares
clandestinos e anti-higiênicos que funcionam na favela, bem

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

como deu prazo até a próxima segunda-feira para que o próspero
comércio de madeira, no mesmo local, usados para a
construção dos barracos, encerrem suas atividades. Caso
contrário todo material será apreendido. Em seguida, uma
equipe de assistentes sociais da Cobes será designado para
coordenar o desfavelamento propriamente dito.
03/06/1977
Não haverá desapropriação
A Prefeitura desistiu da desapropriação da área da Avenida
Professor Francisco Mourato ( que pertenceu ao CooperCotia
Atlético Clube), em Vila Sônia, onde pretendia implantar um
Centro Educacional e Esportivo. A razão da desistência segundo informou a esse jornal o Secretário Municipal de
Esportes, Caio Pompeu de Toledo - foi o preço elevado do
imóvel que custaria a Prefeitura 350 milhões de cruzeiros, ou
seja, 3.500 cruzeiros o metro quadrado aproximadamente ( a
área tem quase 100 mil metros quadrados), conforme cálculos
efetuados pelos órgãos competentes da municipalidade.
A área em questão, declarada de utilidade pública na
administração Figueiredo Ferras ( para ali serem implantados,
conforme o decreto respectivo, um Centro Educacional e
Esportivo e uma Biblioteca), e “descongelada” na gestão Miguel
Colassuono, pertenceu durante muitos anos a Cooperativa
Agrícola de Cotia, sendo utilizada pela Cooperativa Atlético
Clube, agremiação sócio-esportiva dos funcionários da empresa
que ali construiu diversas quadras de esportes e instalações
sociais. Com a venda do imóvel a particulares, a alguns anos,
entidades e moradores da região pleitearam a sua
desapropriação pela municipalidade a fim de preservar a sua
área verde, aproveitando-se, ao mesmo tempo, das instalações
deixadas pela CooperCotia.
Após o episódio do “descongelamento”, quando a área foi
novamente liberada as construções, as esperanças dos
moradores de região se reascenderam em meados do ano
passado, quando a Prefeitura anunciou ter entrado na Justiça
com um pedido de desapropriação ( paralelamente ao
movimentado “caso do Clube Solar de Amigos”) daquele
imóvel. Mas agora, após vários meses de expectativas, essas
esperanças se desvanecem diante da informação do Secretário
de Esportes, que considera o preço da área muito alto,
assegurando que a municipalidade não tem realmente recursos
para uma desapropriação desse porte para a finalidade a que se
destinaria.
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10/06/1977
Poluição - Está decretado o fim da poluição visual em São
Paulo
A propaganda ao ar livre em Pinheiros, como acontece em toda
a cidade, apresenta alguns aspectos negativos como as
superposição de anúncios um sobre o outro, em lugares
estratégicos; painéis e placas mal colocados oferecendo perigo
para pedestres e veículos; e outros, instalado em cruzamentos
chamando mais a atenção do que os próprios semáforos. Tudo
isso pode ser resumido como “o desenvolvimento desordenado
da publicidade na paisagem urbana”, o primeiro dos
“considerados” (?) decreto 14.533, baixado pelo Prefeito no
último dia 12, proibindo o licenciamento desse tipo de
publicidade nas vias e logradouros públicos, até 31/12/1977.
O volume de publicidade ao ar livre existente em São Paulo está
atingindo índices inaceitáveis ( cerca de 300 mil anúncios,
sendo 2% licenciados pelo Município). A paisagem urbana está
sendo destruída pela publicidade indiscriminada, e esse não é
só um problema de estética, mas também de segurança da
população - disse Olavo Setúbal ao comentar o seu decreto. (...)
Esses mesmos painéis são responsáveis por outro problema:
tornam-se feios e sujam as proximidades dos lugares onde estão
instalados, quando as folhas descolam e caem ao chão, devido a
ação do sol e da chuva. Neste bairro, as Avenidas Henrique
Schaumann e Brigadeiro Faria Lima são as preferidas para esse
tipo de propaganda.
Nas estradas
A proliferação de painéis publicitários está preocupando também
a Secretaria Estadual dos Transportes, que determinou ao
Departamento de Estradas de Rodagens o cadastramento de
todos os painéis nos 18 mil quilômetros da malha rodoviária
paulista, o que serão feito pela Assessoria de Segurança do
Tráfego da autarquia.
Esse levantamento permitirá medida que evite o aumento
indiscriminado de “Out-doors” responsável por uma parcela de
acidentes. Segundo os técnicos, os cartazes publicitários
desviam a atenção do motorista por suas formas e cores, que
atuam como fatores de descompressão de carga emocional ou
relaxamento muscular.
A poluição sonora aumenta e a cidade não está equipada para
combatê-la
Enquanto a população está ficando gradativamente surda, e São
Paulo ostenta o nada agradável título de uma das cinco cidades

mais barulhenta do mundo, o Consur Controle de Sons Urbanos,
órgão criado pela Prefeitura à dois anos, não consegue
concretizar o seu plano de dotar cada Administração Regional de
dois aparelhos de precisão para medição de ruídos , embora já
tenha verba para compra, devido as dificuldades de importação.
São Paulo, Rio de Janeiro, Tóquio, Nova York, e São Francisco
são as cinco cidades mais barulhentas do mundo, segundo a
Organização Mundial de Saúde. As ruas dessa Capital com o
trânsito mais intenso situa-se entre 87 e 92 decibéis, acima,
portanto, dos 90 decibéis quando começa o que os técnicos
chamam de desconforto acústico com danos para o organismo
humano. Mas como a cidade vai fazer para controlar e punir as
fontes poluentes sonoras sem infra-estrutura para tanto? Na ARPi existe só um aparelho medidor de ruídos, e há também pouca
gente no setor, apenas dois engenheiros e um fiscal, atualmente
participando de um curso técnico no Instituto Tecnológico da
USP.(...) Depois que o Consur foi criado, a Lei do Silêncio
(decretado em 74) foi muito divulgada, e as pessoas passaram a
ser preocupar mais com o problema, tanto é que o número de
ocorrências mensais quadruplicou: antes não passava de 150;
agora, chega até a 600.
17/06/1977
Poluição - Se a cidade chegar ao estado de “alerta”, haverá duas
alternativas: paralisar o trânsito ou decretar feriado
A decretação de feriado apenas na cidade ou na região
metropolitana da Grande São Paulo, nos dias em que a poluição
atmosférica atingir níveis de “alerta”, provocada por excesso de
monóxido de carbono (expelido por motores movidos a
gasolina) é a alternativa que técnicos do Sistema Estadual de
Defesa Civil (SEDC) estão estudando para substituir ou reforçar
o bloqueio que seria imposto ao trânsito na áreas chamada de
“centro-expandido”- na qual pinheiros se inclui. Esse novo
esquema para evitar que a poluição atinja níveis considerados
danosos a saúde da população, contudo, ainda não está
definido; e, esta definição só deverá ocorrer na próxima semana.
Por enquanto, o que se sabe é que os membros do SEDC
discutiram três alternativas para a decretação dos feriados nos
dias críticos: feriado simples, sem bloqueio do trânsito no
centro-expandido; feriado com bloqueio do trânsito e,
finalmente, feriado só na Capital ou por extensão em toda
Grande São Paulo ( Há milhares de pessoas que moram na
cidade e trabalham na região Metropolitana. Assim haveria ,
ainda muito trafego. Outra hipótese: a poluição industrial nos
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municípios vizinhos impediria uma dispersão mais eficaz dos
poluentes que estaria sobre a Capital).
Bloqueio
Definido ao menos por enquanto está o bloqueio que será
imposto a trânsito para impedir o acesso de veículos particulares
ao centro da cidade.
No início da semana foi divulgado o mapa elaborado pelo
DSV para dificultar, e até impedir, o tráfego de veículos na
área, normalmente mais afetada pela concentração de
poluentes expelidos por veículos auto motores no mapa como
locais onde serão colocados barreiras policiais no sentido
bairro-cidade, confirmam a matéria publicada pela “Gazeta” no
dia 15/04 último: Pontes Euzébio Matoso, Cidade Jardim,
Cidade Universitária, Avenida Rebouças, Avenida Heitor
Penteado, Avenida Dr. Arnaldo, Rua Colômbia, Avenida 9 de
julho etc. Isto significa que quem mora na região do Butantã
poderá deslocar-se de carro particular, no máximo até o rio
Pinheiros, Vila Madalena e Jardins e quem se utiliza do corredor
Rebouças-Consolação para ir ao centro encontrará dois
bloqueios intransponíveis: Na Rebouças altura da Alameda
Franca e na rua da Consolação, junto a Praça Roosevelt. Quem
tenta a Rua Colômbia não passará da Avenida Brasil etc.
Todo esse esquema, contudo, está na dependência de ocorrer o
fenômeno de inversão térmica sobre a cidade, com condições
desfavoráveis a dispersão de poluentes. Em abril divulgou-se
que a Cetesb, com base em gráficos e projetos sobre o inverno
passado calculou que São Paulo atingiria o nível “alerta” pelo
menos quatro vezes nos meses frios de 1977. Esse número,
naturalmente, é hipotético, pois pode ocorrer de São Paulo não
entrar nenhuma vez em “alerta”, assim como a cidade poderá
sofrer uma inversão térmica prolongada e permanecer vários
dias consecutivos mantendo altos índices de poluição,
apresentando concentração de monóxido de carbono superior a
30 ppm (partes por milhão), o que determinará a decretação do
estado de “alerta” e, conseqüentemente, o bloqueio ao trânsito
ou ao feriado. Teoricamente, qualquer das duas medidas
contribuirá para não poluir ainda mais a atmosfera nos dias
críticos.
O que se sabe até agora é que o sistema Estadual de Defesa Civil
está preparado para adotar uma medida drástica se o índice de
poluição subir mais.
Até anteontem, o centro de São Paulo já havia atingido o
índice de “atenção” (mais de 15 ppm de monóxido de
carbono), 54 vezes, desde o início do ano. E as autoridades
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garantem que o estado de “emergência” (mais de 40 ppm de
CO) não será atingido nenhuma vez.
Quando a concentração de poluentes atingir o nível de “alerta” o
SEDC se incumbirá de impedir que as fontes poluidoras
(industrias e principalmente automóveis) parem de expelir os
gases venenosos.
11/07/1977
Obras da Sabesp para melhorar o abastecimento de águas
nessa região
Para melhorar as condições de abastecimento de água na zona
Sudoeste da Capital - atingindo grande parte desta região - a
Sabesp está executando uma das mais importante obras em
desenvolvimento no Estado de São Paulo. Trata-se da
construção do Setor Sudeste do Sistema Adutor Metropolitano
(SAM-Sudoeste), um complexo de 32 km de adutora, 4
reservatórios elevados (torres) e 6 reservatórios semi-enterrados
com capacidade para armazenar 132 milhões de litros de água.
A Sabesp está assentando também na mesma região, 1176
quilômetros de rede de distribuição, prevendo-se a execução de
cerca de 75 mil ligações domiciliares de água.
Segundo informa o Engenheiro Reinaldo de Barros, Diretor
Presidente da Campanha, as novas obras beneficiarão cerca de
375 mil pessoas residentes em 202 bairros e vilas das áreas do
Butantã, Pirajuçara, Jaguaré , Morumbi e outros. Essas obras
fazem parte do programa de abastecimento de água para a região
metropolitana de São Paulo, no qual o governo de Estado está
aplicando, através da Sabesp, mais de 10 bilhões de cruzeiros e
que estará concluído em meados do próximo ano
Reservatórios
Os reservatórios em construção, que pertencerão ao SAMSudoeste, estão localizados no Morumbi ( com capacidade para
40 mil metros cúbicos), Butantã - Zona alta (para 15 mil m3),
Jaguaré (20 mil m3) e Interlagos 20 mil m3). Também farão parte
do mesmo sistema reservatório do Butantã - Zona baixa, já
concluído com capacidade para 25 mil m3 e o da Chácara Flora,
para 6 mil m3 já em carga. As torres todas para 50 mil m3 de
capacidade e início de construção, estão localizadas no
Morumbi; Butantã - zona alta, Capão Redondo e Interlagos. As
ligações domiciliares e redes de água em execução estão sendo
assim distribuídas por área: Butantã 146 Km de rede e 8.500
ligações; Pirajuçara 110 Km de rede e 7.000 lugares; Morumbi
100 Km de rede e 6.000 ligações; Jaguaré 40 Km de rede e
2.500 ligações; Capão Redondo 600 Km e 40.000 ligações;
Interlagos 150 Km de rede e 11.000 ligações. Essas obras

beneficiarão cerca de 375 mil pessoas da região , mas foram
dimensionadas para atender demandas futuras de até 850 mil
habitantes.
29/07/1997
Dinheiro do BNH poderá trazer soluções para as enchentes do
Pirajuçara
O Governador Paulo Egydio anunciou que o Banco Nacional de
Habitação assinará no dia 12 de agosto um contrato de 4,9
bilhões de cruzeiro com a Prefeitura da Capital, destinado à
execução de um projeto de retificação de cursos d’água dessa
Capital.
No decorrer da próxima semana, o Prefeito Olavo Setúbal deverá
anunciar em entrevista coletiva, os detalhes desse projeto,
ocasião em que estabelecerá as prioridades, sendo certos que
serão atacados os córregos que deságuam nos rios Tietê e
Pinheiros, devendo também ter tratamento especial por parte da
Prefeitura os córregos situados ao longo do Tamanduateí, no
trecho urbano da Capital.
Com esses 4,9 bilhões do BNH, a Prefeitura da Capital terá
condições de canalizar, no decorrer dos próximos cinco anos,
um total de quinze córregos, com 174,6 Km de extensão, isto é,
aproximadamente 18% dos cursos d’água que hoje corre a céu
aberto, como verdadeiros esgotos, acarretando numerosos
problemas para população.
O Pirajuçara
Com a assinatura do contrato entre o BNH e a Prefeitura, espera
os moradores da extensa região de Pinheiros que seja
definitivamente solucionado ao problema do córrego Pirajuçara,
que há muitos anos vem infernizando as populações ribeirinhas.
Como pode recordar os leitores, esse jornal vem de há muito
tempo reclamado contra a situação do mencionado curso
d’água, que todos os anos transbordam em numerosos trechos,
levando problemas muito sérios a centenas de famílias, e cujas
barrancas, destruídas pelo constante erosão, tornam
impraticáveis numerosos trechos de rua com graves risco para a
segurança de veículos e pedestres.
Esta parece ser uma excelente oportunidade para o Prefeito
Olavo Setúbal considerar também como prioridade inadiável a
definitiva canalização do córrego Pirajuçara e a urbanização de
todo o seu vale.
Sem verbas, Regionais só poderão fazer obras prioritárias, diz
Hahner
O orçamento da Secretaria das Administrações Regionais da
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Prefeitura atende a apenas 10% das necessidades. Os
sucessivos cortes e congelamentos de verba restringidos cada
vez mais a capacidade das ARs de fazer obras de melhoria na
cidade e somente pode ser atendida as prioridades. Essas
informações são do Secretário Celso Hahner, em entrevista a
esse jornal na tarde de terça-feira.
Segundo Hahner, o Prefeito Olavo Setúbal determinou o
congelamento de 400 milhões de cruzeiro nas verbas da
Secretaria e essas medidas afetou a área de investimentos em
obras das Ars. Com isso as Regionais terão de reduzir a extensão
de obras de galerias pluviais utilizando tubos de concretos,
construções de escadarias e pontilhões, recapeamento asfáltico
de ruas pavimentadas de paralelepípedo e, principalmente,
reduzir a área de pavimentação . “Há agora - diz Hahner - nova
defasagem entre as necessidades e a possibilidade de
atendimento. Para o Secretário das Ars, com o estrangulamento
sofrido pelo orçamento de 78 as Administrações Regionais terão
de cuidar quase exclusivamente das prioridades e problemas
urgentes que surjam. A dotação orçamentárias das Ars só
possibilitará a execução de pontilhões que representem
soluções imediatas contra enchentes, construção de guias e
sarjetas exclusivamente em ruas de penetração, importante para
os bairros, e aberturas de galerias somente quando a sua
ausência esteja causando grandes problemas na área.
Segundo Celso Hanner, hoje a Secretária das Administrações
Regionais recebem o segundo maior orçamento entre todas as
Secretarias: 2,3bilhões de cruzeiros. A maior dotação cabe a
Secretaria de Vias Publicas que é responsável pela a construção
de viadutos, abertura de avenidas e outras obras de porte: 2,8
bilhões. Mas as despesas decorrentes da manutenção da cidade
enfrentada pelas SARs, segundo Hanner, são muito altas, e com
isso não resta muita verba para investimentos. O Secretário diz,
por exemplo, que só em 1978 a Prefeitura gastará 210 milhões
de cruzeiro em consumo de energia, para a iluminação pública e
esse pagamento a Light é feita com a verba das Regionais.
Prolongamento da Faria Lima não terá definição até 1980
Duas importantes vias de ligação, em Pinheiros, ainda não tem
definição da Prefeitura o prolongamento da Avenida Faria Lima,
previsto no projeto original e a ligação entre a futura BrasilSumaré e a Marginal do Rio Pinheiros, chamada de SumaréPirajuçara.
Faria Lima
Pelo menos nos próximos dois anos, está fora de cogitação o
prolongamento da Av. Faria Lima, tanto em direção ao alto de
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Pinheiros, quanto em direção a zona sul. O Secretário Otávio
Camilo Pereira de Almeida, das vias Públicas, não inclui o
prolongamento da avenida no programa de obra de 1978e,
segundo ele, as desapropriações e abertura do novo trecho da
avenida que demandarão investimentos vultuosos, não deverão
sequer fazer parte do orçamento da avenida para 1979.
O projeto da Faria Lima, incluindo o prolongamento da Avenida
nos dois pólos, é do final da década de 60. A abertura da via no
primeiro trecho - da Cidade-Jardim até a rua Cardeal Arcoverde
- foi durante a gestão do Brigadeiro Faria Lima, na Prefeitura de
São Paulo. Desde então aguarda-se que a Prefeitura conclua a
obra de acordo com o projeto inicial, que prevê a ligação da
avenida com a Pedroso de Morais, na Praça Roquette Pinto, e no
pólo da zona sul com a Av. dos Bandeirantes e com a nova via
aberta ao longo do Brooklin, paralela a marginal do rio Pinheiros
que começa na Bandeirantes e termina depois da ponte da
Avenida do Morumbi.
Sumaré-Pirajuçara
Com a constante redução de verbas para investimento em obras
públicas, é provável que o projeto para a ligação da futura BrasilSumaré com a Marginal do rio Pinheiros e com a via arterial
prevista para o Vale do rio Pirajuçara, cuja construção estará a
cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagens, sofra
adiantamento de alguns anos. Os dois quilômetros que separa a
Brasil-Sumaré da Marginal, Via batizada de Sumaré-Pirajuçara,
não estão incluído entre as prioridades da Prefeitura. Além disso,
O Secretário de Vias Públicas informou que somente depois que
o DNER conclui o projeto da via arterial sobre o vale do
Pirajuçara, ligando a Marginal à rodovia Régis Bittencourt, em
Taboão da Serra, é que o município vai elaborar o projeto da
ligação entre a Brasil-Sumaré e Via Pirajuçara.
05/08/1977
Ponto de Vista
À espera de solução para o córrego
Conforme noticiamos em nossa edição anterior no próximo dia
12 deverá ser assinado um contrato entre o Banco Nacional de
Habitação e a Prefeitura Paulista para o financiamento de verbas
destinado a execução de um projeto de retificação dos cursos
d’água dessa Capital. O projeto em questão ainda não foi
divulgado em todos os seus pormenores, adiantando-se, no
entanto que entre outros, serão atacados os córregos que
deságuam no rio Pinheiros. A notícia, como era esperado, trouxe
novas esperanças para as famílias que residem nas imediações

do córrego Pirajuçara, e também para as entidades locais, que a
anos vem se movimentando para que tenha fim os problemas
causado por esse córrego. De fato, o drama da população
ribeirinha, periodicamente atingida por inundações - alguma das
quais fizeram com que várias famílias perdessem todos os seus
bens - tem sido acompanhados com interesse pela população
local e numerosos apelos, isoladamente e de associações desta
região, foram dirigidas as autoridades Municipais, Estaduais e
Federais ( até mesmo a Presidência da República), sem
qualquer resultados, até agora.
Na verdade apenas medidas paliativas foram tomadas, para
desespero dos que moram as margens desse córrego e que se
sentem justamente ameaçados com qualquer chuva que caia
sobre a região.
Por isso, a notícia da concessão de verbas para a realização
daquele programa de canalização fez renascer a esperança das
famílias que moram nas imediações do Pirajuçara e de todos
aqueles que tem participados da luta em prol da retificação do
córrego. Os detalhes do projeto, que deverão ser anunciados
proximamente pelo Prefeito Olavo Setúbal, estão sendo
aguardados, portanto, com muita expectativa, esperando-se que
dele conste a canalização do Pirajuçara em toda a sua extensão,
para que termine de uma vez por todas os problemas que tanto
dissabores e prejuízos tem causando a população.
A partir de 1978, Marginal começa a mudar para Via Expressa
Os trevos, alças, acessos, cruzamento da Marginal, e as pontes
do Jaguaré, Cidade Universitária, Euzébio Matoso e Cidade
Jardim sofrerão reformulações a partir de 1978, para que tenha
capacidade de suportar todo o trafego das Rodovias Dutra,
Fernão Dias, Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt,
Via Norte, Anchieta e Imigrantes. Todo o trafego dessas rodovias
passará para a Marginal do rio Pinheiros com a conclusão do
“Cebolão”. O trecho de 14 Km da Marginal, entre o “Cebolão” e
a Avenida dos Bandeirantes passará por total restauração para
ser transformado em via expressa.
O objetivo do Governo do Estado - que já contratou uma
empresa de consultoria para proceder ao estudos de drenagem,
pavimentação e reformulação dos cruzamentos e trevos- é
impedir que os veículos que cruzam São Paulo, vindos de uma
dessas rodovias, para atingir outra estrada, passe pela malha
viária urbana. Os veículos, principalmente caminhões de
transporte de carga, deverão circular apenas pelas Marginais do
Tietê e Pinheiros, que funcionarão com o “Cebolão” e o
prolongamento da Av. dos Bandeirantes como via expressa de
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interligação das rodovias. Um veículo vindo da Via Dutra, por
exemplo, poderá atingir a Imigrantes sem passar por nenhum
cruzamento urbano: da Dutra passará à marginal do Tietê e
através do “Cebolão” ganhará a marginal do Pinheiros, que por
sua vez estará ligada a Avenida dos Bandeirantes, cujo o termino
será a Imigrantes. Dessa forma, a marginal do Pinheiros perderá
as características de via urbana para assumir funções
rodoviárias, com pontes mais amplas para melhorar a
compensação das curvas, a ausência de guias e sarjetas, que
darão lugar a encostamentos de maior visibilidade com saídas
mais suaves e em maior velocidade.
Pontos críticos
Com a reformulação das alças de acesso e das pontes, serão
teoricamente eliminados os pontos problemático de trânsito nas
marginais, considerados “pontos negros” pelo DSV. A antiga
ponte do Jaguaré terá, de acordo com os estudos iniciais da
Secretaria dos Transportes, de ser demolida. As duas pontes
laterais, já construídas dentro das exigências do anel
rodoviário, passarão a receber maior carga de trafego.
A ponte da Cidade Universitária, crônico problema que
diariamente apresenta congestionamento nas alças de acesso,
terá de receber novas rampas e alças de trevos mais largas.
Provavelmente mudará o acesso a USP, já que se cruza
perigosamente a alça de acesso da marginal à rua Alvarenga. E
nas pontes da Euzébio Matoso e Cidade Jardim também
mudarão as alças de acesso, tanto das avenidas para as
marginais, quanto das marginais para as avenidas. Na Euzébio
Matoso, aliás, há outro dos pontos apontados como “negros”
pelo DSV. Os veículos procedentes da região do Butantã, para
atingir o Largo de Pinheiros, são obrigados a deixar a avenida e
adentrar um trecho de menos de uma centena de metros da
Marginal, sobre a ponte para entrar na rua Butantã. O trecho é
mal sinalizado e oferece perigo principalmente para os veículos
que trafegam pela Marginal, no sentido Cidade Jardim –
Pinheiros. A reformulação das alças de acesso da Euzébio
Matoso, provavelmente, impedirá o contorno que atualmente é
feito para os veículos da periferia que se destina a Pinheiros.
Ainda não se sabe qual o problema que será adotado para o
trafego no local. A Secretaria dos Transportes não divulgou nada
sobre o assunto, não é improvável que a solução para o
problema atual da ponte Euzébio Matoso esteja na construção
da ponte que vai ligar as marginais a futura via Pirajuçara, que o
DNER construirá no vale do córrego Pirajuçara, funcionando
como interligação das rodovias com a Régis Bittencourt. Não
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parece difícil que o projeto da nova ponte seja prevista e a
eliminação do ponto crítico representado pelas alças de acesso
da ponte da Euzébio Matoso. Por que, de outra forma, para
suprimir o problema da ponte que liga Pinheiros ao Butantã
talvez fosse necessário fazer obras para eliminar o atual acesso,
que provavelmente reforçaria uma interrupção do tráfego nas
pistas do trânsito local da Marginal.
Entre cem mil veículos por dia, uma zona estritamente
residencial
Desde que foram abertas - e nos últimos anos com maior
rapidez – as marginais dos rios Pinheiros e Tietê tem atraído
para os terrenos as suas margens, empresas comerciais e
industriais em larga escala e, principalmente, transformando
extensas áreas antes desvalorizadas em loteamento residências
de alto nível. Situados em pontos estratégicos – e talvez por isso
mesmo – as marginais criaram a fácil ligação viária entre os
vários bairros que cortam e, a natural fluidez do tráfego nessas
vias expressas transformando-se em pólos de atração,
provocando inevitável especulação imobiliária, com a
conseqüente ascensão dos preços, principalmente no cinturão
de terras ao longo do rio Pinheiros, de Santo Amaro ao Jaguaré.
Na margem direita do rio Pinheiros, abrangendo os bairros do
Alto de Pinheiros, Jardins, Brooklin etc.; a valorização imobiliária
dos terrenos chegou a ser fantástica, após a abertura da
Marginal.
Com a conclusão do complexo de viadutos conhecido por
“Cebolão”, no Jaguaré, ligando as marginais do Tietê e do
Pinheiros as rodovias Castelo Branco, Anhanguera e Via Norte –
e, por extensão a Dutra, Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis
Bittencourt –a Marginal de Pinheiros certamente perderá as
atuais características, passando de via de tráfego urbano a uma
natural extensão das rodovias que interligará . Com isso o
tráfego local, inter-bairros, que hoje é a sua principal função,
ficará em plano secundário, pois a futura via expressa será mais
importante para o tráfego inter -municipal e inter –estadual do
que propriamente para o tráfego local. Por que certamente serão
eliminados muitos dos acessos locais da Marginal, de vez que o
Governo do Estado quer transforma-la em via expressa – e, via
expressa, naturalmente não se presta a tráfego local, com muitas
entradas e saídas.
Zoneamento
A desfiguração da Marginal como via urbana provavelmente
acarretará uma alteração no atual zoneamento. Não parece
compreensível, por exemplo, manter Zona – 1, estritamente

residencial, no terreno que se situa ao longo da Marginal,
principalmente no Alto de Pinheiros e City Butantã. No trecho do
Alto de Pinheiros, da Av. Frederico Hermann Jr. até a rua Arruda
Botelho, praticamente toda a região é considerada Z –1, a
exceção está em apenas três quarteirões qualificados de Z –2,
entre as ruas Miralta e Costa Delgado. O trecho de Pinheiros, da
ponte da Euzébio Matoso até a Frederico Hermann Jr.(?) é Z -2,
área residencial predominante, mas com vários usos permitidos
( comércio, pequenas industrias, firmas de prestação de
serviços, escritórios, etc.). Pelo lado dos Jardins, da ponte até a
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, é Z-1, e desse ponto em
diante em direção ao Itaim, Z-2. Do lado Oeste do rio toda a City
Butantã é Z-1, estritamente residencial, com exceção para a
Alvarenga que parece como corredor especial. Está prevista
pequenas alterações do zoneamento da City, junto com aponte
da Euzébio matoso. Segundo o Coordenador da Cogep,
Professor Cândido Malta Campos Filho, nas próximas semanas
as alterações previstas pelos técnicos será enviadas a Câmara
municipal para a aprovação. O trecho de três quarteirões junto a
ponte passará a Z-2.
Como parece provável que continue residencial a área situada ao
longo da Marginal após a conclusão do “Cebolão” e a
conseqüente conexão com as rodovias e o anel rodoviária,
deverá haver pressões para que a Prefeitura altere o zoneamento
da área. Pela Marginal, segundo cálculos da Secretaria de
Transportes do Estado, deverão passar cerca de 100 mil veículos
por dia.
E uma zona residencial às margens de uma via de tráfego tão
intenso não parece uma boa opção. Por isso, deverão surgir
pressões de proprietários de terrenos ou casas das imediações
das marginais direita e esquerda do rio Pinheiros, no sentido de
dar destinação que parece mais lógica a esses imóveis: servir de
depósitos comerciais ou mesmo instalações de empresas que
necessitam de ligação viária rápida com outros bairros da
cidade.
26/08/1977
Via Pirajuçara: Com o “empurrão” do Sanegran agora deverá
sair
A abertura da Via Pirajuçara, avenida arterial que ligará a
Marginal do rio Pinheiros a rodovia Régis Bittencourt, em Taboão
da Serra, já pode ser considerada, a grosso modo, uma
realidade. A partir da definição do projeto Sanegran que vai
permitir a canalização de 25 córregos dos que atualmente

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

provocam inundações na área da Capital – entre eles o
Pirajuçara – o DNER terá de participar do planejamento
integrado para a região do Butantã e, certamente, entregar a
Secretaria de Vias Públicas do Município o projeto final da futura
ligação. No momento parece difícil que o DNER fique a margem
desse planejamento. A Via Pirajuçara, necessária há muito para
desafogar o tráfego de caminhões da Av. Professor Francisco
Mourato, dependia basicamente da definição que a Prefeitura
daria ao córrego Pirajuçara, protagonista principal do drama das
enchentes que anualmente causa prejuízos incalculáveis as
populações de quinze bairros que cortam a região do Butantã.
Agora que o Município recebeu dotação orçamentária de 4,7
bilhões de Cruzeiros para canalização de córregos e destinou,
desta verba, 170 milhões de Cruzeiros para obras no Pirajuçara,
foi erradicado o empecilho para o DNER estabelecer finalmente,
o projeto de via arterial. A isto se deve acrescentar o projeto do
Anel Rodoviário de São Paulo, que prevê a fácil ligação das
principais rodovias com as marginais dos rios Tietê e Pinheiros,
e cuja a obra-piloto, o “Cebolão”, já está em fase adiantada de
construção. Tratando –se de solução integrada entre os poderes
públicos, na esfera municipal, estadual e federal, certamente a
Via Pirajuçara estará entre as prioridades do DNER.
Novo Projeto
Desde o final do ano passado, aliás, existe na Secretaria de Vias
Públicas do Município o projeto original do DNER para a
abertura da avenida arterial. Pelo projeto, mostrado pelo
Secretario Otávio Camilo Pereira de Almeida, a nova ligação
cortaria o vale do córrego Pirajuçara sem contudo ocupar o seu
leito – o que naturalmente demandaria a canalização.
Por outro lado, seria inviável construir a avenida ao lado do
córrego, por causa das enchentes, além disso, o projeto previa
centenas de desapropriações. Este projeto foi devolvido com
sugestões ao DNER e, até hoje, o novo projeto, contendo as
alterações indicadas pelo Secretaria não foi apresentado.
Embora o Secretario Camilo de Almeida se tenha esquivado de
fornecer informações seguras sobre o assunto, deixou entrever
que o DNER deverá participar da confecção do projeto definitivo
para a canalização do Pirajuçara. Isto por que, ao ser indagado
se a Secretaria de Vias Públicas construiria uma avenida sobre o
leito canalizado do Pirajuçara, Camilo de Almeida disse que
seria um absurdo abrir uma avenida no local para, em seguida,
o DNER construir uma via paralela. Ou seja: avenida por avenida,
que exista uma só e no rescaldo das obras municipais de
canalização. Os gastos públicos não se pode deixar de
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considerar este aspecto, seria infinitamente menores. O próprio
Secretario deixou escapar que diante do grande envolvimento de
recursos nas obras de canalização do córrego será necessário
um estudo profundo do sistema viário da região, com todas as
suas implicações – o que, claro, não exclui em hipótese alguma
a construção da Via Pirajuçara.
Sistema saturado
Dentro do esquema viário segundo Camilo de Almeida, outra
hipótese que também será analisada será a saturação das três
principais pontes que cruzam o rio Pinheiros ( Cidade
Universitária, Euzébio Matoso e Cidade Jardim). Embora o
Secretario tenha comentado dispersivamente a necessidade de
proporcionar melhor vazão ao tráfego nessas pontes, evitando
falar sobre a existência de algum plano concreto, sabe-se que já
existe projeto para a construção de uma ponte entre a Euzébio
Matoso e a Cidade Universitária ( prevista inclusive, no plano da
Fepasa para a Estação Pinheiros, que futuramente se interligará
ao Metrô).
Ora, essa nova ponte, obviamente, terá que de ser a ligação das
marginais a Via Pirajuçara e, por extensão, ligação da Via
Pirajuçara a projetada avenida que cortará Pinheiros em direção
a Brasil-Sumaré, consolidando, assim, o plano do ex- Prefeito
Figueiredo Ferraz de dotar a região de um novo complexo viário
então chamado de “Via Sumaré – Pirajuçara”.A propósito, o
Secretário de Vias Públicas afirmou que a ligação da Brasil –
Sumaré à Marginal é um plano que existe e será realizado,
embora não se possa ainda especificar prazos.
E as enchentes do córrego já se aproxima do fim.
Uma coisa é certa: até 1983, no máximo, o córrego Pirajuçara
deixará de provocar inundações na região do Butantã. O ano de
1983 é o prazo máximo para a execução do programa de
drenagem de São Paulo, que possibilitará a canalização dos 25
córregos do projeto integrado do Sanegran.
O Pirajuçara será canalizado, mas por enquanto a Secretaria de
Vias Públicas não tem nada mais do que idéia sobre como fazer
essa canalização. O Secretário Otávio Camilo Pereira de Almeida
limitou-se a informar que de concreto, mesmo, até agora a
Secretaria só sabe que serão destinado 170 milhões de
Cruzeiros para as obras. O resto, por hora, é indefinido.
A indefinição sobre a canalização do Pirajuçara pode ser medida
pelo número de opções de que a Prefeitura dispõe. Segundo
Camilo de Almeida, a Secretaria está com seis projetos para a
canalização do córrego, com inúmeras alternativas. Por exemplo:
ele falou inicialmente que a canalização abrangeria o trecho que

vai da galeria localizada no início da Raposo Tavares até o foz do
córrego Itararé, conhecido por “Antonico”- confirmando, assim,
o noticiário da imprensa no final da semana passada. Mais
adiante, porém, afirmou que o trecho a ser canalizado será de
6.100 metros, ou seja, até a divisa com Taboão da Serra.
A verdade é que um certo mistério cerca o programa de
canalização de córregos da Prefeitura. O Secretário da Vias
Públicas esquivou-se durante todo o tempo de fornecer detalhes
do projeto ( ou projetos) do Pirajuçara, alegando que sexta-feira
houve alterações nos esquemas divulgados na semana passada
e que, por isso, só poderá prestar declarações após reunião
presidida, nos próximos dias, pelo Prefeito, para acertos de
detalhes. Deixou transparecer, inclusive, que provavelmente
serão feitos mais projetos.
Em síntese: O Pirajuçara será canalizado, ou até o “Antonico” ou
até Taboão da Serra, as obras custarão 170 milhões de Cruzeiros
e estarão concluídas até 1983. Essas são as informações
concretas fornecidas pelo Secretário. Evidentemente, antes de
1983 o córrego estará canalizado, porque as obras podem ser
iniciadas e concluídas, segundo Camilo de Almeida, num
período de um ano. E 1983 é o prazo limite dado pelo projeto
Sanegran, com pena de caducidade se não for cumprido o
programa de drenagem de São Paulo.
02/08/1977
Pelo mesmo caminho, duas avenidas
Pelo vale do Pirajuçara, ao que tudo indica, passarão a estrada
para o novo Aeroporto de Caucaia do Alto e a via arterial de
ligação da BR-116 à Marginal do rio Pinheiros, O projeto para o
vale será discutido, depois do dia 11 pela Prefeitura, DNER,
Governo do Estado e outros órgãos ligados ao transporte. A
sociedade de Amigos da Previdência, porém, é contra a
utilização do vale (por causa das desapropriações ), e sugere
novas opções.
A Voz Contraria
A Sociedade Amigos do bairro da Previdência, através de seu
presidente João Gualberto Negreiro Passos, contudo, não crê
na viabilidade de se construir a via expressa no vale do
Pirajuçara.
Passos acha inconcebível que os poderes públicos façam tantas
desapropriações ao longo do córrego; “Derrubando casa de
trabalhadores”. Ele, inclusive, diz que tem certeza de que a
alternativa que será adotada para a construção da via expressa do
Aeroporto e a ligação das rodovias com a Régis Bittencourt será
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a utilização da Raposo Tavares, até o KM 20. Para mostrar a
viabilidade de sua proposta, apanhou o mapa do projeto
apresentado ao Governo do Estado para a abertura do acesso a
Caucaia do Alto, e mostrou que a nova via caminha praticamente
paralela a Raposo Tavares. Segundo ele, pelo projeto até o
Educandário Dom Duarte será desapropriado.
Sobre o córrego Pirajuçara, o presidente da Sociedade afirma
que, desde Março de 1957 vem pedindo a Prefeitura a
canalização. “Naquela época, diz ele, nós já prevíamos a
gravidade do problema”. Mas sustenta, contudo, que o problema
de enchentes na área do Butantã, mesmo após a canalização do
córrego, só será solucionadas se no período de chuvas for
mantidas abertas as comportas da barragem Edgar de Souza, no
Tietê. Na opinião de Gualberto Passos, com as enchentes o rio
Pinheiros sobem a juncaste da barragem, e o seu nível fica
acima do nível do foz do Pirajuçara, dificultando a sua vazão e
provocando inundações no vale do córrego.
07/10/1977
Metrô – Linhas do Metrô para Pinheiros
Um retrocesso nos planos do Metrô: A Companhia negou que
vai apressar a abertura da terceira linha Sudeste-Sudoeste,
porque agora todos os recursos serão concentrados na
construção da linha Leste-Oeste. Ou seja: somente após a
conclusão da segunda linha é que será estudada a alternativa
que servirá Pinheiros e Ipiranga. Mas um pequeno trecho dessa
linha ligará antes a Praça da República ao Parque Dom Pedro.
21/10/1977
As Prefeituras de São Paulo e Taboão da Serra assinaram
convênio para a construção de dois pontilhões sobre o córrego
Pirajuçara, na divisa dos dois municípios. O documento foi
firmado pelo Prefeito Olavo Setúbal e Armando de Andrade, e o
início das obras está prevista para
meados do próximo ano. Serão concluídas em 130 dias após a
assinatura do contrato, e seu custo foi estimado em 4,5 milhões
de cruzeiros.
11/11/1977
Região pode ganhar um balneário, mas precisa ter uma área
municipal.
O grande mapa atrás de sua mesa assinala uma carência de
áreas para a pratica esportiva e recreativa nessa região. E o
Secretario Municipal de Esportes, Caio Pompeu de Toledo,
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explica que, em princípio, depende apenas de um terreno
municipal para a construção de um balneário ou mini-balneário
em Pinheiros ou Butantã.
“Teoricamente isso é possível se houver área, pois a política
global de desapropriações da Prefeitura prevê essa medida
apenas para o Metrô ou para as grandes áreas verdes”. Explicou
o Secretario, com referência ao editorial “Balneário, uma
necessidade para a região”, publicado em uma das últimas
edições desse jornal.
Caio Pompeu de Toledo disse que os balneários ( grandes
piscinas em formato de feijão, ocupando área de 10 a 15 mil m2)
e os mini-balneários ( piscinas menores, semi-olímpicas, com
um mínimo de 2 mil m instalados junto as escolas municipais
desde a gestão Paulo Maluf ) dão despesas na manutenção das
piscinas, tanto com o pessoal especializado como com os
preparados químicos. Mas acenou com esperança dessa região
ganhar um daqueles equipamentos.
A previsão para a área Pinheiros – Butantã é plenamente
justificada, pois representa uma defasagem em relação a cidade.
“Recentemente pretendemos desapropriar o clube Solar de
Amigos e transformá-lo num centro educacional, mas houve
polemica e anulamos essa possibilidade. Mas evidentemente,
essa área continua sendo prioritária em nossos planos.
Terrenos Municipais
Para que possa receber um daqueles equipamentos de recreação
da Secretaria Municipal de Esportes, a região precisa, antes de
mais nada, de um terreno adequado. Mas, há uma carência
nesse item, pelo que se desprende dos levantamentos
efetuados junto as respectivas Administrações Regionais.
Enquanto que a AR – Pinheiros tem unicamente uma área em
desnível, gramada, parte de uma praça existente atrás da escola
municipal “Estado da Guanabara”( Vila Madalena ), a AR –
Butantã apresenta outras que se poderiam prestar a aquele fim,
dependendo logicamente da avaliação pelos setores técnicos da
SME. É o caso de terrenos junto a escola municipal de Vila Alba
e da escola do Jardim São Francisco, esse aliás desapropriado
para ser um parque, o que até hoje não foi executado, e uma
terceira área situado junto a escola municipal Arthur Whitaker,
Vila Sônia. Das três, a do Jardim São Francisco parece ser a que
apresenta menores possibilidades devido a relativa proximidade
com o mini-balneário Mal Esperidião Rosa, no Jaguaré. Tudo,
porém, são hipóteses, e uma palavra oficial só o Secretário de
Esportes poderá dar.

Enquanto isso, aguarda-se o aproveitamento da reserva florestal
do bairro da Previdência, extensa área verde de 41.322 m2 de
mata virgem localizada entre a Av. Pirajuçara, via Raposo
Tavares, rua Belco Seixas e o córrego de Itabira. O local tem
estrutura de um prédio e tanques, de uma antiga estação de
tratamento de água, e precisa ser adaptado para o
aproveitamento como área de lazer.
Esse aproveitamento está previsto no decreto municipal 12.429,
de 04/12/1975, que dispõe sobre estímulos a criação de
“clubes esportivos municipais” e estabelece as condições para a
formação legalmente constituída. Essas entidades precisam
apresentar às respectivas ARs um plano para a utilização e
adaptação dos equipamentos existentes na área e “ indicação
dos recursos financeiros disponíveis para o custeio parcial do
projeto”, que contará, também, com verbas da Prefeitura.
18/11/1977
Fim da ameaça de inundação do Pinheiros
Guarapiranga e Pinheiros: Vertedouros afastam a ameaça de
transbordamento
Está ainda na memória de uma grande parcela da população
paulistana a situação dramática vivida nos últimos dias de
Janeiro de 1976, quando em conseqüência das fortes chuvas,
a represa de Guarapiranga atingiu seu nível
máximo, ameaçando transbordar e inundar os bairros próximo,
inclusive os situados as margens do rio Pinheiros – por onde
escoaria as águas da represa – provocando uma catástrofe sem
precedente na história da cidade.
Após a ameaça, que felizmente não passou de susto, órgãos
Governamentais e a Light, responsável pela represa, tomaram
providências para impedir a repetição do drama, realizando
obras que darão, segundo os técnicos, segurança total a
barragem, mesmo em caso de chuvas excepcionais como as de
Janeiro de 1976. Essas obras consistiram na construção de um
novo conjunto de vertedouros – três de comportas e um de
crista-livre - que aumentaram a capacidade de escoamento
passa ser de 520m3 por segundo. Como as comportas já
existentes continuarão em operação, a capacidade total de
escoamento passa ser de 520m3 / s.
Na ultima semana o Secretario de Obras e Meio Ambiente,
Francisco de Barros, inspecionou as obras, declarando que “A
represa está totalmente segura e a população de São Paulo pode
ficar tranqüila, por que o drama de ameaça de rompimento de
Guarapiranga e de inundação da vasta área da cidade está
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encerrado”.Durante a visita do Secretário ao local, onde foi
acompanhado pelo Presidente do Conselho da Sabesp, Klaus
Reinach, e pelo Diretor de Operações da Light, Arthur Cohen,
informou-se que além da segurança oferecida pelos novos
vertedouros a Secretaria de Obras e do Meio Ambiente dispõe
de um sistema de informações que lhe permitirá manter o nível
de água sempre sobre controle, sem que haja necessidade de
utilização de toda a capacidade de escoamento dos vertedouros,
mesmo durante as chuvas mais intensas. O sistema de
informações é baseado, principalmente, em novos postos
pluviométricos, instalados em Santo André, São Caetano,
Pedreira, Penha, Escritório Central da Light, Osasco e Barragem
Thomas Edson, Traição e Edgar de Souza.
As obras dos novos vertedouros - que estarão totalmente
concluídas até o próximo dia 20, com a chegada das lâminas
que fecham as comportas – custaram cerca de 300 milhões de
cruzeiros, pagos pela Light.
16/12/1977
Mais quatro quilômetros de vias expressas na Marginal
Quatro novos quilômetros de vias expressas e um viaduto de 516
metros são as obras que a Secretaria dos Transportes do Estado
está executando na Marginal de Pinheiros, no trecho de
aproximação do “Cebolão”. A meta é livrar as áreas residenciais
daquela região do tráfego dos pesados caminhões, humanizando
mais um ponto da Capital. Essas obras, iniciadas em Setembro
passado, e que serão concluídas em Novembro do próximo ano,
integram o pequeno anel viário de São Paulo, ali o DER já
executou 12 Km de camadas de ligação, 24 Km de capa de
rolamento e movimentou 100 mil m3 de terra. O viaduto já está
com 50% das funções prontas, 10% dos pilares e 5% da
superestrutura concluídos.
Esse comprimento do “Cebolão” eliminará uma grande volta que
os motoristas procedentes da Zona Sul são obrigados a fazer,
pois, forçosamente pega a Marginal do Pinheiros, até a ponte do
Jaguaré, entram pela Av. Queiroz Filho e, para atingirem a
Marginal do Tietê, seguem pela Gastão Vidigal. As obras, ora em
desenvolvimento, permitirão que essa ligação seja direta, sem
interferência com o tráfego urbano e devolvendo tranqüilidade
aquela zona residencial.
Trens suburbanos ganham nova ponte sobre o rio Pinheiros
Para os usuários dos subúrbios da Fepasa, a primeira novidade
de 1978 será a abertura ao tráfego de uma nova ponte sobre o
rio Pinheiros. A obra, integrante do plano de modernização dos
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subúrbios, onde estão sendo investidos 700 milhões de dólares,
será entregue pela empresa construtora, em 27 de Dezembro e
colocada em tráfego em Janeiro, um mês antes do prazo
previsto. O remanejamento das composições suburbanas para a
nova ponte permitirá a Fepasa demolir a atual passagem e liberar
ao DER o trecho por onde passará uma das alças do “Cebolão” –
conjunto de via expressa sobre a confluência dos rios Pinheiros
e Tietê. A obra orçada em 32 milhões tem 315 metros de
comprimento, duas linhas férreas, uma bitola mista e possui o
maior vão pretendido ( 75 metros em ponte ferroviária do país).
13/01/1978
Ponto de Vista
Avenida e Córrego – As boas notícias desse início de ano
Nessa primeira quinzena do ano duas boas notícias para os
moradores da região: O início das obras de ligação da Av.
Henrique Schaumann com a Av. Sumaré, e a inclusão de mais
um trecho do córrego Pirajuçara entre as obras de saneamento
que começarão ainda em 78, segundo o Programa Sanegran –
Projeto de Esgotos Sanitários da Região Metropolitana de São
Paulo -, um trabalho conjunto da Prefeitura, Estado e Banco
Nacional de Habitação.
São obras de grande importância para a região sem dúvida, uma
vez que deve resolver, ou pelo menos minorar, alguns velhos
problemas locais. No caso daquela via arterial - cuja conclusão
está prevista para Março do próximo ano – os resultados deverão
compensar a elevada soma despendida pela Prefeitura com as
numerosas desapropriações que forem necessárias a sua
execução, já que permitirá o desafogo do trânsito em diversas
ruas do bairro, além de facilitar o acesso entre as Zonas Oeste e
Sul.
Quanto ao córrego Pirajuçara que há muito se constitui em um
dos mais graves problemas de nossa região, a canalização de
mais um trecho representará outro grande passo para a solução
definitiva da questão, embora as previsões adiante que o
saneamento total e as obras complementares somente serão
concluídos num prazo que pode estender-se até cinco anos. De
qualquer forma, os moradores das imediações, periodicamente
atingidos pelas inundações, já sabem que tem, pelo menos, uma
data marcada para o fim de seus problemas com esse curso de
água.
Serão, pois, duas notícias auspiciosas para a região nesse
começo de um novo ano, restando esperar que as obras em

pauta se desenvolva com rapidez e que no decorrer de 78
tenhamos outras boas notícias como esta.
Canalização para mais um trecho do Pirajuçara
Com a abertura de concorrências para a execução de obras em
um dos córregos da Capital, começou essa semana a
implantação do Programa Sanegran – Projeto de Esgotos
Sanitários da Região Metropolitana de São Paulo – que se
propõe a sanear, em cinco anos, 176,2 Km de córregos, num
trabalho conjunto da Prefeitura, Estado e Banco Nacional da
Habitação. O projeto total do saneamento, orçado em mais de
Cr$ 22 bilhões, prevê obras de saneamento e esgoto em vinte e
cinco córregos da Capital.
Entre os córregos que receberão tratamentos prioritários está o
Pirajuçara, no Butantã, cujas enchentes periódicas tem causado
grandes danos aos moradores das imediações e provocado a
desvalorização dos imóveis situados as suas margens. Segundo
o Programa, ainda esse ano a Prefeitura dará início a execução
de obras no Pirajuçara ( desde a Via Raposo Tavares até a Av.
Antonico), realizando algumas desapropriações na área.
Também novo trecho do córrego Jaguaré ( da Av. Corifeu de
Azevedo Marques, a 800 metros acima) será atacado esse ano.
As obras do Programa Sanegran que serão executadas de 1978 à
1982, e inclui a canalização dos córregos e pavimentação de
novas avenidas são as seguintes: Cintra ( 1.200 m), Pirituba (
3.400 m), Cambuçu de baixo e Guaraú ( 6 Km), Mandaqui ( 2
Km ), Carandiru e afluentes ( 8.300 m), Divisa ( 600m), Verde
Guaime e Congo ( 9.600m), Anhagabaú (2 Km), Rio Bonito (
500m), Aclimação ( 1.800), Moinho Velho, Sacomã e afluentes (
13.900m), Oratório ( 13Km) e Secundários ( 20Km), Parque da
Moóca ( 800m), Tatuapé e Capão do Imbira ( 18.500m),
Maranhão (1 Km), Aricanduva, Água Funda, Rapadura e
secundários ( 13 Km), Tiquatira ( 4 Km), Pedreira ( 1.100m),
Zavovus ou Aterro ( 4 Km), Poli ( 2.440m), Santo Amaro ( 1
Km), Corujas ( 100m), Jaguaré ( 800m) e Pirajuçara ( 2 Km).
20/01/1978
Lixo da Cidade será transportado pelo rio Pinheiros
Grande parte do lixo da cidade poderá ser transportado,
futuramente, pelo rio Pinheiros, através de barcaças que o
conduzirão a uma Usina Termelétrica, que a Cesp – Companhia
Energética de São Paulo – pretende construir junto a Usina
Elevatória de Pedreira, da Light.
A finalidade é aproveitar o lixo de São Paulo ( 7.000 toneladas
diárias ) como matéria prima para gerar energia elétrica,
segundo um processo que vem sendo empenhado com êxito em
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países desenvolvidos, como Alemanha Ocidental, França, Japão,
e Itália. Segundo os planos que vem sendo estudados pela Cesp,
que quer aproveitar, pelo menos, 4.000 toneladas de lixo diário,
todo lixo da cidade será encaminhado pelo Departamento de
Limpeza Urbana para aterros que ficarão nas proximidades dos
rios Pinheiros e Tietê. Assim será mais fácil e econômico o
transporte desse material, através de barcaças, para a futura
Usina Termelétrica. Na Usina todo material será selecionado de
acordo com sua capacidade de combustão, papel, plástico, pano
e outros materiais que possam ser reaproveitados, não serão
queimados, e os ferrosos serão refundidos. O processo de
seleção pode ser feito de várias formas, sendo o manual o mais
simples. O processo magnético é feito com eletro-imãs
implantados no extremo de correias transportadoras que
prendem latas e sucatas de ferro, enquanto peneiras rotativas
separam toda matéria orgânica. Também pode ser utilizado um
aspirador, que atrai toda as partículas leves como papel e
plástico, as partículas pesadas como cacos de vidro e pedras
podem ser separadas quando colocadas num leito de areia e
limalha.
Depois de ser separado e selecionado, todo material
inaproveitável é triturado e reduzido a partículas, e, em seguida,
é lançado num duto que termina na fornalha. O lixo é então
incinerado em grandes fornos que aquecerão caldeiras cheias de
água, e o vapor produzido, levados em tubos alteradores gerará a
energia. O vapor obtido dessa maneira tem tido grande utilização
na Europa e Estados Unidos, onde é distribuído através de redes
para domicílios, indústrias, hospitais, piscinas públicas ou para
geração de energia elétrica.
Embora o custo de uma usina desse tipo seja maior do que a de
uma usina hidroelétrica, oferece vantagens compensadoras,
segundo o Presidente da Cesp, Luís Marcelo Moreira Azevedo,
pois “ Além de solucionar um sério problema social que é o
reaproveitamento do lixo nas grandes cidades, será uma
economia de combustível e de divisas para o país, uma vez que
transportado em barcos se poupará o combustível gasto por
muitos caminhões coletores”.
Por outro lado, o Diretor do Departamento de Limpeza Urbana,
José Vítor Oliva, também está animado com os planos da Cesp,
e informa que atualmente é muito pequeno o reaproveitamento
das 7.000 toneladas diárias de lixo coletadas em São Paulo.
Apenas duas usinas de comportagem da cidade são utilizadas
para reaproveitar parcialmente o lixo que é transformado em
fertilizante para a agricultura. Diz Oliva que esse
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reaproveitamento é feito pela Prefeitura, mas existem muitas
indústrias que aproveitam matérias como ferro, papel e trapos,
todos separados e recolhidos antes de serem queimados em um
dos três incineradores do Município.
10/02/1978
Chuvas de Sábado invadiram casa em Pinheiros
As fortes chuvas que castigaram São Paulo na tarde de Sábado
de carnaval, alagando ruas, invadindo residências e causando
desabamentos, também deixaram a triste marca de sua
passagem em Pinheiros. Todas elas parecem Ter sido
ocasionadas por problemas já crônicos de serviço público, tais
como insuficiência de galerias, de escoamento de águas de
chuvas, entupimento de bueiros, etc.
Na Rua Simão Alves, 857, a enxurrada ocasionada por causa do
entupimento dos bueiros, que recebem todo o lixo das feiras
livres de Sábado da Morato Coelho, invadiu a firma localizada no
n857, a Graphos Comunicação Visual, levando móveis e
objetos do interior da casa. Segundo os moradores da rua, o
rapaz que lá se encontrava no momento conseguiu salvar as
máquinas que se encontrava na garagem , há tempo de não
causar maior dano. A violência das águas era tanta que chegou a
carregar vários pedaços de madeira que os feirantes usam para
armar barracas, e que vieram parar na esquina da Simão Alves
com Inácio Pereira da Rocha, quando as águas atingiram cerca
de 40cm.
Na Rua Belmiro Braga
Como ocorre sempre depois das chuvas, os moradores da Rua
Belmiro Braga e Padre João Gonçalves ainda estão fazendo a
limpeza dos estragos que as águas ocasionam ao invadir as
casas. As tábuas de madeira que são usadas há muito tempo nas
portas e portões das residências, e que possuem meio metro de
altura, não foram suficientes dessa vez para impedir que as
águas entrassem, causando vários danos e medo nas pessoas. A
casa de n113 da Belmiro Braga, de propriedade de Domingos
Gutto, teve o muro dos fundos do quintal completamente
destruído, além de parte da parede do quartinho dos fundos . D.
Rosa Agostinho Gutto, moradora da casa, conta que o problema
das enchentes naquela rua e particularmente na sua residência já
é muito antigo, causado pela insuficiência de galerias pluviais, e
agravado pela existência, nos fundos de sua casa, de um leito
seco do córrego Verde. Porém, o leito do córrego foi aterrado há
algum tempo atrás, deixando de cumprir a função de canal
auxiliar de escoamento das águas de chuvas que as galerias que

passam pela Belmiro Braga não dão conta. Desta maneira, a
“viela” em que se transformou o leito do córrego, que liga a Rua
Padre João Gonçalves, começou a servir de esgoto, cheia de
mato e muito lixo que ali se jogava.
Com o agravamento, segundo a moradora, do ligamento de mais
de duas galerias que vem do Sumarezinho à já insuficiente
galeria, as águas , a cada chuva que vem , tende a subir pelas
bocas-de-lobo, transbordando pela frente das residências e
formando um verdadeiro rio na parte dos fundos. Desta vez as
águas atingiram 1,5 m de altura, e conseguiram destruir o muro
completamente.
Os moradores, que já estão sofrendo muito com os prejuízos, já
fizeram queixa à Administração Regional, chegando mesmo a
mandar carta ao Prefeito em Fevereiro do ano passado, pedindo
que se solucionasse esse problema que ocasiona
freqüentemente as enchentes. Mas dessa vez, que o caso parece
ter se complicado, D. Rosa não deu ainda queixa pelo
desabamento do muro e não sabe como é que vão ser cobertos
seus prejuízos. Sua casa, agora está completamente
desprotegida, sem muros dos fundos do quintal. Seria o
bastante, segundo os cálculos dos moradores, que fossem feitos
cerca de 200 m de galerias por baixo do leito, para que seus
problemas terminassem.
Duzentos e onze quilômetros de redes de esgotos para vários
bairros da região
Dando prosseguimento ao Plano Diretor Sanegran, a Sabesp está
realizando concorrências para a execução de obras no valor de
Cr$ 3 bilhões compreendendo o assentamento de 398 Km de
rede de coletores de esgotos, coletores-tronco, interceptadores
, serviço de terraplanagem e obras civis das estações de
tratamento de Barueri, Suzano e ABC.
O Sanegran está sendo implantado para solucionar de forma
global o problema dos esgotos e da poluição dos recursos
hídricos de toda a região da Grande São Paulo, para tanto, já
estão assegurados recursos no valor de Cr$ 17 bilhões.
As obras
Os Cr$ 3 bilhões referentes as concorrências já em andamento,
prevêem, além do início das obras das estações de tratamento, o
assentamento de 211 Km de novas redes de esgotos na cidade
de São Paulo, atendendo vários bairros da região, entre os quais:
Vila Polópoli, Jd. Ivana, Vila Lajeado, Vila São Francisco, Vila
São Luís, Vila Butantã, Jaguaré, Centro Industrial do Jaguaré,
Vila Gomes, Vila Indiana, Vila Clotilde e Vila Pirajuçara, áreas
situadas nas bacias do Jaguaré, e Pirajuçara. As redes a serem
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assentadas estão capacitadas a atender uma população de cerca
de 100 mil pessoas.
17/03/1978
Fechado o vão da ponte que liga a Marginal de Pinheiros à Av.
dos Bandeirantes
Desde o último sábado estão instalados os equipamentos para
concretar os oito metros finais da ponte sobre o rio Pinheiros,
na altura da Usina da Traição, que ligará a Marginal esquerda do
rio à Avenida dos Bandeirantes. Com esse trabalho de ligação
das duas seções da ponte, fecha-se o vão central, esperando-se
que o serviço de concretagem sejam concluídos até o fim de
semana, se as chuvas não impedirem.
A nova ponte que levará o nome do Engenheiro Ari Torres ( exProfessor da Faculdade de Engenharia e funcionário durante
muitos anos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT ), será
inaugurada no dia 16/04 permitindo o acesso mais fácil e rápido
à Rodovia dos Imigrantes dos veículos procedentes de Pinheiros
e das Vias Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt e
Anhanguera; uma vez que os caminhões e automóveis não
precisarão mais fazer o contorno na ponte do Morumbi. A ponte
integra o sistema de elo sul do mini-anel rodoviário de São
Paulo, que tem ainda em fase de conclusão as seguintes obras:
trecho final da Av. Água Vermelha, com 1.900 m, e dois viadutos
sobre a Rodovia dos Imigrantes; “Cebolão”, obra do Estado que
ligará as marginais do Tietê e Pinheiros entre si e com as
Rodovias Castelo Branco e, Anhanguera e Norte.
23/03/1978
Em estudos a solução para enchentes na Rua Belmiro Braga
Toda vez que chove começa o drama dos moradores da Rua
Belmiro Braga, pois a terrível rotina das enchentes se repete.
Apesar dos protetores de metal e madeira que eles colocam nos
portões e nas portas da maioria das residências, em alguns
casos até nas portas dos fundos, aqueles pinheirenses vêem
desolados as águas invadirem a suas casas sujando-as e
estragando os seus pertences. Se eles tiverem sorte, e houver
cooperação da Prefeitura e da Light, o problema será resolvido
em 1979.
Segundo o Administrador Regional de Pinheiros, Eng. José
Rubens Macedo, acontece isso na Belmiro Braga: “O córrego
Verde é canalizado em duas linhas de galerias que em
determinado lugar se unificam. Quando chove, a galeria não dá
vazão às águas e o resultado são as enchentes. Esse

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página 114

____________________________________

afunilamento das galerias ocorre num lugar onde há um cabo
subterrâneo da Light, de 88 mil volts”.
A solução para o problema, que implicará necessariamente em
remanejamento daquele cabo de eletricidade, está sendo
estudada na Secretaria de Vias Públicas, a quem compete
projetar e executar a obra que o Administrador Regional pretende
ver incluída no orçamento municipal do próximo ano. A
complementação da galeria, interrompida pelo cabo, tem uma
extensão de 80 metros e custo atual aproximado de Cr$ 1
milhão.
07/04/1978
Sobre as águas mortas a canoa dos Bóias-frias
Qualquer pinheirense de trinta anos de idade, e até menos, se
recorda do tempo em que era possível tomar banho, beber água
e pescar lambaris no rio Pinheiros. Hoje suas águas, cuja morte
foi decretada nos anos 50, estão transformadas em massa de
detritos e contaminação, constituindo-se um dos mais graves
problemas da Grande São Paulo em termos de poluição
ambiental.
Enquanto tecnocratas do Estado, divididos em duas posições,
brigaram e discutiram durante longo tempo, seres humanos
foram sendo contratados para trabalhar nas dragas incumbidas
da impossível missão de limpar o leito do rio. Ali eles fazem
uma jornada de doze horas, convivem com a podridão,
mergulham no cinzento mar de detritos, misturando-se com
vermes e cacos de vidro. Não há para eles qualquer espécie de
proteção das muitas exigidas pela higiene e segurança do
trabalho, não recebem botas, nem roupas apropriadas, nem
remédios, apenas no fim do mês um minguado salário de Cr$ 2
mil. São os bóias-frias da metrópole, contratados por uma
empresa locadora de mão-de-obra.
O chefe e dois mineiros
Como não era fácil chegar a beira do rio para apanhar a canoa e
chegar a draga, pois havia barro para todos os lados e seria
preciso tirar a roupa, um senhor de seu 50 anos, pouco mais,
pouco menos, foi se aproximando. Seu nome é Luiz Batista; sua
função: comandar, na qualidade de encarregado, o serviço do
grupo de peões.
Ando mexendo com esse serviço desde 1940, primeiro no Tietê
e depois aqui no Pinheiros. Há treze anos sou encarregado do
pessoal, faço horário das seis à seis, ganho Cr$ 30 por hora, sou
casado e tenho cinco filhos. Entrei nisso só por necessidade,

depois fui me acostumando, mergulho no rio só de calção,
nunca peguei doença nenhuma, deve ser ajuda de Deus.
O “Seu” Batista deve ser um homem predestinado por que,
depois que ele foi de volta para a draga, apareceram dois
moços, Clóvis Gomes e Valberto Ferreira, ambos vindos do
Estado de Minas e que moram pelos lados de Itaquera. Eles
contam as coisas um pouco diferente de Seu Batista, e é Clóvis
que começa:
Estou aqui por que não encontrei outro serviço. Já faz dez
meses. A gente vem de Itaquera até a Penha, e ali apanha o
caminhão da “Badra”. A coisa aqui não é fácil. No começo a
gente sente dor de cabeça, ânsia de vomito e fica dias seguidos
sem coragem para engolir a comida da marmita. Depois a gente
vai se habituando porque não tem outro jeito. Mas eu já vi um
companheiro tirando a pele do braço, parecia “sarna de cachorro
velho”, Deus me perdoe!
Valberto continua:
Eu estou aqui há um mês, ainda não consegui me acostumar
direito, mas vou me agüentando até ver se arranjo coisa melhor
para fazer. O pior é que eles não dão nada para proteger a gente,
nem uniforme de serviço, nem botas, nada.
Estava na hora de embarcar na canoa para chegar a draga, eles
se despediram com um jeito de quem está desesperado para
voltar a seguir outros caminhos, em outras águas, para outros
portos.
Por que as águas morreram
Era o ano de 1946, logo após o término da Segunda Guerra
Mundial. Com as importações reduzidas ao máximo, o Parque
Industrial Paulista precisava crescer e se expandir, estava a beira
do colapso por falta de energia elétrica. A solução encontrada na
época foi o alteamento, em seis metros da barragem Edgar de
Souza, construída em 1911 na cidade de Santana do Paraíba.
Com essas obras o rio Tietê passou a ser um pouco mais
represado, e o rio Pinheiros que era seu afluente, nele
depositando suas águas claras e limpas, teve seu curso
invertido. Foi então possível a Light, através do bombeamento
das águas do Pinheiros, mandar volume de água para a Usina
Henri Borden, de Cubatão. Resolveu-se, desta forma, o problema
energético, mas a medida foi o início de uma série de
circunstancias que transformaram o rio Pinheiros no primeiro e
mais poluído de toda a bacia hidrográfica de São Paulo.
A morte definitiva das águas teve sua causa mais importante nas
obras de construção do canal. A retificação do rio liberou uma
área de 25 milhões de metros quadrados, antes inaproveitáveis
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por causa das enchentes, então foram surgindo, a partir de 1943,
os bairros residenciais, a construção de um complexo industrial,
a Cidade Universitária e a sede de campo do Jóquei Clube de
São Paulo.
Com o povoamento das margens começaram a ser despejados
no leito do rio os esgotos domésticos e industriais, lixo em
grande quantidade, enfim detritos de toda a ordem, que foram
contaminando, aos poucos, as águas, afastando os canoeiros e
matando os peixes. Com esse povoamento ocorreu também a
especulação imobiliária que foi fechando os espaços e tornando
mais difícil a solução.
Tentativas de solução
O agravamento da situação criada pela contaminação do
Pinheiros, do Tietê e de praticamente todos os veios de água
que formam a bacia hidrográfica de São Paulo, levou as
autoridades estaduais, ainda que tardiamente, a enfrentar a luta
pela busca de soluções. Muitos estudos foram feitos, numerosos
projetos engendrados, até que se chegou a conclusão de que
deveria ser implantada uma “solução integrada”, que englobaria,
a par de problema dos esgotos, a consideração dos planos de
desenvolvimento em geral, como urbanismo, abastecimento de
água, tratamento de esgoto e do lixo, prevendo-se, inclusive, o
aproveitamento dos rios e córregos para o abastecimento de
água industrial.
Razões de várias ordens impediram a implantação dessa “
solução integrada”, chegaram-se, então, ao controvertido
Sanegran, que objetiva a coleta, o tratamento e a disposição final
dos esgotos em toda a Grande São Paulo.
O novo projeto para qual já foi destinado uma dotação de 110
milhões de dólares prevê a construção de três estações de
tratamento de esgotos, a maior delas, a de Barueri, que terá
capacidade para 63 m3/s, atendendo as Zonas Oeste, Norte, Sul
da Capital, ainda os municípios de Osasco, Carapicuíba, Taboão
da Serra, Itapevi, Jandira, Barueri e Guarulhos.
Estas novas estações se tornam necessárias, segundo a Sabesp,
por que as estações de Pinheiros e Vila Leopoldina estão dando
atendimento à apenas 5% da população. Isto quer dizer que os
detritos produzido por 100 milhões de pessoas, totalizando um
volume de 2 bilhões de litros por dia, acrescidos de descargas
industriais, com cerca de 1 bilhão de litros de resíduos diários,
estão sendo lançados no meio ambiente sem qualquer espécie
de tratamento. A primeira fase das obras previstas pelo
Sanegran, a ser cumprida até o ano de 1985, abrange uma fase
inicial que deverá está concluída em 1979. Portanto, vai demorar
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muito tempo ainda que nosso rio volte a ter seus peixes, e os
bóias-frias sejam mandados para outros lugares.
Enquanto todo esse tempo passa, seria muito bom que se desse
um pouco mais de proteção para os que vivem dentro das
dragas expostos, no mínimo, a “sarna de cachorro velho”.
18/06/1978
Moradores do Jardim Jussara pedem socorro
Sr. Redator
Devido a falta de orientação dos projetos de construção civil da
Prefeitura, grande parte dos moradores de São Paulo vivem
atualmente momentos catastróficos que facilmente seriam
resolvidos com estudos hidrológicos com bases reais antes de
executarem obras de arte, tais como pontes com vão indevidos
para vazão de muitos córregos da Capital.
No momento, referimo-nos a um caso específico, que vivemos
diariamente como moradores do Jd. Jussara, ribeirinho ao
córrego Pirajuçara, que vem sendo atingido invariavelmente pelo
transbordamento das águas à montante da ponte situada na Rua
Carlos de Mesquita.
Por diversas vezes tentamos uma solução para o assunto junto a
AR-Pi. No entanto, além do mesmo não ser resolvido, tem se
agravado ainda mais pelo assoreamento do córrego, reduzindo a
secção plena do mesmo sobre a ponte, ocasionando constantes
inundações na Avenida Pirajuçara e ruas transversais. O que
mais nos espanta é que ainda não estamos na época das águas.
Talvez o Ex.mo. Sr. Prefeito nos de um socorro – palavra que se
ouve entre os moradores do bairro quando das inundações, ou
melhor, dessa calamidade pública.
Moradores do Jardim Jussara.
Metrô – Prioridade para o ramal Paraíso- Hospital das Clínicas
A melhor notícia para o transporte coletivo na região desde que a
linha Sudoeste (ABC ao Caxingui, passando por Pinheiros) foi
renegada a segundo plano pela Companhia do Metrô, acaba de
ser divulgada. A empresa poderá reincluir em seu próximo
programa de prioridades, a construção do ramal sobre a Avenida
Paulista, ligando a estação Paraíso ao Hospital das Clínicas. O
ramal que beneficiaria não só as milhares de pessoas que
diariamente se dirigem ao maior hospital do país, bem como
facilitaria o acesso a região de Pinheiros, foi iniciado na gestão
do ex. - Prefeito Figueiredo Ferras, e depois abandonado sobre a
alegação de “custos proibitivos”, e consta dos planos da
empresa desde 1968 – há dez anos, portanto-, época em que o

consórcio HMD elaborou a primeira rede básica do metrô
paulistano.
28/07/1978
Pirajuçara continua causando danos. Moradores não crêem na
promessa de solução
As fortes chuvas que caíram nos últimos dias na Capital
provocaram, mais uma vez, o transbordamento do córrego
Pirajuçara, causando prejuízos e levando a intranqüilidade às
numerosas famílias que residem em suas margens. Depois de
tantos anos de angustia, os moradores locais já não acreditam
nas promessas de solução do problema, e até mesmo o Projeto
Sanegran é visto com reservas.
Os moradores mais antigos, vizinhos ao córrego Pirajuçara,
ainda se lembram quando a água do córrego lera potável, pouco
mais de dez anos atrás. Outros ainda se lembram que o
Pirajuçara, era apenas uma estreita faixa de água, mas muito
piscoso e que por isso era bastante procurado pelos pescadores
da região. O Pirajuçara, cuja nascente fica no Taboão, era então
um riozinho de águas transparentes, muito tranqüilo, que não
oferecia o menor perigo, nem mesmo para as crianças que
costumavam brincar nas suas margens. É verdade, reconhecem
eles, que nesse tempo toda a região circunvizinha ao córrego era
muito simples, pobre mesmo, composta de casas humildes, não
havia luz elétrica, asfalto, nem ônibus. Mas em compensação,
dizem, havia árvores, passarinhos, e muito sossego.
O sossego que hoje desapareceu, cedendo o lugar a angustia e
ao medo. Porque o córrego Pirajuçara sofreu tantas e tão
grandes transformações ao longo dos anos que é atualmente um
temível inimigo. Um inimigo furioso, que na época das chuvas,
transborda e invade residências, derruba calçadas e muros, e,
arrasta até mesmo pessoas na sua violenta correnteza.
Os moradores da Avenida Elizeu de Almeida, continuação da
Avenida Pirajuçara, por exemplo, sabem que o córrego é
perigoso e até mesmo fatal. Segundo comentam em tom velado,
no ano passado uma mulher morreu afogada depois de
abandonar o seu carro, apavorada com o enorme volume de
água que via na avenida. Saiu e foi tragada, na hora, pela água.
Seu corpo apareceu um dia depois, boiando.
As enchentes
D. Nair Astine Maciel de Souza, que mora na Av. Eliseu de
Almeida, 462, desde 1956, afirma que o resultado das
enchentes é sempre trágico, mesmo quando não acontecem
mortes, por que a água com a sua força chega até dentro de
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casa, destruindo tudo a sua passagem. Para evitar a invasão da
água, o seu marido teve que usar de um artifício: colocou em
todas as portas uma defesa de tijolos de 40 cm de altura,
aproximadamente. Na frente, a casa apresenta nítidos vestígios
da última enchente, com enormes manchas esverdeadas, de
bolor. D. Nair, que já escreveu até ao Presidente Geisel
solicitando providência no sentido de conter as enchentes, diz
que nasceram cogumelos até nos rodapés.
Aqui a gente vive angustiada com a idéia de uma enchente. Eu já
falei com tudo quanto é pessoa para ver se resolvia o problema.
Mas não conseguia nada, só conversa mole. De que adianta ficar
enfeitando São Paulo, construindo obras gigantescas e não
resolverem o problema das enchentes ? De que adiantou
construírem o “Cebolão”? Por que uma parte do dinheiro do
Metrô não é destinada ao problema das enchentes? Porque isso
não vai aparecer. Quando eu perguntei ao Prefeito Olavo Setúbal
por que ele não resolvia o nosso problema, sabe o que ele me
disse? “D. Nair, a Prefeitura não tem dinheiro, tudo está sendo
gasto com o Metrô”. E eu perguntei para ele: “ O que o senhor
fez com o dinheiro dos impostos, que aumentaram três vezes
nesse ano?”. “ Também foram para o Metrô” - foi a resposta.
Então ele mandou que eu escrevesse para o Presidente. E foi o
que eu fiz. Fui na papelaria e pedi o melhor envelope que tinha
porque a carta era para o Presidente.
As respostas
Resposta D. Nair teve não apenas uma, mais duas. As duas
assinadas pelo assessor subchefe do Gabinete da Presidência,
José Maurício Ubelino Lobo. A primeira carta informando que o
seu pedido havia sido encaminhado para o Departamento
Nacional de Obras contra as Secas - DNCS. A segundo
informando que o saneamento e defesa contra inundações da
Capital Paulista não constavam no Ministério, que fora informado
do fato através de sua divisão regional, situada em São Paulo. E
que o “setor competente daquela Prefeitura esclareceu que as
inundações já estão sendo equacionadas”.
De quê jeito ? - D.Nair pergunta. Eu soube pelos jornais que na
segunda quinzena deste ano teria início as obras do córrego,
mas até agora nada. ( A obra que D. Nair se refere é a
implantação do Projeto Sanegran ).
Outro problema que D. Nair levanta é em relação a saída das
águas, a partir do momento em que é canalizada, junto à Avenida
Três Poderes. Até chegar à boca do canal, o Pirajuçara, devido
as retificações que sofreu, faz muitos meandros, muitas curvas.
Nessas curvas, o leito do Pirajuçara não suporta o volume de
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água e transborda, agravado com a pequena abertura da saída,
onde o leito foi rebaixado.
Da mesma opinião partilha Ademar Silva, morador da Avenida
Elizeu de Almeida, 476. Em sua casa a água não chega porque
foi construída 1,5 metros acima do nível do córrego. E mesmo
na eventualidade da água subir em demasia, Ademar pode
contar com outro recurso: sair pelos fundos da casa, com saída
para a outra rua. Ademar diz que acompanha há anos o problema
das enchentes e lembra que Sábado passado o córrego
transbordou. “E não é nem época de chuvas, ainda”.
O entulho da mata
Também morador da Avenida Eliseu de Almeida, o dentista
Carlos Otazzo cita a mesma forte chuva de Sábado que inundou
a região ribeirinha e diz que a inundação teve um agravante: o
entulho da mata da Previdência arrastado até o córrego.
A água não chega a invadir as casas aqui, na altura do 1000,
mas chega até o jardim e o quintal. A rua fica alagada mesmo.
Em mudanças Carlos também não acredita, pelo menos a curto
prazo, “pois já ouvi falar de três projetos. O Sanegran não
começou e nós, de concreto, não sabemos nada. O fato é que a
gente não sabe como a coisa anda”.
Eu acho que se o Tamanduateí estivesse aqui, se a gente
pudesse inverter, daí daria para se provar que as inundações
daqui são de muito maiores proporções. No caso do
Tamanduateí as inundações, pelo que sei, não demoram tanto
para se escoarem. Com a chuva de sábado ficou água até o
domingo de manhã na rua. A água não tem como descer. Depois
da primeira enchente do ano passado, que aconteceu no dia 10
de Outubro - essa data eu guardo bem porque é aniversário do
meu filho - a Prefeitura venho até aqui e arrumou a rua, asfaltou
tudo. Pois bem, na primeira enchente deste ano todo o asfalto foi
levado com a água. Da rua Domingos Barbieri para cá, a rua está
na pedra. Antes ainda eles arrumavam, agora nem isso.
“ É interessante que depois que a água baixa, sempre vem um
caminhão pipa da Prefeitura, lava a rua, desentope os bueiros. É
batata, pois pode se esperar que o caminhão sempre aparece.
Só que geralmente esse é um serviço que os próprios
moradores fazem”.
Quando chove todo mundo se prepara com vassouras,
mangueiras, que vão ser usadas depois que a chuva estiver
terminada. Não é só a água e o barro, é também o cheiro
desagradável que vem do córrego, poluído como está.
Outro problema sério provocado com a água: a continua erosão
das margens do Pirajuçara. “Da boca para cá ( onde o córrego é

canalizado), as margens estão todas erodidas”- diz Carlos - “ já
se perderam grandes árvores, como seringueiras, que ficavam na
margem do córrego. E na próxima chuva a água leva as
restantes, pois muitas delas já estão com as raízes
completamente de fora. Sabe que perto de Itapecerica o
Pirajuçara arrasta no caudal de água que desce, animais, móveis
e até gente.”
Até o ano passado ainda procurava-se conservar mais, mas este
ano está indo para o brejo mesmo - conclui tristemente.
04/08/1978
A palavra do leitor
Pirajuçara: A solidariedade dos vizinhos
Sr. Redator
Como morador nas imediações do famigerado córrego
Pirajuçara, embora, felizmente, não chegue a sofrer as
conseqüências das inundações, tenho acompanhado de perto o
drama das famílias por ele prejudicadas. Assim, tenho seguido
também atentamente, todas as publicações da imprensa
referente ao assunto.
Desta forma, li com interesse a matéria publicada pela Gazeta de
Pinheiros no dia 28/07, sob o título: “ Pirajuçara: moradores não
crêem em uma solução”, na qual esse jornal bem focalizou os
problemas do aludido córrego. Realmente, embora haja uma
promessa de solução, através do Projeto Sanegran, os
moradores locais tem suas razões ( e muitas) para não
acreditarem em promessas, porque muitas delas foram feitas no
decorrer de vários anos sem que se chegasse a qualquer
resultado positivo.
Acredito que qualquer pessoa que estivesse nas mesmas
condições daqueles moradores, intranquilizando-se com
qualquer pancada de chuva, sentiria a mesma coisa: a
descrença.
Por isso, já que está do meu alcance realizar qualquer coisa para
ajudar aqueles meus vizinhos, resta me pedir- lhes que não
perca as esperanças, que confiem um pouco mais, pois estou
certo que cedo ou tarde o problema será resolvido.
Título: Raposo Tavares será duplicada entre os Km 20 e 46. (p.
7)
Foram assinadas na última semana, contratos no valor de Cr$
260 milhões entre os Departamentos de Estradas de Rodagens –
DER – e o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento
– FUMEFI – para realização de obras na área metropolitana de
São Paulo.
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Entre essas obras, em um total de treze, consta a duplicação de
Raposo Tavares, entre os quilômetros 20 e 46, no trecho
compreendido entre a Capital e Cotia. Não há, no entanto, até
agora um cronograma das obras, que ainda deverão entrar em
concorrência pública.
Por enquanto, sabe-se que essas obras fazem parte de um
programa conjunto entre a Secretaria dos Assuntos
Metropolitanos e a Secretaria dos Transportes, e que para a
duplicação da Raposo Tavares serão empregados ,
aproximadamente, Cr$ 50 milhões.
11/08/1978
Estação elevatória triplicará a capacidade do volume de água do
Butantã, Morumbi e Pirajuçara
Deverá ser inaugurada no início do próximo ano a nova Estação
elevatória de Teodoro Ramos, no Morumbi, o que aumentará em
10% o volume de água fornecida à Grande São Paulo e
adjacências que recebem, atualmente, cerca de 30 m 3 das redes
da Sabesp. O projeto prevê a triplicação da capacidade de
atendimento da população e às industrias de grande porte do
Butantã, Morumbi, Pirajuçara, Jaguaré e Capão Redondo. A
Estação de Teodoro ramos terá capacidade para abastecer a
população até 1990.
Como explica o Eng. Mário Montini, chefe da divisão da
Sabesp, “A função da Estação elevatória é, basicamente,
transportar a água recebida da represa Guarapiranga, armazenada
na estação de tratamento do Alto da Boa Vista, até um grande
reservatório no Morumbi, em local com altura suficiente para
garantir que o produto chegue ao usuário com pressão
adequada. Como a quota do reservatório é muito alta, foi preciso
recorrer a um sistema de bombeamento.”
18/08/1978
Pronto o projeto de ligação da BR-116 à Marginal do rio
Pinheiros
A pedido da Prefeitura, pela Secretaria de Obras e Meio
Ambiente, a Transplan, órgão da Secretaria dos Transportes do
Estado de São Paulo, apresentou uma solução definitiva para a
ligação da BR-116, na altura da divisa do Município de Taboão
da Serra a Marginal do Pinheiros.
O estudo final, embora ainda não divulgado, já foi aprovado pelo
Prefeito Olavo Setúbal, e prevê numa etapa inicial a retificação e
canalização do córrego Pirajuçara, no trecho entre as ruas
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Alvarenga e Antonico, além da construção de duas vias de 10,5
metros de largura, com três faixas de tráfego cada.
A construção da avenida de ligação, sobre a responsabilidade do
DNER, conforme informações prestadas anteriormente, foi
projetada para receber o tráfego de veículos pesados, que
atualmente utilizam a Avenida Francisco Mourato.
A via sairá da City Butantã, acompanhando o córrego Pirajuçara,
e no Km 15,8 da Régis Bittencourt, na divisa de São Paulo com
Taboão da Serra, haverá um trevo.
A ligação prosseguirá dentro do Taboão e fará conexão com a
BR-116, no KM 23. O trecho da Régis Bittencourt que corta hoje
a cidade do Taboão da Serra passará a ser via urbana para
tráfego local, já no trecho urbano da ligação - do Km 15,8 ao Km
23 – o DNER construirá passagens e passarelas para pedestres.
Em uma Segunda etapa, serão construídas mais duas pistas de
10,5 metros, que funcionarão como semi-expressa, sem
bloqueios e com cruzamentos em nível. Na etapa final, as duas
pistas serão transformadas em expressas, com bloqueios,
cruzamento em desnível e acesso controlado, para permitir um
possível acesso para o Aeroporto Metropolitano, caso venha a
ser construído em Caucaia.

preferencia pelo Departamento. E o Depav já está elaborando um
projeto na área.

08/09/1978
Mata da Previdência: processo de desapropriação na fase final
Depois de uma exaustiva maratona burocrática já se encontra na
diretoria do Departamento de Parques e Áreas Verdes do
Município o processo 32093/1978, referente a desapropriação
da reserva florestal da Previdência, iniciada no mês de Julho,
quando uma comissão de moradores próximos da mata entregou
ao Prefeito Olavo Setúbal um pedido no sentido de que a
Prefeitura Municipal tomasse conta da área.
Até chegar ao Depav o processo passou pela Administração
Regional do Butantã, pela Secretaria das Administrações
Regionais, pelo Gabinete do Prefeito, pela Secretaria de Serviços
e Obras que, finalmente, o encaminhou ao Departamento de
Parques e Áreas Verdes. Isso não significa, no entanto, que já
esteja solucionado, pois o processo deverá voltar ainda às mãos
de Olavo Setúbal, uma vez que ao lado da mata, junto ao bairro
de Rolinópolis, há outra área que também deverá ser
desapropriada, de competência exclusiva do Prefeito.
Segundo informa o assessor da diretoria do Depav, “A
tramitação de um processo dessa natureza é mesmo um pouco
demorada, embora o assunto esteja sendo visto com certa

17/11/1978
Córrego transborda e cai a ponte da Rua Santa Albina
As chuvas do ultimo fim de semana provocaram mais uma vez o
transbordamento do córrego Pirajuçara, cujas águas invadiram
as residências próximas causando enormes prejuízos ao
moradores locais.
Na Rua Santa Albina ( Vila Sônia ), uma das vias de ligação entre
a Raposo Tavares e a Av. Professor Francisco Mourato, ruiu o
pontilhão ali existente, obrigando a Regional do Butantã a tomar
medidas de emergência para desobstruir o córrego nesse trecho,
impedindo o represamento das águas para evitar danos maiores.
Segundo alguns moradores, o desabamento do pontilhão deveuse a passagem de duas jamantas transportadoras de veículos e
não às chuvas. A queda do pontilhão provocou alguma confusão
no trânsito, no Domingo, uma vez que a Rua Santa Albina é
intensamente utilizada pelos os que se dirigem ao Estádio do
Morumbi pela Raposo Tavares.
Canalização do Pirajuçara vai ser reiniciada
Referindo-se as conseqüências das ultimas enchentes que
atingiram o bairro da Previdência, no Butantã, o Administrador
Regional da AR-Bt, José Carlos Silva, disse que o problema será
resolvido dentro de, aproximadamente, seis a oito meses. Nesse

10/11/1978
Enchentes no Butantã. Em Pinheiros, tudo bem
As chuvas que castigaram a Capital, no ultimo fim de semana,
provocando enchentes em vários pontos da cidade e causando
prejuízos para grande número de pessoas, também deixaram a
sua marca de destruição no Butantã, com o transbordamento do
córrego Pirajuçara, como costumeiramente acontece nessas
ocasiões, e inundações de ruas e casa situadas ao longo
daquele córrego.
Enquanto isso, nenhuma ocorrência quanto a desabamentos,
remoções e alojamentos de eventuais desabrigados foi atendida
pela equipes de plantão da AR-Pi, apesar das intensa chuvas
daqueles dias. O pluviômetro, instalado no telhado da sede da
regional, registrou das 7:00 do dia 03/11 às 7:00h do dia 04/11
o alto índice de 61,8mm. O período de maior precipitação
ocorreu das 16:10 às 21:50h – 51,9mm -, quase igual a toda
chuva que caiu entre às 7:00h do dia 04/11 e 7:00h do dia
05/11 (8,6mm) e igual período dos dias 05 e 06 (43,6mm ).
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prazo poderão Ter início as obras de continuidade da canalização
do córrego Pirajuçara.
O recurso para o início da obra já está assegurado pela Prefeitura
e orçado em aproximadamente Cr$ 18 milhões, quantia
suficiente para mais um quilometro de canalização.
Com o recente transbordamento do córrego Pirajuçara, uma
ponte localizada no cruzamento da Avenida Elizeu de Almeida
com a Rua Santa Albina desmoronou. Totalmente destruída e
impossível de ser recuperada, a ponte teve que ser dividida ao
meio para ser removida por um guindaste pela Administração
Regional do Butantã, na terça-feira passada.
Os moradores da Previdência estão preocupados com o estado
desse local, pois a AR-Bt não pretende construir nova ponte,
nem mesmo um muro de arrimo ao longo do córrego. Em
ambos os lados da avenida houve desmoronamento do asfalto e
em muitos locais este já não existe.
Aguardar a canalização
De acordo com o Eng. José Carlos Silva, não vale a pena gastar
mais dinheiro na construção de um muro de arrimo, que ele
avalia em torno de Cr$ 500 mil, para depois destruí-lo, já que o
córrego será mesmo canalizado. Dessa maneira, os moradores
terão que aguardar os oitos meses previstos para a continuidade
da canalização.
Mas para que o local não apresente perigo, o Administrador
ressaltou que tomará providências no sentido de mandar instalar
uma sinalização ao longo do córrego, principalmente na altura
da Rua Santa Albina que ficou sem a ponte.
01/12/1978
Enquanto não é canalizado o Pirajuçara continua causando
enchentes e prejuízos
A canalização do córrego Pirajuçara e a definição da linha
Sudeste- Sudoeste do Metrô foram os temas da ultima reunião
do Conselho de Transportes do Município, terça-feira, no
Gabinete do Prefeito Olavo Setúbal. Segundo o Secretario de
Vias Públicas, Otávio Camilo P. de Almeida, este córrego está
causando “graves preocupações à Prefeitura, porque nele
ocorrem inundações de porte e desagradáveis, com prejuízos
para a população”. A Prefeitura começara a canalização do
Pirajuçara em 1979, mas segundo o Secretario, a verba do
próximo ano será suficiente para melhorar a situação num
pequeno trecho, pois a canalização completa exigiria
aproximadamente Cr$ 7 milhões. E antes dessa obra começar é
preciso definir o traçado da futura linha metroviária Sudeste –
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Sudoeste ( Ipiranga – Pinheiros ), e por esse motivo os estudos
serão acelerados, conforme garantiu o Presidente da Companhia
do Metrô, Francisco Souza Dias. Nesta matéria, é mostrado o
drama dos moradores da Avenida Pirajuçara, no Butantã, cujas
casa são constantemente invadidas pelo transbordamento do
rio, sempre que uma chuva mais forte castiga a cidade.
São aproximadamente 300 mil habitantes residindo nas áreas
próximas ao córregos da cidade de São Paulo. Moradores que
enfrentam, como todos os outros, problemas de falta de infraestrutura da cidade – luz, água, policiamento, condução, etc. -,
agravado pelas constantes inundações a que se vêem sujeitos
toda vez que uma chuva cai.
São moradores que já se acostumaram a levantar e refazer
muros, a proteger os móveis e bens dentro de casa. Depois vem
a rotina da limpeza, do barro pela casa a dentro. Isto sem contar
os perigos de serem levados pela correnteza da água para uma
boca-de-lobo, como já ocorreu inúmeras vezes, ou até mesmo
de ser impedido de entrar e sair da própria residência.
Mas como não há recursos suficientes para a execução de uma
série enorme de obras necessárias nessas áreas, só restou a
estes moradores se agrupar-se em torno de abaixo-assinados e
reclamações à Prefeitura. Um problema, que segundo o Prefeito
Olavo Setúbal, só será resolvido em 20 anos.
O córrego Pirajuçara
A avenida que margeia o córrego Pirajuçara, no Butantã, é uma
dessas áreas críticas. Seus moradores estão até mesmo
cansados de dar entrevistas a imprensa, lamentando que isso
nada resolve – conta nos dedos as reportagens que já fizeram ao
longo dos anos, inutilmente. Mais ou menos a partir do
cruzamento com a Avenida dos Três Poderes começam os
problemas do córrego. Até ali ele faz uma curva, e esse trecho já
está canalizado há algum tempo.
Antonina Mello e Silva ( “fotos não, por favor. Não quero
publicidade”), que reside no número 150 da avenida, bem neste
local, conta que aquela região do rio antigamente era bem mais
estreita. Mas canalizaram somente aquele determinado ponto, e
fizeram uma espécie de muro de arrimo na margem do rio, que
segundo ela: “Defende um pouco”. Com o tempo e as repetidas
chuvas, as margens do rio foram desbarrancando e se alargando
cada vez mais. Ali a situação também se agrava quando pessoas
de outras localidades vem jogar detritos e até móveis velhos no
canal, entupindo tudo quando vem chuva. Então, sobe o nível da
água:O mau-cheiro aqui é enorme – explica Nina -, a água fica
estagnada e um cheiro de ratos mortos. E sem fiscalização, tem

gente que ainda vem botar lixo. Outro dia parou um carro e uma
mulher saiu para jogar mais lixo aí dentro. Fui lá dizer a ela que
ela não ia jogar, não. Depois ela volta pro seu bangalô, para sua
rua asfaltada ( ali não tem asfalto, nem luz ), e a gente é que fica
com o problema.
Quando chove pouco, o máximo que ocorre perto da casa de D.
Nina é a água invadir o passeio, não entrando na casa porque ela
está em bom nível, que não representa perigo. Mas em outras
casas vizinhas as águas invadem constantemente as salas: “A
gente fica no pavor que a água vai enlamear a casa da gente.
Alugamos a casa há sete anos, e não sabíamos dos problemas;
agora estamos querendo sair, porque sempre estão prometendo
fazer as coisas e a gente fica naquela espera. Aqui não tem nem
mesmo luz na rua, só a luz das casas, dizem que aqui e Zona-1.
Aqui é o fim do mundo, e o Prefeito não liga porque ele mora
numa boa rua”.
Terezinha Conceição Borba da Silva reside no numero 154 da
mesma avenida, há dez anos, em casa própria. Ela levanta um
novo problema para a lamentável situação em que estão por
causa do rio:
Vocês precisam falar também daquela guia que nunca mais
fizeram ali em cima ( na rua Luiz Alberto Martins), e quando
chove vem toda a água para dentro das casas aqui embaixo, na
maior correnteza. Isso já derrubou o muro da casa vizinha e a
cada chuva invade o nosso quintal.
A água do rio invade a casa de Terezinha pela frente, e a força da
água que vem da rua de cima, um declive enorme, cai toda num
enorme terreno baldio e inunda os quintais. Eles fizeram uma
guia de proteção no local o ano retrasado, e caiu com as chuvas.
Fizeram uma outra, mal feita, o ano passado e caiu de novo.
Agora está desse jeito, muito perigoso de desabar as casas.
Terezinha conta que chegou na segunda-feira, à noite, na hora da
chuva, com seu filho no colo e teve que atravessar a calçada
com água pelo joelho. “Em casa a água não entra, porque
pusermos portão de madeira”. Ela conta que os problemas do
local surgiram uns oito anos atrás: “Desconfio que é porque não
canalizaram aqui, que é mais pobre”. Além dos problemas das
enchentes constantes que ocasionam a ruptura e queda do
asfalto da avenida, a área termina por se tornar extremamente
perigosa para os veículos que ali transitam. Carros e ônibus
caem no córrego, pois não há muretas, e nem mesmo
sinalização nos locais mais perigosos. As crianças não podem
brincar livremente nas ruas, pois as mães temem que se
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aproximem demais do canal e dos locais em que a terra começa
a despencar.
Na altura do numero 198, por exemplo, havia uma ponte que
dava acesso à Praça MarceloTupinambá, e que ruiu há cerca de
dois anos, segundo a moradora do mesmo numero, Rosa Giurne
de Souza:
A própria enchente derrubou a ponte e nunca mais fizeram outra.
A cada chuva cai um pedaço do asfalto e fica mais perigoso. Já
caiu muito carro, e quando reclamamos para colocar uma
sinalização, eles botaram aquelas madeiras ( velhos cavaletes de
madeira, sem avisos ).
D. Rosa reside ali há vinte anos, mas diz que os problemas
vieram a uns oito anos mesmo. A casa é própria, “Não
vendemos a nossa de sem-vergonha”. São inúmeras as casas a
disposição para vender e alugar, e é grande a desvalorização dos
imóveis. D. Rosa: “ Esse muro aqui de casa é novo, porque
numa das enchentes o antigo foi derrubado. E não precisa
chover muito não. Este ano todas as chuvas, até as menores
causaram problemas para nós”.
05/01/1979
Reversão das águas do Pinheiros, ainda uma incerteza
O curso normal do rio Pinheiros foi anteriormente invertido para
atender o projeto de geração de energia elétrica da Light, na
usina Henry Borden. Agora, com a compra da Light pelo
Governo Federal, o Programa de Tratamento de Esgotos da
Região Metropolitana - Sanegran – não apresentará nenhuma
alteração, mas na concorrência para a construção de
interceptores e Estações de tratamento do Sanegran, a Sabesp
determinou que os projetos fossem elaborados prevendo
também a reversão do rio Pinheiros ao seu curso normal.
O Diretor de Planejamento da Sabesp, Eduardo Riomey Yassuda,
explicou que a concorrência impôs que os esgotos tratados
fossem lançados em condições que permitissem seu
encaminhamento tanto para o rio Cubatão, por meio da usina
Henry Borden, como para a bacia do Médio Tietê, em direção ao
reservatório de Barra Bonita.
Assim, se o Pinheiros retomar o seu curso normal, suas águas
deixarão de ser poluídas pelas do rio Tietê ( que desemboca no
Pinheiros ) e os dejetos seguirão em direção as cidades do
Médio Tietê, como Barra Bonita e Ibitinga. Segundo Yassuda,
somente o Governo Federal é que poderá decidir, após
cuidadosos estudos, se paralisa a usina de Cubatão e acaba com
o sistema de reversão das águas do Pinheiros. O técnico da
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Sabesp comentou também que há possibilidade de a usina de
Cubatão ser acionada apenas em ocasiões especiais, quando
houver maior necessidade de geração de energia.
Para ele, a decisão de fazer com que o Pinheiros retome ao seu
curso normal tem aspectos positivos e negativos que precisam
ser analisados com maior profundidade. Mantendo o curso atual
do rio, por exemplo, a usina Cubatão poderia continuar
produzindo com sua capacidade máxima a um custo operacional
reduzido. Mas, se ele for alterado, diminuiria a poluição na
represa Billings à medida que os esgotos deixassem de ser
lançados na suas águas.
12/01/1979
Prefeitura procura área na região para aterrar com lixo
O Limpurb está procurando uma área na região de Pinheiros para
servir de aterro sanitário, com o objetivo de resolver o problema
do destino final do lixo, coletado dia-a-dia em quantidade
maiores sem poder ser despejados no já extinto aterro do Km
14,5 da Rodovia Raposo Tavares, hoje sendo transformado em
área de lazer, e também nos fornos incineradores da Capital que,
além de poucos, ainda provocam poluição ambiental e,
conseqüentemente, acarretam a reclamação dos moradores.
Enquanto isto, estão paralisados os estudos da Cesp –
Companhia Energética de São Paulo – sobre a instalação de uma
usina Termelétrica do rio Pinheiros, junto a Estação Elevatória de
Pedreira, da Light..
O motivo da paralisação dos estudos é porque se verificou que o
lixo coletado na Capital, ao contrário do que se esperava, tem
pouco poder calorífico, contendo uma grande porção de água.
Estudos mais aprofundados estão sendo feitos para verificar a
viabilidade ou não do projeto.
Desanimados, moradores da Rua Santa Albina esperam a
construção de uma nova ponte
Se não fosse a providencial intervenção dos moradores da Rua
Santa Albina (Vila Sônia ), confeccionando um cavalete de
madeira e colocando-o na rua como advertência aos motoristas,
certamente vários deles já teriam caído nas águas sujas do
córrego Pirajuçara, uma vez que a ponte caiu depois da
passagem de quatro caminhões –carretas e das fortes chuvas do
dia 11 e12 de Novembro ( 1978).
Desde então os moradores pediram a prefeitura que sinalizassem
devidamente o local, mas só conseguiram saber do “empurraempurra” entre o DSV e a Administração Regional do Butantã,
cada um dizendo que as providências competiam ao outro

órgão. O DSV, tão eficiente nas multas, principalmente em se
tratando de Zona Azul, foi mais longe ainda na sua falta de
sensibilidade para o problema e os perigos iminentes aos
motoristas.
É que na Gerencia de Engenharia de Trafego, um dos
responsáveis pela área da Vila Sônia informou que é necessário
um envio de um requerimento à Regional e outro ao DSV, onde a
tramitação demora em média três meses, como se o caso que
requer medidas urgentes como esse pudesse esperar tamanha
burocracia ao invés de ser tratado como prioridade.
Na manhã de segunda-feira o Supervisor de Obras Públicas da
Ar-Bt, Eng. Ricardo Claro, prometeu a colocação de uma espécie
de defensa na margem do rio, onde uma “pinguela”, formada
por dois eucaliptos suportando algumas tábuas, para a
passagem de pedestre foi construída pela Regional no lugar da
antiga ponte. Mas a situação mesmo é com o DSV, informou o
Supervisor, garantindo que no mesmo dia seguiria o oficio
solicitando essa providência.
As queixas
Moradores da Rua Santa Albina contaram que a antiga ponte já
apresentava rachaduras e havia um buraco em seu acesso, o
qual foi tapado. E, quando ela caiu, vários políticos lá
apareceram, pois faltavam poucos dias para as eleições de
Novembro, e prometeram a construção de uma nova passagem
para veículos.
Mas eles não acreditam que isto ocorra logo “enquanto o
córrego Pirajuçara não for canalizado e os projetos do Aeroporto
e do Metrô não forem definidos não será construída nova ponte,
segundo nos disseram na Regional”.
“Está todo mundo enrolando”, diz com ironia o morador da casa
346, Ezio Chimelo, parodiando um quadro de conhecido
programa humorístico da televisão, acrescentando: “Nós
entregamos o caso a Deus, pois estamos desanimados. Na
Regional ninguém sabe dar informações de nada. E essa
“pinguela” é um perigo para as crianças que ficam aí
brincando”, acrescenta.
Já o morador da casa n456, João Lourenço Caldeira, aponta
outros problemas no local: dificuldades de acesso a delegacia (
a Rua Santa Albina começa de fronte da 34DP), pronto socorro
e comércio em geral situados na Avenida Professor Francisco
Mourato, “pois quem tem carro e mora do outro lado do rio
precisa dar uma volta grande”.
19/01/1979
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Há muita vantagem no fim da reversão do rio Pinheiros, afirma o
técnico
A volta do rio Pinheiros a seu curso natural, além de ser a
solução mais econômica e racional entre as que estão propostas
para o Sanegran, teria a vantagem de despoluir o próprio rio, a
represa Billings e, inclusive, vária praias santistas, ponto final da
viagem que atualmente fazem os esgotos produzidos por grande
parte da região metropolitana de São Paulo.
Quem faz essas afirmações é o Engenheiro Brás Juliano, ex-vice
presidente do Instituto de Engenharia e um estudioso do assunto
desde os tempos em que presidia a extinta Sanesp ( Companhia
Metropolitana de Saneamento de São Paulo), uma das três
empresas que foram fundidas, resultando na criação da Sabesp,
da qual também foi diretor. O Engenheiro defende a alternativa I
do Sanegran, que corresponde a “Solução Integrada” elaborada
durante a sua participação no governo Laudo Natel, e que
consiste na construção de um túnel de 12 KM saindo da ETE (
Estação de Tratamento de Esgotos ) de Vila Leopoldina,
passando sobre o rio Pinheiros e a Via Anhanguera e terminando
no vale do rio Juqueri, nas proximidades de Perus e da Via dos
Bandeirantes. Nesse local seria construído uma nova estação
que trataria os esgotos e jogariam no rio Juqueri, afluente do
Tietê, após a Barragem Edgard de Sousa. A alternativa II
elaborada em 1952, que previa a construção de várias ETEs, nos
diferentes aglomerados urbanos da Grande São Paulo, há muito
tempo foi abandonada por ser dispendiosa, embora conste do
Sanegran, pois este relacionou todas as opções existentes para
solucionar o problema da destinação final dos esgotos da região
metropolitana.
Mas o que o atual Governo do Estado preferiu foi a alternativa III:
também saindo da ETE de Vila Leopoldina, um interceptor
acompanhará a margem sul do rio Pinheiros, em direção ao
Oeste, passando por Barueri, onde já está sendo construída a
ETE. Esse plano prevê também duas Estações Elevatórias: uma a
500 metros da Estação de Vila Leopoldina, com altura de
recalque de 3 metros, e outra a entrada da futura Estação de
Barueri, onde os esgotos serão recalcados a uma altura de 19
metros.
Reversão do Rio Pinheiros
O Engenheiro Brás Juliano é um dos maiores defensores da
diretriz para a qual é necessário a volta do rio Pinheiros ao seu
curso natural. Ele explica que a reversão ocorreu na década de
40, quando a Barragem Edgard de Sousa, em Santana do
Parnaíba, foi elevada, bloqueando o curso do rio Tietê, e o rio
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Pinheiros teve o rumo de suas águas invertidas, o que
permanece até hoje. Suas águas passam por duas Estações
Elevatórias; a de Traição ( Morumbi ) e de Pedreira ( Santo
Amaro ), para deixá–las no mesmo nível da represa Billings
onde desemboca. E continua o Engenheiro: “Hoje, da Billings, o
esgoto desce para o canal sob a Via Anchieta, entra no
reservatório Rio das Pedras e vai até a usina Henry Borden, da
Light, em Cubatão. Depois de gerada a energia, os esgotos são
lançados no rio Cubatão e seguem até o estuário de Santos,
poluindo as suas praias. Assim para eliminar esse problema,
Cubatão passaria a funcionar só com a água da Billings, como
uma usina reserva. E a sua energia seria substituída pela
produzida pela Cesp e futuramente por Itaípu.
Ação Popular na Justiça
Segundo Brás Juliano, “A intenção da alternativa III é eternizar a
reversão do rio Pinheiros, e desde a ultima sexta-feira dia 12,
quando o Governo pagou a primeira parcela pela compra da
Light, ficaram mais fácil os entendimentos sobre o problema de
Cubatão, que antes precisavam ser tratados com uma empresa
particular cuja sede fica no Canadá”.
E porque a cidade de Diadema, São Bernardo do Campo e Santo
André também são atingidas pela poluição da represa Billings, é
que um grupo de moradores da primeira ingressou com uma
ação popular contra o Governo do Estado, atualmente em
tramitação na 6 a Vara dos Feitos da Fazenda Estadual da
Comarca da Capital, insurgindo-se contra as obras do Sanegran
em Barueri.
O perito nomeado pelo juiz, que acabou de apresentar seu
volumoso laudo técnico, em resposta a uma das perguntas,
informou que a Estação de Tratamento de Barueri, com vazão
prevista de 63m3 /s ( ou seja, 63 mil litros de água por segundo
), será a maior do mundo, título que atualmente pertence a
Estação de West South de Chicago, Estados Unidos, com vazão
média de 45 m3/s.
Citando o Filósofo francês Philippe Destouches – “ Expulsem o
natural e ele voltará a galope”- em reforço de sua tese sobre a
volta do rio Pinheiros a seu curso “Como Deus o fez”, o
Engenheiro Brás Juliano aponta um derradeiro problema com
relação a Estação de Tratamento de Barueri: “Em caso de defeito
no sistema, ou de outra irregularidade, os dejetos invadirão as
áreas do Arsenal de Guerra de São Paulo e do Quartel de
Quitaúna, próximo aos quais aquela Estação está sendo
construída.

Pela primeira vez no Brasil gás extraído do livro é utilizado para
consumo doméstico
Começou a ser distribuído pela primeira vez no Brasil o gás
extraído do lixo para consumo doméstico, pela Companhia de
Gás de São Paulo – Comgás, diretamente do aterro sanitário do
KM 14,5 da Rodovia Raposo Tavares, servindo a rede instalada
no conjunto habitacional Solar de Amigos, no Jardim Alvorada,
na área da Administração Regional do Butantã.
O sistema instalado na Raposo Tavares, onde foram depositados
1.100.000 toneladas de lixo, permite a captação controlada do
gás e seu aproveitamento como fonte energética por meio de
dois poços de captação. A extração dessa fonte de energia é feita
através do limite inferior do aterro, de onde é feito a retirada do
gás. (...)
Experimental
A Comgás, que pretende a comercialização inicial de 300
residências para o abastecimento de gás naquela região e áreas
próximas, necessitará de aberturas de novos postos de captação,
provavelmente mais seis, o que permitirá também o atendimento
na área industrial.
No conjunto habitacional Solar de Amigos, perto do aterro
sanitário, foram distribuídos em dez residências as instalações
do gás extraído do lixo ( metano ), cujas as despesas correram
por conta da concessionária. O consumo, apesar de haver
odômetro para a medição, não será cobrado pelo menos
enquanto estiver em fase experimental.
02/02/1979
Uma nova galeria no Córrego Pirajuçara
Pinheiros Dia e Noite
Para diminuir os efeitos das enchentes provocadas pelo Córrego
Pirajuçara, e dentro das reformulações que vem procedendo no
sistema de canalização deste Córrego, a Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de Vias Públicas, vai construir uma nova
galeria no seu trecho final, junto ao Rio Pinheiros. A obra, cujo
custo será orçado em Cr$ 4.157.000,00 consistirá numa célula
reforço (seção dupla de 3 x 3 metros) à duas galerias (também
dupla)já existentes em outros trechos do Pirajuçara e que tem
sido insuficiente para atender a razão daquele Córrego.
A nova galeria, cujo edital de licitação já foi aberto na Secretaria
de Vias Públicas, terá 138 metros de extensão e passarão sobre
a marginal Oeste do Pinheiros, terminando exatamente dentro
desse rio.
A palavra do leitor
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As chuvas e uma sugestão a Regional
Sr. Redator, durante as últimas chuvas que caiam nos últimos
dias, a rua Teodoro Sampaio, a principal via pública do nosso
bairro transformou-se num verdadeiro rio, impedindo as pessoas
de atravessarem de um lado para outro, a menos que quisessem
molhar-se até os joelhos.
Esta situação se repete todas as vezes que há chuvas um pouco
mais forte, prejudicando não só os pedestres como o próprio
trânsito de veículos.
Segundo parece, esta é conseqüência do entupimento ou de
pequena capacidade das galerias para dar vazão ao volume de
água. De qualquer maneira, sendo um ou outro o problema, não
seria conveniente que a Administração Regional de Pinheiros
tomasse as providências devidas?
Arnaldo V. Moreira
Nesta edição há um número muito elevado de anúncios de casas
e terrenos para vender ou alugar na região.
23/02/1979
Ponto de Vista
Pirajuçara, um certo problema a espera de solução
Mais uma vez o executivo paulistano foi obrigado a voltar sua
atenção para um sério problema regional que afeta milhares de
pessoas, o Córrego Pirajuçara, depois que seus moradores
cansados de reclamar junto ao poder público recorreram aos
órgãos de imprensa, denunciando o absoluto descaso com que
são tratados.
Provocando inundações de graves conseqüências o Pirajuçara é
um tema de noticias, periodicamente, particularmente nos
primeiros meses do ano, quando as chuvas se tornam mais
intensas. Passada a estação das águas o problema cai no
esquecimento seja efetivamente resolvido.
Agora os moradores de suas margens, desanimados e
descontentes, resolveram não mais esperar as promessas que
nunca são cumpridas e repetem insistentemente, através dos
jornais, rádios e emissoras de televisão, toda ampla
problemática provocada pelo Pirajuçara, que é a última
esperança de que, finalmente, as autoridades públicas se
sensibilizem pela situação e a resolva a contento. A Prefeitura
não poderá, como sempre tem feito, fazer ouvidos de mercador e
prometer soluções a longo prazo, quando o problema é imediato
a requer soluções também imediatas, já que está em jogo a
própria segurança física de milhares de moradores.
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É certo que existem em São Paulo uma série de dificuldades
enfrentadas diariamente pelos moradores nos mais diversos
pontos da cidade e que o Pirajuçara é apenas mais um. Mas é
certo também que eles só poderão ser resolvidos quando for
devidamente detectados e entendidos como tal. E é exatamente
isto que os moradores da região estão fazendo agora: Gritando
alto, que é para ver se conseguem ser, enfim, atendidos.
No dia 09/03, uma passeata para chamar a atenção sobre o
Córrego Pirajuçara.
A compra do Clube Solar de Amigos no bairro do Ferreira,
proposta pelo Prefeito Olavo Setúbal e rejeitada pela Câmara
Municipal, continua provocando muitas discussões. O MDB
propôs ao Prefeito a aplicação da verba de Cr$ 83 milhões, que
seria destinada a compra do imóvel, em obras de saneamento
básico da localidade banhada pelo Córrego Pirajuçara,
especialmente serviços de limpeza, desassoreamento e
retificação do seu leito, e que se houver um saldo remanescente
dessa verba, que seja aplicada na canalização do leito do
Córrego.
Somente dois vereadores votaram favoravelmente a proposta,
João Aparecido de Paula e Brasil Vita, que concordam com a
tese do Prefeito de que deixou-se de fazer um ótimo negócio,
pois isto permitiria de imediato a desapropriação necessária para
o alargamento do Córrego. Para canalizar o Córrego, entretanto,
segundo outros vereadores, seriam necessários mais de Cr$ 1
bilhão.
Os moradores do Ferreira argumentam que não estão
compreendendo como o cancelamento da compra pode atrasar
as obras do Pirajuçara. Segundo alguns entendem esta é apenas
uma justificativa encontrada pelo executivo para justificar o
descaso com que o Pirajuçara vem sendo tratado. Por isso, no
próximo dia 09/03 moradores e vereadores estarão realizando
uma passeata de protesto, primeiramente será feita uma
concentração de todos os participantes na Av. dos Três Poderes
com a Elizeu de Almeida, de onde seguirão, a pé, até a divisa do
Taboão da Serra, acompanhando todo o percurso do Córrego.
A Passeata
Como informa um morador das proximidades (mas não as
margens do Pirajuçara) “Resolvemos nos mobilizar para evitar
que a Prefeitura adquira o Solar de amigos”. Mas é também uma
forma de se atrair a atenção sobre o Pirajuçara, “Pois estamos
sendo ludibriados, já que nunca podemos saber com exatidão o
que acontece no Córrego. Por isso nos reuniremos em caravana,
os moradores e os vereadores do MDB e da Arena que

demonstraram interesse pelo problema. Vamos tentar chamar a
atenção para ver se desta vez alguém olha para isto”.
O vereador Almir Guimarães, que encabeçou o movimento de
rejeição de projeto da Prefeitura de comprar o Clube Solar de
Amigos, recebeu um abaixo-assinado de moradores da região,
tendo também passado a maior parte do Sábado passado na área
para melhor tomar conhecimento dos problemas que afetam a
região. Pode observar a escola municipal Marechal Deodoro da
Fonseca, com 900 alunos, que sempre sofre as conseqüências
das enchentes, assim como “o abandono total” em que se
encontram o Córrego Antonico e os pontilhões que representam
o represamento das águas”.
As dúvidas
Embora contando com a adição de uma boa parcela dos
moradores, a passeata já está recebendo algumas críticas antes
mesmo de sua realização. Para alguns a sua finalidade é
puramente política e isto, segundo entendem, pode desvirtuar a
proposta inicial. Um presidente da Sociedade Amigos de Bairro,
localizado próximo a região do córrego, é de opinião de que a
solução dos problemas do Pirajuçara fogem da competência da
Prefeitura sendo de alçada Federal. Ele concorda parcialmente
com a proposta de passeata, mas acredita que as enchentes
resulta da especulação imobiliária que não respeita nem mesmo
as terras outrora ocupadas pelo córrego.
_ Fazem passeatas contra as enchentes do Pirajuçara. O
Pirajuçara reclama da invasão de suas terras através de suas
inundações – diz rindo. Não precisa ser nenhum especialista em
hidrografia para saber que isto mais cedo ou mais tarde iria
acontecer . Estreitaram tanto o córrego que é impossível que ele
não transbordem.
Opinião que outro morador refuta. O Pirajuçara apresenta
problemas de enchentes porque as benfeitorias que foram feitas
não obedeceram o seu curso natural. “O que precisa”, diz ele,
“Na medida em que o córrego for canalizado, que as benfeitorias
sejam feitas da jusante para a montante”.
Uma solução engenhosa
Washington Silveira, morador da Avenida Elizeu de Almeida, na
margem do Pirajuçara há vinte anos, encontrou uma solução
bastante original para resolver , pelo menos parcialmente, o
problema das enchentes que atingem a sua casa. Inventou uma
bomba de recalque, utilizando-se de um motor Volkswagen e
uma bomba comum que de um lado faz a sucção, enquanto do
outro vai expelindo a água e o barro acumulado.
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Em 1976, Washington Silveira entrou com uma notificação, para
a Prefeitura, na justiça. Argumentava que ao comprar o imóvel a
área estava dotada de todos os melhoramentos públicos, e que
por um descuido da Prefeitura eles foram sendo gradativamente
deteriorados. Tentou também deduzir do seu Imposto de Renda
os prejuízos ocorridos com as inundações, sem sucesso.
De 1976 para cá, a situação do Pirajuçara piorou muito, diz
Silveira. Antes também havia enchente, mas a água era limpa.
Agora não, é comum passar boiando cadáveres de animais, já
em decomposição. E tem os ratos que fogem da água e
procuram entrar nas casas.
Um conjunto recém construído pelo BNH tem piorado a situação
do córrego, como informa Silveira, despejando no Pirajuçara os
esgotos de vinte e uma casa. A Secretaria da Saúde foi
informada, agradeceu o interesse, mas não tomou nenhuma
medida, conclui ele.
03/03/1979
Inundações causam prejuízos no Rio Pequeno
A Palavra do Leitor
Sr. Redator,
Solicitando sua colaboração para com o povo da Vila Godinho,
Rio Pequeno, gostaria que publicasse em seu muito bom e
divulgado jornal, estas fotos que tirei em uma rua do bairro. Esta
situação ocorre em todas as ocasiões de chuvas, quando o rio
aqui existente inunda e atinge todas as casas da proximidade,
causando prejuízos à muita gente.
No aniversário da cidade isto ficou tudo alagado; no dia seguinte
vieram canais de televisão, mas as águas já tinham sumido.
Quem sabe se publicando estas fotos as autoridades tomem as
devidas providências.
09/03/1979
Canalizar o córrego para possibilitar a construção da Sumaré –
Pirajuçara
O Prefeito Olavo Setúbal, prevendo a construção da via de fundo
de vale do córrego Pirajuçara, que completará a ligação BrasilSumaré – Pirajuçara, enviou quinta-feira passada um projeto à
Câmara Municipal, pedindo a reserva da área localizada entre a
Avenida Caxingui e a Rua Miguel de Almeida Prado, no Butantã.
A área, muito extensa, se prolonga até a Avenida Professor
Francisco Mourato e Rua Levon Apovian, na Vila Sônia, e
permitirá a execução dos trabalhos de canalização do Pirajuçara.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página 122

____________________________________

O projeto visa basicamente, acabar com as freqüentes
inundações que atingem os bairros ribeirinhos do córrego. A
reserva de área, com uma largura variável, tem uma extensão de
cerca de 1.900 metros e, além da canalização do Pirajuçara e da
implantação do sistema viário, constituído de vias marginais
destinada a melhoria do trafego da região, comportará ainda a
construção da linha Oeste do Metrô e de vias de trânsito
paralelas, permitindo o acesso e melhores condições técnicas à
Rodovia Régis Bittencourt.
Também nesta faixa está prevista a inclusão da construção do
pátio de manobras e manutenção da linha do Metrô, que se
localizará entre a Avenida Professor Francisco Mourato e a Via
de fundo do córrego Pirajuçara. O afluente do córrego também
será canalizado, com largura de 6 metros, ao longo do fundo de
vale, obras a serem executadas próximas as ruas Quitanduba e
João Batista F. Filho.
Desapropriações
Segundo o Secretario Municipal de Vias Públicas, Otávio Camilo
Pereira de Almeida, a área levou muito tempo para ser definida
“e brigamos muito”, mas já está reservada para efeito de
desapropriação, embora isto só deva ocorrer dentro de um
tempo relativamente longo.
A área é bastante grande e implicará, evidentemente, em muitas
desapropriações. Mas como explica o Secretario – “ela é
necessária porque um terminal do Metrô em Pinheiros seria
absolutamente impraticável, devido a sua densidade
populacional e com muito mais construções que a região
escolhida.
Foi preciso ser encontrada uma área grande, que comportassem
o terminal do Metrô, o pátio, a oficina e também as linhas de
ônibus. A preocupação da Secretaria de Vias Públicas ( e nisso o
seu Secretario insiste repetidas vezes), é a canalização do
Pirajuçara, “Um problema cada vez mais traumático e que
precisa ser compatibilizado. Agora já podemos pensar na
canalização do Pirajuçara.”
_ Nossa preocupação no momento é melhorar as condições do
córrego para enfrentar o problema hidráulico; já o Metrô é um
problema a longo prazo.
E Otávio Camilo Pereira de Almeida ainda promete uma
surpresa: “Se o MDB ‘cozinhar’ mais um pouco ( ele fala a
respeito da questão da escolha do novo Prefeito, com o qual a
oposição não concorda ), ponho em concorrência a canalização
do córrego.

Pirajuçara – Moradores fazem passeata para mostrar seus
problemas
Está programada para amanhã, dia 10/03 uma passeata de
moradores das imediações do córrego Pirajuçara que,
juntamente com os vereadores da Arena e do MDB, percorrerão
o trecho do córrego entre a Avenida Três Poderes, no Butantã e a
Estrada do Campo Limpo, no município de Taboão da Serra.
Segundo informa a Associação dos Moradores Ribeirinhos do
Vale do Pirajuçara, entidade em fase de constituição, o objetivo
da passeata é sensibilizar os poderes competentes para os vários
problemas causados pelo Pirajuçara, a fim de que sejam
adotadas medidas de emergência para amenizar aqueles
problemas e para que seja definido o projeto e abreviada a
canalização do córrego.
16/03/1979
Entregue ao trafego a ligação Brasil-Sumaré
(...) O Prefeito Olavo Setúbal inaugurou ma última terça-feira a
ligação Brasil – Sumaré, denominada Avenida Paulo VI.(...)
A Nova Avenida
A Avenida Paulo VI levou três anos para ser concluída e custou
aproximadamente Cr$ 400 milhões ( Cr$ 280 milhões a sua
construção e o restante pago em desapropriações ). Incluindo a
Rua Henrique Schaumann, a Avenida tem 1.900 metros de
extensão, duas pistas de 14 metros de largura, separadas por um
canteiro central de 8 metros.
A construção de toda a obra foi considerada muito difícil porque
foi necessário fazer vários aterros, abrir viadutos e desviar o
trânsito inúmeras vezes. A nova ligação tem 4 viadutos, sendo
que o viaduto da Av. Dr. Arnaldo é um dos mais altos de São
Paulo, com 24 metros de altura. (...)
A Avenida Paulo VI foi projetada para suportar um trânsito de 8
mil veículos por hora, em cada sentido. Canaliza todo o trânsito
em direção a Zona Norte ( Sumaré – Antártica – Ordem e
Progresso – Ponte do Limão ). Mas a construção teve que
enfrentar alguns problemas técnicos, como o viaduto da Rua
João Moura, só liberado depois de nove meses de sua
conclusão, devido a necessidade de reforma nas fundações.
O Sistema Viário
Um grande fluxo de veículos deverá passar pela Avenida por isso
foi também reformulado o tratado da Rua Henrique Schaumann,
nas proximidades da Rua Cardeal Arco – Verde. O acesso à
Avenida no sentido da Avenida Sumaré será feito diretamente
pela Henrique Schaumann e pelas Ruas Lisboa e Galeno de
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Almeida. Haverá outro acesso para a mesma pista através das
Ruas Cardoso de Almeida e Tácito de Almeida. Para a pista no
sentido inverso haverá acesso as Ruas Capote Valente e Lisboa.
(...)
Pirajuçara- Pouca gente na passeata de protesto
Cerca de cinqüenta pessoas realizaram no Sábado passado uma
passeata de protesto ao longo do córrego Pirajuçara,
reivindicando sua canalização em uma extensão de 2 KM
compreendido entre a Avenida Elizeu de Almeida ( Previdência)
e Rua Edmundo Scanapienco ( Caxingui ), o trecho mais afetado
pelas constantes enchentes do córrego e onde se concentra
mais residências. A passeata foi liderada por cinco vereadores
do MDB: Francisco Gimenez, Benedito Cintra, Altino Lima, Almir
Guimarães e o suplente Miguel Rizzo; além de representante do
diretório do MDB que condenaram a intenção da Prefeitura de
comprar o Clube Solar de Amigos por Cr$ 82 milhões a ser
cobertos por recursos convenientes do excesso de arrecadação
previsto para o exercício de 1978 e o saldo remanescente a ser
coberto através de dotações próprias, consignadas dos
orçamentos respectivos dos exercícios subseqüentes.
O MDB entende que a medida é inoportuna, uma vez que a
região onde se situa o imóvel é carente de muitos outros
melhoramentos básicos, que devem ser atendidos com
prioridade e urgência. Entre eles “sobreleva-se o saneamento
básico da localidade banhada pelo córrego Pirajuçara, que esta a
exigir os serviços de limpeza, desassoreamento e retificação de
seu leito, uma vez que as águas poluídas desse córrego tem
dado conseqüência a que essa região seja infestada de insetos,
ratazanas, mau – cheiro e todos os demais problemas
resultantes da poluição dessas águas, causa de muitas doenças
que afligem a sofrida e carente população local”. Mais
agressivo, o jornal “Paineira” do diretório de oposição classifica
a possível transação de “negociata”.
A convocação à população
Estendendo faixas nas margens do córrego, os manifestantes
convocavam com o auxilio de um alto-falante a população à
participar da passeata, que – mesmo assim – não ganhou muito
mais adesões. Alguns vereadores receberam uma explicação do
Prefeito: que o córrego Pirajuçara é considerado “área polemica”
de interesse municipal, estadual e federal; e que no futuro
poderá ser uma área de ligação com o Aeroporto Metropolitano
de Caucaia, ou mais um acesso à Rodovia Régis Bittencourt, ou
mais ainda ( e essa parece ser a opção mais viável, um
importante trecho da linha Sudeste-Sudoeste do Metrô.
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Críticas
Diversos moradores da região e representantes das Sociedades
Amigos de Bairro criticaram a passeata, pois – segundo
entendem – o movimento caracterizou-se como puramente
político, visando futuramente o maior número de votos para o
MDB.

Esse plano de melhoramentos que se encontra no Legislativo
Paulistano é uma preparação para o prosseguimento da
canalização do córrego Pirajuçara, que tem, além dos 1.900
metros ( trechos em galerias e canais ), mais dez quilômetros
para serem canalizados, sendo seis no Município de São Paulo e
quatro na divisão com Taboão da Serra.

23/03/1979
Novas obras no córrego Pirajuçara
A Secretaria de Vias Publicas da Prefeitura abriu concorrência
para a execução de galerias de reforços do trecho canalizado do
córrego Pirajuçara, da foz do rio Pinheiros as proximidades da
Via Raposo Tavares, visando a acabar com o drama das
constantes enchentes ma região. A atual capacidade de vazão
das águas será duplicada com as novas galerias, que custarão
Cr$ 69 milhões.
O reforço do atual sistema de galeria será feito com a construção
de uma nova célula de 3x3 metros, numa extensão de 138
metros, no trecho entre o rio Pinheiros e a Cidade Universitária.
Mais duas seções de 4,50 x 3,50 serão feitas acima da Avenida
Vital Brasil e até as proximidades da Raposo Tavares, num total
de 834 metros.
Os atuais trechos em galeria, numa extensão de 932 metros,
precisa de reforço para ampliar a sua capacidade de vazão,
segundo estudos técnicos realizados pela Prefeitura. Foi levado
em conta no projeto a construção do futuro ramal Sudoeste da
terceira linha do Metrô, as vias de acesso à Régis Bittencourt e o
desenvolvimento do vale do Pirajuçara, que abrange os
municípios vizinhos de Taboão da Serra e Embu.
Trecho em canal do córrego
Os estudos também concluíram que atualmente não há
necessidade de obras para melhorar a vazão dos 1.200 metros
de extensão do trecho em canal do córrego. Um plano de
melhoramentos públicos de projetos de lei, já encaminhado à
Prefeitura pelo Prefeito Olavo Setúbal prevê a médio e longo
prazo a canalização do Pirajuçara, entre a Raposo Tavares e as
proximidades da Avenida Antonico ( de frente ao Estádio do São
Paulo F.C ).
De acordo com esse projeto, uma faixa de terreno entre a
Avenida Caxingui e a Rua Miguel de Almeida Prado, no Butantã,
será reservada para a abertura da avenida de fundo de vale, com
1.900 metros de extensão e que se ligará futuramente a Avenida
Paulo VI (antiga Brasil- Sumaré ).

30/03/1979
Pirajuçara: A passeata e crítica
A Palavra do Leitor
Sr. Redator,
Em sua edição da semana próxima passada, V.S.as., em espaço
bastante restrito, inseriram matéria sobre a movimentação
popular que objetiva solução para os problemas que afligem
milhares de moradores ao longo do córrego Pirajuçara. Não
podíamos omitirmos em virtude de sermos um dos grandes
atingidos, como também por conhecermos e participarmos
daquela mobilização e outras que houveram ao longo de dez
anos como moradores dessa região. Apesar da contradição – do
dia 09 para o dia 10 – a manifestação relâmpago ao longo de 4
KM do córrego surtiu os efeitos ao que se propões ( vide
encaminhamento pelo Sr. Prefeito Municipal do projeto de
canalização de 1.900 metros daquele córrego ). Não foram
cinqüenta só que se mobilizaram, pois através de um árduo
trabalho obteve-se mais de 1.000 assinaturas, clamando por
ampliação de verbas que se destinava a outros fins, para que
viesse minorar nosso sofrimento. Essa movimentação em várias
etapas teve a cobertura da grande impressa dessa Capital, que
abriu seus espaços custosos para divulgar um problema
comunitário de nossa região.
Sr. Redator, aproveito o ensejo para convidá-lo a visitar a Rua
Graziela, atrás do Clube Solar de Amigos ( o famoso ), antes que
a mesma desapareça pela erosão, onde residem dezenas de
famílias, inclusive o signatário, fruto de desídia de uma
Administração Regional, autêntico comitê político –eleitoral
desde sua criação.
Segundo soubemos, quando se buscou apoio no Legislativo
Municipal foram convidados indistintamente Arena e MDB, além
do Secretario de Vias Públicas, Secretário das Administrações
Regionais e os Administradores do Butantã – Campo Limpo, que
ao final foram ausentes omissos. Mas por certo, Sr. Redator, que
afinal se o evento fosse concurso, festividades promocionais,
onde transita figuras conhecidas de nossa região, teríamos as
presença dos ilustres Arenistas e até do vereador mais votado na
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região, e, não faltaria por certo as pseudas-sociedades amigos
de bairro. Mas era problema do povo, deixa para lá.
Esse é o desabafo de quem dentro de pouco terá sua casa
desmoronada pela erosão do córrego Pirajuçara. Embora
tenhamos como certa a não publicação desta, qualquer modo vai
o nosso repúdio.
Eulino Arantes
20/04/1979
Desapropriação no Butantã: Prefeito sancionou a lei que os
moradores criticam
Continua repercutindo intensamente na região do Butantã a
noticia de reserva de uma grande área para a construção da linha
Oeste do Metrô – estação, pátios e oficina -, canalização do
córrego Pirajuçara e construção da Avenida Marginal ( Elizeu de
Almeida ), que será via expressa de acesso à BR-116. O Diário
Oficial do Município de terça-feira, dia 17, trouxe em sua
primeira página a publicação da respectiva lei, que tomou o
número 8.889, sancionada pelo Prefeito na véspera. Ao mesmo
tempo, o Secretario de Vias Públicas esclareceu o item de lei
que se refere a abertura de vielas sanitárias abrangendo o
córrego Caxingui, entre as Ruas Quitanduba e João Batista F.
Filho. Segundo o Engenheiro Otávio Camilo P. Almeida, há duas
alternativas para a canalização desse córrego: “O dono do
terreno pode concordar com que a Prefeitura faça a galeria,
desde que ele se comprometa não construir nada em cima. Se
ele não concordar, a Prefeitura desapropria a área, executa a
galeria e faz muros em ambos os lados, deixando uma calçada
com 6 metros de largura, apenas para a passagem de pedestres
( viela sanitária)”. (...)
11/05/1979
Obras de Saneamento na Grande São Paulo inclui o córrego
Jaguaré e desapropriações
Foram assinados em 24 de Abril ultimo, contratos entre o Banco
Nacional de Habitação (BNH), a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), e a Prefeitura
Municipal de São Paulo, dos quais decorrem recursos de Cr$
2,6 bilhões, destinados a execução de ligações domiciliares
gratuitas de água, ampliações da rede de distribuição, retificação
de córregos (fundos de vale ) e novas obras de adutoras e
reservatórios, dentro da ação conjunta Sabesp- Prefeitura, no
programa Sanegran.
Fundos de Vale
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O contrato diz respeito também a execução de abertura e
urbanização de fundos de vale onde serão assentados pela
Sabesp coletores-tronco de esgotos previstos no Sanegran, que
estabelece para 1983 o atendimento com rede coletoras de
esgoto para 55% da população da Grande São Paulo (hoje o
atendimento é de 38% ). Serão retificados vários córregos, entre
os quais o Jaguaré, cuja canalização terá prosseguimento em
Maio de mais 860 metros, situados entre as Avenidas Corifeu de
Azevedo Marques e Maestro Sesto Mechetti, no Butantã.
As desapropriações para a realização dessas obras de
saneamento atingirão terrenos situados em áreas marginais aos
respectivos córregos. Quanto ao córrego Jaguaré, a área a ser
desapropriada é de 19 metros m2 .
05/01/1979
Butantã vai ganhar novo Centro Esportivo
Pinheiros Dia e Noite
O Prefeito Reinaldo de Barros autorizou a construção de um novo
centro Educacional e Esportivo na área da AR-Bt, obedecendo ao
objetivo de proporcionar a população locais de lazer próximas de
suas residências, o que evitará a constante utilização de
transportes movidos a derivados de petróleo, principalmente
para fins de semana.
O Centro Educacional e Esportivo do Butantã ficará no
cruzamento das ruas Dr. Ernani Gama Correa e Alberto
Tanganelli, com acesso pela Rodovia Raposo Tavares, altura do
Km 11,5 (…).
12/10/1979
Alterado o Zoneamento de várias Ruas do Butantã
Importante alteração do Zoneamento de várias ruas do Butantã
foi aprovada pela Câmara Municipal na seção do dia 04 ultimo.
A medida foi proposta pelos vereadores Miguel Rizzo e
Eurípedes Sales, e, muda de Zona 1 para Zona 3 ( que permite o
uso para várias finalidades comerciais e industriais), as
seguintes ruas: Camargo, Waldemar Ferreira, Agostinho Cantur,
Jerivativa, Pirajuçara, Armando Fairbanks, Lemos Monteiro,
Magalhães de Castro, Romão Gomes, Praça Jorge Ribeiro de
Lima, Catequese, Engenheiro Bianor, Vital Brasil e Euzébio de
Matoso.
O projeto de lei instituindo a mudança aprovado por expressiva
maioria seguirá proximamente para a aprovação do Prefeito
Reinaldo de Barros.

16/11/1979
Regional construirá nova galeria entre Morato e Pinheiros
A Supervisão de Obras Publicas da AR-Pi, informa que foi aberta
uma licitação Por tomada de preços para a construção de uma
galeria pluvial na Rua Morato Coelho, entre as Ruas Arthur de
Azevedo e Pinheiros, no valor de CR$ 1 milhão.
A construção dessa galeria, com em prazo de trinta dias a partir
de 01/12, se faz necessária – explica o Supervisor José
Hamilton da Cruz – porque a galeria existente no local, muito
antiga, está permitindo a infiltração das águas em alguns
prédios residenciais, colocando em risco os moradores.
23/11/1979
Chuvas provocam enchentes em Pinheiros e no Butantã
São Paulo foi surpreendida na quarta-feira da semana passada
por um violento temporal. As enchentes, fato comum nestas
circunstancias, aparecem rapidamente, avançado sobre as casas
e deixando em poucos minutos o seu rastro destruidor.
Em Pinheiros, e na região do Butantã, a água avolumou-se
enormemente em alguns pontos, derrubando muros, arrastando
carros, entrando pelas casas, que tiveram móveis e objetos
inteiramente destruídos, além de causar pânico entre os
moradores.
Na Rua Belmiro Braga, uma travessa da Cardeal Arco-Verde, a
água alcançou cerca de um metro. Como explicação, os
moradores apontam as bocas –de- lobos entupidas e um
córrego que corre atrás da rua e que nunca foi canalizado. Com
as chuvas e com os muros a água ficou represada, obrigando
que se empregassem picaretas para quebrarem os muros, a
única maneira possível de se dar vazão às águas. Leda Miranda,
que teve sua casa totalmente arrasada pela enchente, chorava
desconsoladamente. Morando há um ano na casa, Leda
desconhecia a situação da rua. Com móveis novos, comprados
há três meses e que ficaram danificados completamente, ela
reclamava da proprietária, que não lhe havia alertado sobre as
enchentes. Seus vizinhos não viviam situação melhor. Muitos
deles empilhavam seus móveis em um canto mais alto e faziam
a limpeza do barro que se ia acumulando. A desolação era geral,
com os moradores reclamando da Prefeitura, sendo que muitos
deles foram na hora levar o seu protesto e pedir providências
para o Administrador Regional Hélio Fidellis.
Outras Ruas
Na Rua Girassol, onde existe um córrego represado, a água
também fez muitos estragos. No Auto-elétrico Girassol e no bar
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ao lado, a enchente atingiu motores, documentos, criando um
grande caos. Luís Gonzaga Saad, do auto-elétrico, apontava uma
obra que esta sendo feita como a responsável, contando que mal
havia começado as chuvas, os funcionários se retiraram, sem
sequer se preocuparem em prestar algum auxilio.
Em duas casas em frente, uma delas subdividida em outras
quatros, a água e o barro causaram grandes transtornos. Uma
mulher preocupava-se com a sua vizinha, que estava desde
manhã em seu emprego, e desconhecia a inundação pela qual a
sua casa estava passando. Homens e mulheres, em um trabalho
de mutirão, limpava o barro que se ia juntando, jogando água,
tentando salvar um móvel aqui, ;um eletrodoméstico ali, nem
sempre com muito sucesso. A água fora rápida demais.
Até mesmo na Rua Lisboa, um local alto, a chuva fez estragos. E
os moradores não hesitavam: criticavam a Prefeitura pelos
descuidos, lembrando que as bocas-de-lobo estavam entupidas,
sem que as autoridades públicas tomassem as medidas
necessárias, apesar das reclamações constantes.
O Pirajuçara, um rio violento
Fato quase corriqueiro, o Pirajuçara transbordou. Quem
chegasse até as suas proximidades certamente ficaria bastante
impressionado. De pequeno córrego, o Pirajuçara estava um
grande rio. Barrento, com uma grande correnteza, a água
chegava a alcançar alguns jardins, particularmente entre a Praça
Marcelo Tupinambá e Rua Francisco Perrot, na Previdência.
Contando com a sua experiência anterior, os moradores das
margens da Elizeu de Almeida mantém defensas nas entradas de
suas casas, em uma tentativa de evitar que a água faça maiores
estragos. Na realidade, os moradores já nem se queixam mais;
apenas se retiram para o interior e aguardam que o córrego volte
a seu nível normal, já bastante alto habitualmente.
No Rio Pequeno, particularmente na Rua Henrique Facchini, que
não é próxima de nenhum córrego, quando chove fica sem
nenhuma passagem, pois a rua fica inundada. Para Mucio
Gomes Sampaio, morador da rua, isso acontece porque foi feito
um trabalho que impediu o escoamento da água. “Para se Ter
uma idéia”, diz ele, “Poucas casas tem calçadas, e quando
chove, devido a água e a lama, as pessoas passam equilibrandose nos muros. O comércio fecha as portas porque fica sem
nenhum freguês. E essa situação não pode continuar”.
Gazeta de Pinheiros
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25/01/1980
Explosões no Rio Pinheiros preocupam a City Butantã
Os moradores da City Butantã e das proximidades do Rio
Pinheiros estão apreensivos com as constantes explosões que
vem ocorrendo no leito do rio há aproximadamente dois meses.
Segundo eles, as explosões ocorrem sem nenhum horário
determinado, causando pânico entre as pessoas residentes
naquela região e nos motoristas que circulam por lá. Um dos
seus moradores explica que as explosões – que até agora
ninguém sabe qual é a finalidade delas, nem porque estão
ocorrendo – não tem horário determinado, colhendo todos de
surpresa. “A última delas – assegura – ocorreu no último
Domingo às seis da manhã , acordando toda a população do
bairro”.
_ O que queremos, garante outro morador, é que pelo menos
nos explique o que está acontecendo, pois até agora não
sabemos de nada, ninguém nos deu nenhuma satisfação que
justificasse essas explosões. Não sabemos sequer quem é que
está realizando estas explosões. Em algumas ocasiões elas
chegaram a ser tão fortes – diz ele- que fazem tremer o próprio
chão e as paredes. E pergunta: “Se algum dano maior ocorrer,
se alguma parede rachar ou vidros forem quebrados, quem é que
vai se responsabilizar pelos prejuízos? A firma que está
realizando as obras no rio? A Administração Regional de
Pinheiros ou a própria Prefeitura?
22/02/1980
Pinheiros Dia e Noite
Novas obras no córrego Pirajuçara
Os Córregos do Pirajuçara, Tatuapé, Moóca, Guaimi e Moinho
Velho serão beneficiados com obras de canalização pela
Prefeitura de São Paulo, a partir desse ano até 1982. Para isso,
foi firmado contrato de empréstimo entre municipalidade e o
Banco do Estado de São Paulo no valor de 2 bilhões e 100
milhões de cruzeiros. As obras de ampliação e melhoria do
Sistema de Drenagem Pluvial desses Córregos têm por objetivo
controlar as enchentes na cidade. Com estas verbas, serão
também realizadas a pavimentação da Av. do Córrego Maria
Joaquina, a construção do Viaduto Cangaíba e canalização dos
Córregos da Moóca, Capão do Embira, Guaimi e Pirajuçara.
Zoneamento do Butantã: na Câmara o projeto que cria os
corredores especiais
Embora não exista prazo legal para a votação, o Prefeito Reinaldo
de Barros enviou no último dia 14/02 à Câmara Municipal o

projeto de lei que cria os corredores de uso especial, alterando a
lei de zoneamento, e, solicitou urgência no exame do assunto.
Entre os trinta e três pontos da cidade que serão atingidos pela
reformulação, está uma área do Butantã – atualmente
estritamente residencial- que passaria a ser um “corredor de uso
especial”, onde são permitidas as atividades de escritórios
administrativos ( sem operação de venda de mercadoria),
agências bancárias e de câmbio, escritórios de financeiras,
imobiliárias, departamentos imobiliários de construtoras,
estúdios fotográficos, galerias de arte plástica, agência de
turismo, de publicidade, de escritório e consultório de
profissionais liberais, planejamento, projetos, auditoria,
consultoria e assessoria, consulados e representações
diplomáticas, museus e estacionamento de veículos.
Contrários as medidas, os moradores destas ruas do Butantã já
estão há algum tempo protestando junto as autoridades e
realizando diversos movimentos que visam preservar aquela
zona como residencial. O projeto enviado pelo Prefeito
determina ainda que, com exceção dos museus, em todas as
outras atividades deve se prever uma vaga de estacionamento
para cada 40m2 de construção. Caso não haja espaço disponível
no imóvel as vagas poderão ser providenciadas em outro, no
máximo 200 metros de distância. Reinaldo de Barros adotou a
solução que considera conciliatória, transformando em corredor
de uso especial ( Z-8 _ CRI-II), a Rua Colômbia, entre Estados
Unidos e a Groelândia; Avenida Europa, entre Groelândia e Praça
do Vaticano; e, a Avenida Sumaré, entre as Ruas Pombal e
Professor João Arruda.
29/02/1980
A Palavra do Leitor
Chuvas causam prejuízos
Vim por intermédio desta comunicar a V. S. o acontecimento das
últimas chuvas fortes caídas nos últimos dias, na baixada da R.
Fradique Coutinho, R. Arthur de Azevedo e Matheus Grou, onde
existe um córrego que escoa toda a água por intermédio de
galerias. Acontece que esses bueiros não foram limpos nestes
últimos dois anos, ocasionando sérios prejuízos para os
moradores dessas ruas, com água invadindo prédios, indústrias,
lojas, etc., fazendo muitos estragos nos automóveis dos prédios.
No Viaduto da Teodoro Sampaio sobre a Matheus Grou onde
existe um problema gravíssimo: tem um vazamento no piso e
isso pode piorar cada vez mais e trazer várias conseqüências ao
trânsito.
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Agora ? de suas providências no tradicional jornal do bairro,
que dado sua contribuição de valor considerável, subscrevo-me,
muito grato.
Atenciosamente Amadeu Botigliere.
14/03/1980
O lixo de Pinheiros: Coletado em grande parte, mas também
atirado nos terrenos baldios e nas ruas
É incrível a quantidade de lixo recolhida todos os dias na região
de Pinheiros: cerca de 400 toneladas, e que aumenta ainda mais
na coleta de segunda-feira, ocasiões em que se pode ultrapassar
tranqüilamente as 500 toneladas.
2
Abrangendo uma área de 30 KM , a coleta de lixo na região é
feita por mais ou menos 130 funcionários (sendo 55 da AR-Pi, e
os demais da Enterpa, a empresa concessionária que realiza o
trabalho utilizando 33 caminhões, encaminhando o lixo
recolhido para a estação de transbordo da Rua Vergueiro). E a
maior parte deste extenuante trabalho, cerca de dois terços é
efetuada a noite, para evitar problemas no trânsito local.
Até recentemente o lixo das transversais da Teodoro e Cardeal
Arcoverde era coletado durante o dia, mas – para dar maior
fluidez ao trânsito –passou a ser feito a noite. Na região, a coleta
diurna é realizada apenas no Alto de Pinheiros, Vila Madalena,
Vila Beatriz, zonas que não apresenta um tráfego tão violento
quanto na área comercial.
Salvo um ou outro caso isolado, a limpeza pública – incluindo a
coleta do lixo de Pinheiros – é considerada satisfatória pelos
moradores. Para evitar o lixo nas ruas, a AR-Pi instalou durante
todo o mês de Fevereiro , principalmente na Teodoro, Cardeal,
Butantã e Faria Lima, aproximadamente 1.300 cestos de lixo,
que são esvaziados diretamente pela varrição . Mas existem
pontos do bairro considerados críticos e que não são
decorrentes propriamente da coleta e da varrição.
25/04/1980
Light considerada culpada nas enchentes do Rio Pinheiros. Oito
anos depois
Apesar de já terem passado oito anos após o desabamento de
fortes chuvas em janeiro de 1972, que provocou o
transbordamento do Rio Pinheiros, e sérios danos à população,
somente na semana passada o processo impetrado pela
empresa Solorico S/A contra a Light - Serviço de Eletricidade
S/A, responsabilizando-a pelo incidente, foi julgado.
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Por três votos a zero, a Light foi declarada culpada e obrigada a
pagar a Solorico a quantia de Cr$ 1.012.490,00, com juros e
correção monetária, por ter permitido o transbordamento que
acabou prejudicando a empresa.
Segundo o desembargador Macedo da Costa que, ao lado dos
desembargadores Gonçalves Santana e Ferreira Prado votou pela
punibilidade da Light  “a responsabilidade da Light é flagrante
porque, apesar das fortes chuvas que caíram na ocasião, ela
manteve fechada as comportas da Usina Elevatória Edgar de
Souza. Mesmo assim, diz ele, “seria injusto negar as suas
preocupações em evitar acidentes”, o que pode ser comprovado
pela inexistência de fatos como esse  motivados pela Light 
antes ou depois das cheias.
Nesse julgamento que ocorreu na 6a Câmara Civil do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a Light perdeu o recurso
?
pelos seus advogados à decisão do pagamento de multa a
Solorico que já havia sido decidido desde 28 de junho de 1978
pelo juiz Nilton Hélio Laeurence.
Senhor Governador: Estas são as reivindicações do Butantã
A União das Sociedades Amigos de Bairro da Região de
Pinheiros estará entregando amanhã ao Governador Paulo Maluf
e ao Prefeito Reinaldo de Barros um relatório, resultado de uma
pesquisa realizada entre as lideranças comunitárias e também de
centenas de comerciantes, profissionais liberais, diretores de
estabelecimentos de ensino público e particulares, clubes
esportivos e sociais da região; no qual destaca itens prioritários
que interessam globalmente a toda comunidade, e depende,
para uma solução , das áreas Administrativas e Estadual.
Canalizar o Pirajuçara
A canalização e retificação do córrego Pirajuçara – “Um grande
desafio para a Administração Pública”- é outro dos itens que
constam do documento . “Possuindo uma bacia hidrográfica que
2

ocupa aproximadamente 90km , o Pirajuçara possui um
escoadouro de pequenas proporções, incapaz de dar vazão ao
volume de água nas ocasiões de chuvas”. Desta maneira,
continua a “União”, “a canalização do Pirajuçara é tido como um
problema prioritário desta área e sua solução além de
proporcionar melhores condições de vida aos seus moradores,
permitiria – paralelamente – a construção da esperada via de
acesso a BR-116 para desafogar o trânsito da já saturada
Avenida Professor Francisco Mourato.
02/05/1980

Mais água, luz , asfalto e canalização do Pirajuçara. Essas são as
reivindicações
Se o objetivo do Governador Paulo Salim Maluf e do Prefeito
Reinaldo de Barros, ao inaugurar sábado passado o “Governo da
Integração” na Administração Regional do Butantã, foi ouvir
diretamente as reivindicações dos moradores, eles muito
provavelmente terminaram sua jornada de trabalho bastante
satisfeitos.
Isso porque, um numeroso grupo de favelados, que insistia para
ser recebido na integra (quando anteriormente já havia sido
estabelecido que apenas os representantes seriam ouvidos),
durante horas ouviram pedidos, pedidos e mais pedidos.
Região extremamente heterogênea, onde bairros granfinos
convivem com favelas miseráveis, entremeados com bairros de
classe média, o Butantã com uma população de
aproximadamente 350 mil habitantes, sócio de todos os
problemas dos outros bairros de São Paulo: falta de rua
asfaltada, falta de abastecimento de água, falta de rede de
esgotos, falta de saneamento básico, falta de melhor iluminação,
falta de escolas, falta de creches, falta de hospitais, falta de
melhor policiamento, além de algumas áreas ter que enfrentar,
periodicamente, desastrosas inundações, provocadas pelo
Córrego Pirajuçara.
E todos esses problemas, que nem em novidades se constituem,
foram levados ao Prefeito e ao Governador. Alguns por
Sociedades Amigos do Bairro; a maior parte, porém, levados
pela União da Sociedade Amigos de Bairros da Região do
Butantã; que congrega quase todas as SABs da região.
Pensando de uma forma mais global, a União solicitou: a
instalação de um Pronto Socorro Municipal (não existe um único
Pronto Socorro e os Centros de Saúde são insuficientes), a
criação de mais dois novos Distritos Policiais, pois o 34 DP,
sediado na Av. Prof. Francisco Mourato, não tem efetivo
suficiente para cobrir a extensa área.
Canalizar o Pirajuçara
A canalização do Córrego Pirajuçara continua a ser lembrado e
colocado entre as prioridades do bairro. Ao ser indagado sobre o
assunto, o Prefeito Reinaldo de Barros assegurou que as obras
deverão começar dentro de mais ou menos seis meses. Antes,
explicou, é sempre impossível pois não existem projetos para a
canalização e retificação do Córrego. De qualquer forma, até a
divisa com Taboão da Serra o Córrego receberá melhorias, o que
beneficiará as populações ribeirinhas.
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30/05/1980
Conselho Comunitário da Saúde do Butantã inicia campanha
pela abertura do Hospital Universitário
A região do Butantã tem aproximadamente 350 mil habitantes,
dos quais mais de 50 mil favelados. Sua periferia assim como a
de toda Grande São Paulo, não conta com as mínimas condições
de urbanização . Falta água, saneamento básico, energia elétrica,
iluminação pavimentação, moradia e hospital. E os moradores
da região reivindica essas melhorias, principalmente a ativação
do Hospital Universitário, construído dentro da Cidade
Universitária Armando Salles de Oliveira. Isto porque, quando
algum morador do Butantã necessita de exame de laboratório,
raio-x, transfusão de sangue, ou qualquer atendimento de
emergência, tem de percorrer grandes distancias para ser
atendidas, enfrentar filas e até perder dia de trabalho. Os Centros
de Saúde fazem pré-natal, mas não possuem maternidades para
encaminhar as parturientes. Muitos atendimentos de urgência
acabam sendo feitos no Hospital das Clinicas, com número de
leitos insuficientes para atender a contento toda a população da
Capital. Todos estes problemas deveriam ser atendidos num
hospital da região. Esse hospital já existe – é o Hospital
Universitário. Está quase totalmente pronto desde 76, mas até
agora não foi entregue a população.
28/11/1980
Prefeito visita obras no Córrego Pirajuçara
“No próximo ano, com a canalização do córrego Pirajuçara em
cerca de 1.800 metros, o problema das enchentes na área entre
a Rua Miguel de Almeida Prado e o córrego da Antonico estará
totalmente eliminado “. Esta afirmação foi feita na última sextafeira pelo Prefeito Reinaldo de Barros ao inspecionar as obras
que estão sendo realizadas na AR-Bt.
Acompanhado pelo Administrador do Butantã, Ivo Carontini, pelo
Vereador Miguel Rizzo (atualmente PDS ) e por sua equipe de
trabalho, o Prefeito de São Paulo salientou ser aquela obra”.
Uma reivindicação antiquíssima desta região, cujo o povo vem
sendo assolado pelas inundações do Pirajuçara a mais de 50
anos. O problema da enchente é crônico quando o córrego corre
a céu aberto, como é este o caso. No momento em que o rio é
canalizado, multiplica-se a sua vazão 10 vezes, fazendo com que
corra normalmente em toda a sua galeria”.
Reinaldo de Barros visitou também as obras que estão sendo
realizadas no córrego Jaguaré, trecho entre a Avenida Corifeu de
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Azevedo Marques e Rua Sistro Mexei, com extensão de 940
metros.
12/12/1980
A Palavra do Leitor
Moradores Agradecem
Sr. Redator,
A obstrução do córrego do Caxingui numa extensão de mais de
500 metros tem sido um transtorno as industrias e as moradias
que os margeiam nos últimos anos. Em uma solicitação a
Administração Regional do Butantã fomos prontamente
atendidos e foram removidos todos os obstáculos e detritos que
obstruíam. Nas últimas chuvas, que não foram poucas, houve o
escoamento rápido e total . Parabéns ao Administrador Ivo
Carontini e sua equipe.
João Cucharuk
16/01/1981
Insetos e mau-cheiro, é o Rio Pinheiros no verão
“A gente gasta veneno e eles vão embora”. “HÁ mais de dez
anos convivemos com este problema e nunca saímos disto”.
Venenos ou seja lá o que for, a população que vive nas
proximidades do Rio Pinheiros tem mais uma vez que conviver
com seu drama maior de verão.
Este drama é materializado por pernilongos, baratas, moscas,
ratos e toda uma gama de outros pequenos animais e insetos
que perturbam a vida de todos ao longo do rio. Os moradores
das imediações do Pinheiros dizem não estar acostumados com
o que acontece todos os anos e, pior, neste verão. Para D.
Odette Moreira Lago, moradora na Rua Antônio Vieira de
Medeiros, aproximadamente a duzentos metros do Pinheiros, “O
cheiro principalmente no verão é insuportável. Acho que quando
bate o sol no rio essa exalação de mau-cheiro aumenta, e
ninguém por aqui agüenta isso”. A mesma D. Odette acredita na
possibilidade de se tratar o Pinheiros: “Todos os anos – diz ela , fazem uma espécie de dedetização do rio e, quando isto
acontece a situação melhora. Seria ótimo que isto ocorresse
com maior freqüência. A maior praga é constituída por
pernilongos. Baratas também existem aos montes, mas, para
mim, o principal problema é o mau-cheiro, insuportável nos dias
de calor”.
Problema antigo
Pernilongos, baratas, moscas e até ratos fazem parte da vida e
das preocupações diárias de D. Guiomar Bruno, que lembra do

fato de que em algumas épocas o rio é dedetizado, mas estas
são tão poucas que logo os insetos retornam a sua atividade
normal: “Esse tipo de tratamento faz com que moscas e outros
insetos desapareçam, mas as baratas – das quais confessa Ter
um medo indescritível – não desaparecem jamais”.
Houvesse uma dedetização periódica do Pinheiros e certamente
este pessoal todo que vive nas imediações de sua margem não
estaria reclamando. A mesma D. Guiomar afirma que as moscas,
quando aparecem são igualmente assustadoras, “Uma vez que
são bastante fortes e grandes”. Convivendo com este problema
causado pelo rio, os moradores se suas imediações já há muito
tempo vêem repetir-se, todos os anos, a mesma época. Em
verdade, não podem sequer apelar a qualquer órgão público,
pois estes afirmam que o rio é tratado periodicamente.
Periodicamente ou não, o que acontece de fato é que este
tratamento não está saindo a contento dos moradores. Muitos
habitantes, já há mais de 20 anos no local, lembra que nos
últimos 10 anos a situação ficou pior, e as providencias tomadas
nunca atingiram os objetivos as quais se propunha.
Os moradores das regiões ribeirinhas, que no caso se alonga
pela extensão habitável do Pinheiros, desde a Lapa até o
Morumbi, tem o mesmo tipo de queixa, afirmando que “ O
problema tem solução, é uma dedetização mais atuante, feita
não somente quando chega o verão, mais o ano inteiro,
certamente acabaria com o problema”.
Por toda a região, os problemas são muitos, como coleta de lixo,
esgotos não funcionando corretamente e outros. Todos estes,
somados ao do rio fazem com que a população local cada vez
mais pensem em soluções particulares.
D. Guiomar, já há vinte anos no local, diz em tom meio jocoso:
“Você já viu um monte de baratas juntas formando uma bola,
como uma colméia de abelhas? Não? Pois é, isto acontece por
aqui; e por acaso, você já viu bicho mais besta que uma barata?”
As palavras de D. Guiomar refletem o pensamento dos
moradores da região. Todos, de uma forma ou de outra, criticam
as autoridades que, segundo os mesmos, teria que tomar uma
providência em relação ao caso. E não somente no verão, mas
durante o ano inteiro.
23/01/1981
Moradores da Eugênio de Medeiros pedem providência contra
enchentes
Mais uma vez as chuvas que se abatem sobre a Cidade vem
causar sérios transtornos para a população. Desta vez as
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reclamações partem da Rua Eugênio de Medeiros que
encaminhou a este jornal um documento com cerca de 50
assinaturas, explicando a situação e solicitando providências.
É a seguinte a entrega do abaixo-assinado. “Os abaixoassinados, moradores e comerciantes, residentes e
estabelecidos na Rua Eugênio de Medeiros, vem através deste
jornal fazer um apelo as autoridades municipais ou quem de
direito for, para urgentes providências no sentido de resolver um
problema crucial de enchentes naquele endereço, visto que o
referido problema vem trazendo, ao longo destes anos, prejuízos
de grande monta aos referidos moradores que cansados de
reclamar na Administração Regional, fazem seu último apelo ao
futuro municipal, esperando contar com sua sensibilidade
humana e seu alto espirito Administrativo”.
20/02/1981
Ampliada a área da Marginal do Pinheiros
2
A Prefeitura anexará 122.000 m de terrenos, área pertencente
à Avenida Marginal do Pinheiros para a execução de obras de
alargamento em seu primeiro trecho de 4.400 metros, entre as
pontes do Morumbi e João Dias. Para isto foram declaradas de
utilidade pública cinco terrenos no Morumbi, junto a Avenida
que, futuramente, terá 26 KM de extensão, deste bairro até
Parelheiros.
Atualmente, a Prefeitura, através da Secretaria de Vias Públicas,
está executando o serviço de terraplenagem nesta área, onde a
avenida terá 14 metros de largura com 3 metros de acostamento.
A abertura deste trecho inicial está exigindo um movimento de
3
terra de 6.000m , que estão sendo utilizados nos trabalhos de
terraplenagem. Com a conclusão das obras de alargamento da
Avenida Marginal do Rio Pinheiros, facilitará o acesso ao
Município de Itapecerica da Serra e ao bairros de Campo Limpo
e Santo Amaro
24/04/1981
Ponto de Vista
A Recuperação do Rio Pinheiros
O Secretário de Obras e do Meio Ambiente, Walter Antunes,
informou muito recentemente que o Rio Tietê poderá ser
recuperado, através da tecnologia, eliminado-se o mau-cheiro e
ser reutilizado - ainda que a longo prazo para o transporte.
Imediatamente, isso nos leva a pensar na recuperação do Rio
Pinheiros, que constantemente tem servido para reclamações,
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especialmente dos moradores ribeirinhos, enfernizados com o
mau cheiro, quase que constante, e pelas nuvens de mosquito,
embora haja um serviço periódico para impedir a sua
proliferação.
É provável que muita gente desconheça um projeto que existe (
ou existiu, nunca se sabe onde deságua a burocracia ) para a
recuperação do Pinheiros, transformando-o num rio limpo,
margeado por uma vegetação estudada por paisagistas e
botânicos. Enfim um projeto para deixar o Rio Pinheiros vivo.
Os rios da cidade de São Paulo foram inicialmente os melhores
meios de transporte, ligando diferentes zonas, tanto assim, que
não é por acaso que as Avenidas Marginais, é utilizada por
milhares de motoristas, obedecendo ao mesmo percurso do
Tietê e do Pinheiros.
É evidente que num momento como este, com medidas mais
urgentes que devem ser tomadas em beneficio da população, a
recuperação dos rios é motivo de estudos sérios e - espera-se eficazes. Além de melhorar excessivamente o padrão de vida dos
moradores da cidade, poderia ser uma opção a mais de
transporte, ainda que para simples lazer. E para quem tiver
dúvidas, basta lembrar de dois exemplos históricos: O Sena, em
Paris; e o Tâmisa, em Londres; atualmente inteiramente
reaproveitados.
08/05/1981
A Palavra do Leitor.
Obras do Pirajuçara
Senhor Redator,
Recebendo reclamação a respeito da obra de canalização do Rio
Pirajuçara, que estava sendo efetuada pela Prefeitura na direção
do Prefeito Reinaldo E. de Barros, venho a público contestar a
nota expedida pelo jornal do Butantã, das pessoas que foram ao
jornal protestar contra a execução das obras, alegando
irregularidade, condenando a empreiteira por não aprofundar o
rio e não desobstruir as antigas muradas do seu leito. Não
acredito na falsa acusação, fui inspecionar as obras e me dei ao
trabalho de consultar vários moradores da margem do rio para
melhor confirmação na execução do trabalho. Tenho muito
interesse nesse trabalho que desenvolvi junto ao Sr. Prefeito
Reinaldo de Barros, que tem atendido dezenas de obras de
nosso bairro. Eu não poderia ouvir e calar. Principalmente
quando se trata de uma calunia e uma verdadeira incoerência
mentirosa e demagógica de elementos que não trabalham e que
estão a serviço de desmoralizar os que realmente trabalha.

Nosso Prefeito merece todo o respeito e consideração do povo
do Butantã por esta grandiosa obra que está realizando em nossa
região.
Miguel Rizzo
12/06/1981
Prefeitura compra área para abrigar favelados
O Prefeito Reinaldo de Barros anunciou que a Prefeitura vai
comprar área próxima ao KM 19 da Rodovia Raposo Tavares,
para a construção de conjuntos residenciais destinados as
famílias que atualmente residem nas favelas Uirapuru e Nossa
Senhora da Paz, na Administração Regional do Butantã.
A Informação foi dada pessoalmente pelo Prefeito a
representantes destas favelas, que foram ao Ibirapuera agradecer
a atenção que a atual Administração vem dando as suas
reivindicações.
13/07/1981
Ponto de Vista.
“Enchentes” de Pinheiros precisam da máxima atenção
O problema já é velho: basta uma pancada de chuva mais forte, e
Pinheiros virá um caos. Isso porque em algumas ruas do bairro,
principalmente a Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde, as vias
de acesso mais importantes ficam inundadas, com a água
entrando nas lojas e impossibilitando de vez a passagem dos
pedestres.
Existem também pontos críticos como a R. Eugênio de Medeiros
e Belmiro Braga, nas quais a água atinge grandes alturas,
invadindo residências e  consequentemente  colocando em
risco a própria segurança dos moradores, que constantemente
tem solicitado das autoridades públicas mais atenção para os
problemas que enfrentam.
Vários são os motivos que provocam esta situação, entre esses
bocas-de-lobo entupidas pelo lixo que é atirado nas ruas, a
topologia do terreno, que possibilita o acumulo de água, e a falta
de um serviço regular de manutenção das ruas e a desobstrução
dos escoamentos.
Entende-se perfeitamente que a Regional se ocupe de outros
problemas mais urgentes, mas esta claro que estas
“inundações” não podem continuar e nem se justificam,
especialmente em Pinheiros que tem apontado, inúmeras vezes,
como um bairro sem problemas de infra-estrutura. Portanto, que
as autoridades públicas atentem para o problema e procurem 
dentro de suas possibilidades  resolvê-lo definitivamente.
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31/07/1981
Prefeitura construirá pontilhão sobre o Córrego Jaguaré
A Prefeitura, através da Secretaria de Vias Públicas, abriu
concorrência de um pontilhão que será construído na AR-Bt,
cujo o prazo de entrega é de 100 dias. A Obra será efetuada
sobre o Córrego Jaguaré, ligando a Rua Ruy Amaral Lemos com
a Avenida Valdemar Roberto, antiga Avenida Córrego Água
Podre, no bairro do Rio Pequeno. O custo deste serviço é de Cr$
2
12.650,00, com área de tabuleiro de 154 m .
28/08/1981
Enchentes do Córrego Pirajuçara vão chegar ao fim
O Prefeito Reinaldo de Barros garantiu o fim das enchentes ao
longo do Córrego Pirajuçara, ao assinar em seu gabinete
contrato no valor de 2,3 bilhões de cruzeiros para a canalização
de 3,3km do segundo e último trecho desse curso d’água. A
obra será feita em 300 dias, desde a Levon Apovian até a divisa
com Taboão da Serra.
Ao assinar este contrato, Reinaldo cumpre promessa feita no
início de sua administração de canalizar todo o Pirajuçara, desde
a divisa municipal até a foz do Rio pinheiros. Em nome dos
moradores da região, Júlio César S. Guimarães agradeceu a
solução a muito tempo reivindicada pelas populações atingidas
por inundações provocadas pelo Córrego.
No total foram assinados neste dia 46 contratos, destinados a
execução de diversas obras na periferia, entre elas a
pavimentação de 67 ruas em várias administrações regionais,
prosseguimento do programa Pró Morar, Pró Periferia e Pró
Favela; construção de galerias de águas pluviais, muros de
arrimo, escadarias; serviços gerais de pavimentação; trabalhos
de conservação de áreas ajardinadas; além da canalização do
Pirajuçara.
Outras obras na zona oeste
Cerca de 200 milhões serão aplicados pela Prefeitura em obras
contra enchentes e de ampliação do Sistema Viário, conforme
concorrências abertas na Secretaria de Vias Públicas.
Uma das obras destina-se a canalização de um trecho de quase
500m do Córrego Antonico entre a Av. Prof. Francisco Mourato e
o Córrego Pirajuçara, para onde correrá o Antonico.
Após esses serviços será construída uma ligação sobre o
Córrego entre a Av. Francisco Mourato e a Av. Pirajuçara,
continuação da Av. João Jorge Saad.
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Os trabalhos de construção de galerias desse trecho do Córrego
Antonico tiveram prazo fixado em 120 dias. A obra faz parte do
Plano Diretor de Esgoto da Grande São Paulo, que prevê ao
longo do leito, a instalação de coletores-tronco da Sabesp.
23/10/1981
Dia e Noite
Visita às obras do Pirajuçara
A convite do Vereador Miguel Rizzo, cerca de 350 alunos de
escolas de 1o. grau do Butantã estiveram em visita as obras de
canalização do Córrego Pirajuçara. Mais uma realização da
Administração Reinaldo de Barros.
04/12/1981
Melhoria na Marginal facilita acesso a Zona Sul
Quem se dirigir a Zona Oeste pela região de Santo Amaro,
Interlagos e Campo Limpo, ou que fizer o trajeto inverso, tem
agora uma nova via de acesso. No dia 28/11 foram inauguradas
três obras da Marginal do Rio Pinheiros, pelo Prefeito Reinaldo
de Barros e pelo Vice-Governador José Maria Marins.
A primeira delas é um novo trecho de 4.200 metros de via
rápida, na marginal esquerda do Rio Pinheiros, ligando as pontes
da Avenida Morumbi e João Dias. Iniciada em 1980, esse novo
trecho possui 4 faixas de rolamento e uma de encostamento. A
segunda obra entregue é um complexo de distribuição de
trânsito, junto ao final da nova pista, que conta com oito alças de
acesso e que distribui o fluxo que vem de Santo Amaro,
Pinheiros, do Centro Empresarial e da região de Itapecerica. Foi
feito ainda o prolongamento do rio, que engloba a construção de
duas pistas expressas entre a ponte do Rio Pinheiros e a Avenida
Giovanni Gronchi. Seu percurso é de 2.000 metros, tendo ficado
preservado a pista antiga da Avenida João Dias.
Além destas obras, foi mudada a mão de direção da pista
expressa da marginal direita do Rio Pinheiros, que passa a
operar no sentido Santo Amaro - Jaguaré desde a ponte João
Dias. Em conseqüência, todos os retornos serão desativados,
cedendo lugar a cinco novos ramos direcionais ligados as duas
pistas, a local e a expressa.

24/12/1981
Veja as mudanças que a Nova Lei de Zoneamento trará a seu
bairro

O Largo de Pinheiros, a partir de agora, poderá ser ocupado de
maneira diferente: Se até então existiu uma preocupação de
transformá-lo em uma zona de alta densidade - onde se pode
construir prédios altos e explorar todo tipo de empreendimento
comercial, inclusive shopping centers - a aprovação pela
Câmara Municipal dos quatro projetos que compõe a nova Lei
de Zoneamento lança por terra esta cautela, possibilitando uma
duplicação do numero de construção na área.
No alto de Pinheiros, configurado como zona estritamente
residencial (z-1), uma área foi liberada para a construção de
altos edifícios. E a Praça Pan-americana também sofreu
modificações, recebendo um quarteirão a mais de área
comercial se infiltrando pelas ruas que saem da Praça em
direção as residências.
Estas são algumas das transformações que o bairro sofrerá
assim que entrar em vigor a nova Lei de Zoneamento, cujo
objetivo segundo o Secretário Coordenador, da Coordenadoria
Geral de Planejamento (Cogep), O Engenheiro Lauro Rios, é
“Proteger as Z-1 como áreas de baixa ocupação e de pulmões
verdes”. Apesar disto, o projeto tem sido bastante criticado por
Cândido Malta Campos Filho, ex - coordenador da Cogep e autor
de um projeto de Zoneamento que, a seu ver foi mutilado e
transformado, dando origem a este novo, pelo conselho
comunitário de Pinheiros, representante de 194 entidades da
região, e pelo Instituto os Arquitetos do Brasil (IAB), cujo diretor
Roberto Saruê, acredita que, no caso especifico de Pinheiros,
estas mudanças contribuíram para “descaracterizar
completamente a área”.
Outro Perfil
Segundo os seus opositores, os quatro projetos do “pacote do
Zoneamento” irão alterar quase que totalmente a fisionomia da
cidade. O projeto 248/81 permite que a Prefeitura reformule o
Zoneamento por decreto, sem a necessidade de submeter o
projeto de lei à Câmara Municipal e abre, para a iniciativa
privada, a possibilidade de se valer de normas técnicas
especiais de construção - o que barateia a obra - até então
privilégio apenas de órgão como a Companhia de Habitação (
Cohab ), comprometidos com a construção de obras de
interesse social.
O projeto 250/81 retira das mão da Cohab a prioridade na
aquisição de terras para a construção de conjuntos habitacionais
nas zonas rurais, no entorno da área urbana - terras que eram
compradas pela terça parte do seu valor e que por isto
possibilitava a construção de casas a preços populares -

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

abrindo a área para a iniciativa privada, o que, segundo os
críticos do projeto, estimulará a especulação imobiliária, já que
os terrenos nela situados terão uma avaliação imediata de 100%.
Isto no entender de Roberto Saruê, pode provocar até a extinção
da própria Cohab.
O projeto 251 cria zonas de transição e corredores de uso
comerciais entre os bairros residenciais e comerciais, e os
comerciais e industriais, segundo Lauro Rios, “Com o objetivo
de acabar com os conflitos entre estas áreas, como nos casos
em que um lado da rua se configura como z-1 i o outro lado
como z-2”. A idéia, segundo Roberto Saruê, é boa. Ocorre,
porém, que o projeto alterou também áreas que não são de
transição como é o caso do bairro do Pacaembu, próximo a
Praça das Mangabeiras, onde será permitida a construção de
edifícios de até nove andares e a utilização de casas como
escritórios. Pinheiros teve destino semelhante: Uma área de 1
milhão de metros quadrados, na Marginal do Pinheiros, maior
que o Parque Ibirapuera, que estava congelada e prometida para
a construção de um parque recreativo, foi liberada para a
construção de prédios, hotéis e escritórios. E no Rio Pequeno,
2
numa área de 20.000m
, será duplicado o limite de
construção. O último projeto, o 253/81 que trata do uso e
parcelamento, aboliu, segundo Roberto Saruê, todos os artigos
do projeto de Cândido Malta Campos Filho que “Visava
deseletizar a legislação”. A nova Lei de Zoneamento acaba com
2
a obrigação dos proprietários de áreas de mais de 10.000 m
que pretendam construir obras como fábricas, hotéis, shopping
centers, de doarem parte de seus terrenos para a preservação de
áreas verdes e construção de obras institucionais e comunitárias,
como escolas e creches; causando um prejuízo para a cidade,
de cerca de 24 milhões de metros quadrados de áreas verdes.
22/01/1982
Perigo de deslizamento e ratos: Uma ameaça constante a
moradores do Rio Pequeno
O deslizamento de um barranco das margens de um córrego que
passa entre as ruas Engenheiro Francisco Estevão Erdeli e José
Luongo, no Rio Pequeno, Butantã, está ameaçando diversas
residências. Uma das casas ameaçadas é de Oswaldo Buso, que
fica na Rua José Luongo, 142, e dá fundos para o córrego. Ele
diz que quando comprou o terreno, em 1959, o muro distava
mais de 7 metros da margem. Os constantes deslizamentos e
acumulo de lixo jogado por alguns moradores encurtaram esta
distancia para menos de 5 metros.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página 132

____________________________________

Mais não é só o perigo de deslizamento que tem assustado os
moradores. O lixo e o mato do córrego tornaram-se o habitat
ideal de insetos e ratazana que, constantemente invadem as
casas vizinhas. O número de ratos é tão grande, conforme dizem
os moradores, que os meninos do bairro arrumaram uma nova
atividade durante as férias escolares: caçá-los com estilingue ou
mesmo a pauladas.
Como se não bastasse a ameaça de deslizamento e os ratos, os
moradores vizinhos do córrego ainda temem serem
surpreendidos, notadamente durante o verão, pelas enchentes. É
que, conforme explica Francisco Galhardo, que mora na Rua
Engenheiro Francisco Estevão Erdeli, 100, o antigo muro de
arrimo construído pela Prefeitura para impedir os deslizamentos
está prestes a cair dentro do córrego e com isso poderá represar
suas águas, provocando inundações.
Francisco Galhardo mostra um abaixo – assinado, com mais de
300 assinaturas, que deverá ser entregue nos próximos dias na
Administração Regional do Butantã. Ele conta que esse é o
quarto documento que os moradores da região encaminham à
Prefeitura pedindo uma solução para o problema do córrego.
Tudo estaria resolvido, segundo eles, com apenas 200 metros
de canalização do córrego, entre a Avenida Rio Pequeno, altura
do número 800 e a Rua Augusto Calheiros.
Os moradores reúnem-se em torno de Galhardo e cada um
procura contar de que maneira foi vítima do córrego. Adelaide
de Pirini, da Rua José Luongo, 42, diz que o deslizamento do
barranco derrubou o muro dos fundos do seu quintal. As águas
do córrego já invadiram mais de uma vez a casa de Helene
Moisopollus, na mesma rua, nº 72. Oswaldo Buso lembra que
um dia se deteve para contar o número de ratos que passeavam
pelo quintal de sua casa, e, diz que ficou assustado quando
chegou ao número 20. (...)
Consultado a respeito das reclamações dos moradores, o
Engenheiro Ricardo Claro, do Serviço de Obras Públicas da
Administração Regional do Butantã, prometeu fazer uma
imediata vistoria no local. Disse que deve existir algum projeto
para a canalização do córrego, mas prometeu, de qualquer
maneira, solucionar o problema. Quanto aos ratos, ressaltou que
enviará uma ordem de serviço para o Setor de Higiene e Saúde
da Regional, solicitando uma imediata desratização nas margens
do córrego.
29/01/1982
Iniciada a duplicação da Raposo Tavares

O serviço de duplicação da Rodovia Raposo Tavares foi iniciado
entre os quilômetros 24,6 e 32, no município de Cotia. A
empresa contratada tem prazo de 300 dias úteis para a
conclusão dos trabalhos. Eles incluem, além da implantação e
pavimentação da segunda pista até Cotia, a construção de três
dispositivos de entroncamento até o quilometro 26, somando
um total de 12,4 quilômetros. Na altura do quilometro 54, será
construído um trevo de 2,3 quilômetros de pistas.
26/02/1982
A Palavra do Leitor
Salvos das enchentes
“Em Janeiro do ano passado viemos, através desse jornal,
reivindicar do atual Administrador Regional de Pinheiros, Hélio
Fidellis, e do Prefeito Reynaldo de Barros, providências urgentes
para o problema das enchentes na Rua Eugênio de Medeiros.
Este problema datava de mais de 20 anos, permanecendo sem
solução, com os moradores e comerciantes a mercê das águas.
Isso era uma constante, trazendo sérios prejuízos a todos, além
de não permitir a entrada e saída livre de nossas casas e
comércios.
“Hoje, uma ano depois, voltamos a este órgão da imprensa para
agradecer e enaltecer a sensibilidade do Prefeito e a
administração firme, honesta e serena de Hélio Fidellis, porque
sem eles não teríamos a tal almejada galeria.
“Em meu nome particular e em nome dos demais moradores da
rua, os nossos agradecimentos”.
Rafik H. Saab - Advogado
Jardim Jussara preocupa: eleva-se o número de casos de
Leptospirose e Febre Tifóide
O Hospital Emílio Ribas confirmou a presença de 39 casos de
doenças infecto-contagiosas atendidas desde a semana passada.
Deste total, o diretor - técnico do hospital, Sebastião André de
Felice, disse que havia 26 pacientes portadores de Leptospirose,
doença transmitida pela urina do rato, e outros 13 portadores de
Febre Tifóide, transmitida pela água poluída das enchentes.
Houve quatro casos de óbitos por Leptospirose, entre eles o de
Nelson Paz Pereira, 47 anos, residente no Jardim Jussara e
antigo morador da Vila Madalena.
Os sintomas começaram a aparecer no Jardim Jussara, bairro do
Butantã, no final da semana passada, quando foi dado o alerta
pela médica Tuba Milten Kuschanarosf, do Hospital Emílio
Ribas. O Jardim Jussara é vizinho ao córrego Pirajuçara,
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considerado pelo Administrador Regional do Butantã, Ivo
Carotini, como um “esgoto a céu aberto”.
Com as chuvas ocorridas no último dia 06, as águas do córrego
transbordaram e atingiram as casas ribeirinhas. Os moradores
dizem que a Prefeitura demorou a fazer o serviço de limpeza,
mas o Administrador Regional afirmou que três dias depois da
chuva, quando foi possível iniciar a limpeza do barro, a
Prefeitura esteve lá limpando, desobstruindo bueiros e
providenciando a desinfecção. No Jardim Jussara foram
constatado seis caso de doença. (...)
05/03/1982
Pirajuçara: Um depósito de esgotos a céu aberto espera
canalização total
Contam os moradores mais antigos do Jardim Jussara que há
quinze anos o Córrego Pirajuçara podia ser atravessado num
pulo. Naquela época, nenhuma parte dos 7 quilômetros do
córrego que nascia no Embu, atravessava Itapecerica, São Paulo,
Taboão da Serra e vinha desaguar no Rio Pinheiros, era
canalizada. E as enchentes, quando ocorriam, podiam acontecer
em qualquer ponto do rio.
Hoje, o Córrego Pirajuçara já está quase todo canalizado. Falta
ainda um trecho de 3 quilômetros, que passa pelos bairros de
Peri – Peri, Ferreira, Jardim Jussara e Jardim Celeste, todos na
região do Butantã, e que sofre ainda os últimos
transbordamentos por ocasião das chuvas. Desses bairros, o
Jardim Jussara é o mais prejudicado, porque lá o córrego atinge
seu ponto mais baixo, ou seja, quase 4 metros a menos do que
no restante.
Somando-se este declive às inúmeras curvas que o córrego tem,
não é de estranhar que ele forme um imenso lago durante as
épocas de enchente.
Se há quinze anos o rio podia ser atravessado de um pulo, hoje,
quando chove, ele chega a atingir mais de 40 metros de largura,
atingindo casas da vizinhança e deixando em seu caminho restos
de lixo, detritos, lama, água suja e pedaços de madeira.
Acostumados já com as enchentes, os moradores do Jardim
Jussara até o mês passado não sabiam que teriam que conviver
com outro flagelo do rio: a disseminação de doenças infectocontagiosas provocadas pela água contaminada. Até agora,
foram confirmadas quatro casos de Leptospirose e quatro de
Febre Tifóide no bairro, além de uma morte, a de Nelson Pereira,
também por Leptospirose. Esse fato foi demais para os
moradores. Nos primeiros 60 metros em volta do córrego, pelo
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menos 80 casas foram abandonadas, esperando a limpeza,
desinfecção e desratização geral organizada pela AR-Bt.
Muita gente está sem coragem de morar no Jardim Jussara
depois da última enchente. O abandono das casas provocou
assaltos ( registrados no 34 Distrito Policial) e especulação
imobiliária de quem se aproveita das desgraças alheias. Corre
um boato no Jardim Jussara de que uma pessoa já teria
comprado 17 casas no “bairro das enchentes”, esperando a
valorização que deve vir em Novembro, quando a Prefeitura
inaugurar este último trecho canalizado do rio.
( mas
certamente deverá valorizar ainda mais os terrenos atualmente
tão desacreditadas do Jardim Jussara e dos outros bairros
crtados pelo Pirajuçara.)
Depósito de Esgotos
Além do afluxo natural de suas águas, o Pirajuçara recebe pelo
menos dez afluentes e uma quantidade não calculada de
detritos, jogados através da captação de águas pluviais, uma vez
que nenhum dos bairros que ele corta tem esgotos. É óbvio que
suas águas não podem ser limpas, mas a Prefeitura diz que o
córrego faz parte do Projeto Sanegran de Saneamento Básico da
Grande São Paulo e que “no futuro” passará por um sistema de
tratamento das águas.
Os primeiros 2 quilômetros do córrego Pirajuçara, que passam
pela região de Campo Limpo e vão até a Avenida Três Poderes,
foram canalizados há mais de dois anos. No ano passado, a
Prefeitura inaugurou mais de 1.200 metros correspondentes ao
Vale da Previdência, até a Avenida João Jorge Saad, e que
também era sujeito a inundação. Estes três últimos quilômetros
que faltam dentro de São Paulo, serão beneficiados pelo Banco
Nacional de Habitação (BNH) e Prefeitura, através do Projeto
Fidren, programa de ajuda ao saneamento básico.
Sobrará apenas um pequeno trecho do rio no município de
Taboão, que só poderá ser canalizado com o auxilio do Estado,
uma vez que a Prefeitura desse município não possui orçamento
suficiente sequer para arcar com uma parte da obra desta
envergadura.
Por enquanto, a tragédia da última enchente trouxe uma série de
boatos que tomaram conta do Jardim Jussara. Estes boatos além
de se referirem a epidemia de doenças, falam que o BNH se
recusa a fornecer verbas necessárias para a continuidade da
canalização do córrego, e, que as obras não poderão ser
inauguradas em Novembro. Dizem também que a empreiteira
encarregada do serviço, a Serveng – Civilisan S.A., é
responsável pelas enchentes, pois quebrou bueiros, jogou terra

no rio e inutilizou entroncamentos das águas, além de trabalhar
nesta época perigosa de chuvas.
Segundo o Administrador Regional do Butantã, Ivo Carotini, as
obras de canalização do córrego não serão paralisadas. “O
Programa de Saneamento Básico da Prefeitura, em colaboração
com o BNH, deverá gastar um total de Cr$ 5 bilhões com a
canalização do córrego Pirajuçara. Este total já está empenhado
para que as obras sejam concluídas em Novembro próximo”.
Ivo Carotini também defende a empreiteira das acusações. Para
ele, qualquer obra pública provoca transtornos e com a
canalização do córrego pode ocorrer quebra de bueiros ou
despejo de terra, mas tais fatos aconteceram porque se pretende
fazer uma parede de concreto nas laterais do rio e o
desassoreamento das águas, para que possa correr livremente.
Segundo o Administrador Regional a empreiteira está
trabalhando em quatro frentes de trabalho desde Outubro do ano
passado, quando começaram as obras e não puderam parar o
trabalho, apesar do perigo das enchentes devido ao prejuízo e
atraso que provocaria.
Para os moradores, resta esperar Novembro com impaciência e
a ilusão de um futuro quando o projeto da Prefeitura, que prevê a
construção de uma avenida sobre o córrego canalizado, for
realidade. Esta avenida deverá ligar a avenida Caxingui à Vital
Brasil, eliminando o tráfego que hoje se acumula na Av.
Francisco Mourato. O projeto, sob a responsabilidade da
secretaria de Vias Públicas do Município, não tem prazo para ser
iniciada, mas certamente deverá valorizar ainda mais os terrenos
atualmente tão desacreditadas do Jardim Jussara e dos outros
bairros cortados pelo Pirajuçara.
Inspeção do Prefeito
O prefeito Reynaldo de Barros fez sua primeira inspeção das
obras de canalização do córrego Pirajuçara, no Jardim Jussara,
na última quarta-feira, sendo recebido por cerca de 100
moradores. Eles cobraram a continuidade das obras de
canalização do córrego e receberam do Prefeito a promessa de
estudar a insenção de impostos e o favorecimento na cobrança
de contas de água e luz para os atinquados pelas enchentes.
Reynaldo de Barros também garantiu o final das obras em
novembro, lembrando a promessa de mais de Cr$ 2,750 bilhões
do BNH, feita na segunda-feira, no Rio de Janeiro, pelo
Presidente deste órgão.
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10/04/1982
O Pré - metrô pode ser a solução de transporte para a região do
Pirajuçara
Ano de 1990. Sobre o canalizado Pirajuçara, de triste lembrança
no passado com suas enchentes que traziam prejuízos e graves
moléstias para a população ribeirinha, existe hoje uma larga e
bem traçada avenida, com várias pistas de rolamento. No
canteiro central, estende-se duas linhas duplas de trilhos,
isoladas por uma cerca viva e arborizada. A cada 3 minutos,
passam pelos trilhos velozes, silenciosos e confortáveis
comboios de 2 ou 3 unidades, lembrando o famoso bonde
camarão de 20 ou 30 anos atrás.
Visão utópica e irreal – dirão os mais céticos nem tanto –
emendam os integrantes do Grupo de Assessoria e Participação
(GAP) do governo do estado, ligado a Companhia Energética de
São Paulo (CESP), autores da sugestão. O GAP da CESP é
composto por profissionais liberais e trata de assuntos
relacionados com a Energia e o Transporte. Eles garantem que o
pré - metrô, ou metrô-leve, conforme chamam o projeto que
será perfeitamente viável dentro de 5 ou 6 anos, se a Prefeitura
assim desejar.
O Pirajuçara é apenas um exemplo, pois a idéia poderia ser
aproveitada em outros córregos em vias de canalização ou nas
grandes avenidas da cidade. O pré - metrô poderia substituir
com vantagens ou mesmo complementar o Metrô SudesteSudoeste (Ipiranga-Taboão da serra), em estudo há vários anos e
cujo traçado prevê a região por onde corre o Pirajuçara. Para
este fim, foram desapropriadas em 1979 vários terrenos no
Jardim Christe, no Butantã, próximos do córrego, que deverão
ser usados futuramente pela Companhia do Metrô, apesar dos
protestos dos moradores atingidos.
Protestos
Com o Pré - metrô no Pirajuçara, poderia ser evitados os
problemas de desapropriações, como aqueles enfrentados pelos
moradores da Rua Bernardina Gonçalves Hahne e Antônio
Sant'Ana Abranches, no Jardim Christie, no Butantã. Eles tiveram
seus terrenos desapropriados de acordo com o decreto-lei 8889,
de Abril de 1979, sob alegação de que área serão usadas para a
implantação de uma linha-metroviária Sudeste-Sudoeste.
Em Agosto do ano passado, de posse da planta elaborada pela
secretaria de Obras do Município e baseado no fato de que os
terrenos desapropriados estão enquadrados na lei de
zoneamento Z-1 (estritamente residencial) os moradores
atingidos enviaram, através do vereador Almir Guimarães, um
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ofício à Prefeitura, solicitando a liberação da área. Os apelos não
foram considerados e a mesma Secretaria de Obras através do



ofício n 8.371, de 09/09/81, ratificou o uso dos terrenos.
07/05/1982
Área Verde ao longo do Rio Pinheiros já está no papel
O terreno pertencente à Eletropaulo situado ao longo dos 25
quilômetros da Avenida Marginal do Rio Pinheiros ( entre o leito
e a pista do sentido Cidade Universitária - Interlagos ) será
transformado em área verde e de lazer. Pelo menos é esta a
intenção da empresa que já contratou a Integral Engenheiros e
Arquitetos, escritório situado no Itaim-Bibi para fazer o projeto.
Este último tem a assistência do paisagista Roberto Burle Marx
para a transformação do local, e do Professor de Geomorfologia
da USP, Aziz Ab’Saber, para o estudo geomorfológico do que
existia antes e o tipo adequado de plantas para arborizar o
terreno.
O anúncio da transformação da Marginal do Rio Pinheiros em
área verde foi feito em meados de Abril, durante a inauguração
da exposição de fotos antigas da Cidade, pertencente a ex.- Ligth
e realizada no Masp. Mas, decorrido esse tempo, o trabalho
ainda está numa fase inicial. Basta dizer que Aziz Ab’Saber, cujo
serviço deve constar da primeira parte do projeto, ainda nem
teve contato com a Eletropaulo para poder iniciar o trabalho.
Tudo isso e mais o malogro em que resultaram as tentativas
anteriores de transformar largas áreas da cidade em parques
fazem com que os envolvidos neste projeto não confiem
plenamente na sua realização. Mesmo assim se dispõem a
tentar, considerando este um largo passo num sentido de
transformar São Paulo numa cidade mais habitável. (...)
09/06/1982
Ao lado do córrego, uma praça. É o pedido da Vila Beatriz
Os moradores da Avenida Antônio Pereira da Câmara e
adjacências, na Vila Beatriz, estão pleiteando junto à Prefeitura a
2
urbanização de uma área de cerca de 2.000 m que margeia o
córrego das Corujas , e que está transformado num imenso
depósito de lixo. Há anos que esses moradores reivindicam a
canalização do único trecho do córrego das Corujas que ainda
está descoberto, mas agora até desistiram desse sonho. Querem
apenas aproveitar o terreno ao lado desse trecho para uma área
de lazer, de que a Vila Beatriz está tão necessitada.

Diante das vagas promessas da Prefeitura de canalizar o trecho
do córrego, de cerca de 800 metros de extensão, os moradores
pedem que se desvincule a obra do serviço de urbanização do
terreno. Principalmente o barranco compreendido entre a Rua
Natingui e Francisco Izolde está abandonado e poderia ser
transformado numa praça, sem grandes despesas públicas.
O presidente da Sociedade Amigos de Vila Beatriz, Carlos
Haddad, voltou a fazer o pedido ao Prefeito Antônio Salim
Curiati, durante sua visita aos representantes de entidades
comunitárias da região, reunidas na Associação Comercial de
Pinheiros no último dia 21. Mas até agora ainda não teve
resposta ao seu pedido. (...)
10/09/1982
Drama das enchentes volta a assustar o Jardim Jussara
Enquanto a Administração Regional do Butantã e políticos do
PDS garantem que as obras de canalização do Pirajuçara estarão
concluídas até novembro, os moradores do Jardim Jussara, um
dos pontos mais atingidos pelas últimas enchentes do Córrego,
já temem as chuvas de janeiro. O problema das inundações do
Jardim Jussara será resolvido até o final de novembro deste ano,
com a conclusão das obras de canalização e retificação do
Córrego Pirajuçara. Essa é a promessa do administrador regional
do Butantã Ivo Carotini, que explicou: “Em março de 83, toda a
extensão do Córrego já estará coberta pronta para receber o
asfalto da avenida que servirá como via de escoamento de
caminhões que se dirigem ao sul do país, através da Régis
Bittencourt.”
As obras, porém, estão seguindo num ritmo cada vez mais lento.
Os próprios trabalhadores da empreiteira Serving Civilsan S/A
não acreditam que o serviço fique pronto até o final do ano.
Segundo eles, “houve muitas demissões devido a falta de
verbas. E há muito o que fazer ainda.” Entretanto, Carotini
garante que “a empreiteira está cumprindo o cronograma e
entregando os trechos concluídos dentro do prazo.”
Se as obras não estiverem concluídas até a época das chuvas,
parte dos trabalhos já realizados podem ser perdidos, levados
pelas prováveis enxurradas. E esse é o medo maior dos
moradores. Os mais assustados abandonaram as suas casas,
algumas bem construídas, mas a maioria ficou. É gente
habituada às enchentes, e a impressão que fica a quem os vê
ainda limpando os restos da última inundação, e depois de ouvir
as suas histórias é de que estão resignados a sua sina.
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Mas não é bem assim. Quem mora as margens do Córrego não
quer voltar a viver o drama de fevereiro, quando, além da grande
enchente  a maior dos últimos tempos, com a água chegando
a 1,80m dentro das casas  e viram o medo do tifo e da
lectospirose, esse é um trauma que ainda não desapareceu.
Projeto de 8 bilhões
O Córrego Pirajuçara nasce no Embu, passa por Itapecerica,
Taboão da Serra e atravessa 7km em São Paulo, antes de
desaguar no Rio Pinheiros.
Dos quatro municípios, apenas São Paulo pode canalizar a sua
parte do Córrego, e elaborou um projeto cujas obras, segundo o
administrador Ivo Carotini, exigem 8 bilhões de cruzeiros.
É um projeto audacioso: o Córrego será canalizado, retificado,
limpo, coberto e sobre ele correrá uma moderna avenida, que
ligará a Marginal do Rio Pinheiros ao Taboão da Serra,
desafogando o trânsito da Av. Francisco Mourato.
A primeira fase da obra, 1500m na região da Cidade
Universitária, ficou pronta em 1979. Nos restantes 5500m a
situação é a seguinte: da Cidade Universitária ao Jardim PeriPeri, o Pirajuçara está canalizado e em fase de cobertura; daí até
o Jardim Jussara, as obras de canalização estão sendo feitas,
mas existem trechos onde as paredes de concreto caíram. E é
um pequeno mistério que ninguém sabe explicar: num trecho
próximo à chácara de treinamento de cavalos do Jóquei Clube,
as obras não foram sequer iniciadas ...
O ponto crítico das enchentes está no Jardim Jussara, onde se
forma uma bacia natural que favorece o transbordamento das
águas em dias de chuva.
Lá o obra de concretagem das margens já estão concluídas.
Isso, porém, não elimina o perigo de novas enchentes, pois o
serviço de aprofundamento e limpeza final do Pirajuçara ainda
não foi realizado, e a própria obra exerce uma ação de
estrangulamento sobre o Córrego.
Soluções definitivas
O que trouxe as pessoas para as margens perigosas do
Pirajuçara foi o baixo preço dos terrenos e aluguéis. E a
concentração maior formou-se exatamente no Jardim Jussara,
hoje uma área sem terrenos baldios nas margens do córrego.
Ë uma população habituada a reivindicar. A cada nova enchente,
sempre se forma uma comissão de moradores para reclamar
soluções à Prefeitura. E a Prefeitura os atende, com medidas
mais ou menos paliativas, como a limpeza das ruas e a
desratização. Mas é nas soluções definitivas que os moradores
estão interessados, e começa a haver entre eles, certa
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preocupação com a diminuição do ritmo das obras. “Os homens
e as máquinas são cada vez menos”, diz o advogado Daniel
Trindade, morador da região e membro do diretório do PMDB do
Butantã. E acrescenta: “as obras do Jardim Jussara estão
praticamente paralisadas e nesse passo não terminarão no prazo
prometido.”
Essa não é a opinião de Miguel Riso, candidato a vereador pelo
PDS. Taxativo, ele assegura: “A retificação e cobertura do
Pirajuçara serão concluídas e inauguradas até novembro deste
ano. Só não dará tempo de fazer o asfaltamento da avenida.”
Enquanto os políticos discutem pensando nos votos, a
população parece desmobilizada. Alguns falam numa
Associação de Amigos do Jardim Jussara, mas ninguém sabe ao
certo onde ala fica. Com ou sem associação, os moradores
querem que as obras de canalização do Córrego cheguem ao fim
no prazo programado. Eles ficaram no Jardim Jussara por não
terem outra opção de morar, mas também porque acreditaram
nas promessas da Prefeitura.
08/10/1982
Em breve, Córrego das Corujas poderá ser canalizado
Os moradores da Av. Antônio Moreira da Câmara e adjacências,
na Vila Beatriz, já podem ter esperanças de que a canalização do
trecho de 1200m do Córrego das Corujas, que ainda está a céu
aberto, possa ocorrer no próximo ano. Em audiência realizada
com o Prefeito Antônio Salim Curiati, ao presidente da
Sociedade Amigos de Vila Beatriz, Carlos Adji, e o administrador
regional de Pinheiros, Hélio Fidellis, conseguiram incluir a obra
na pauta de prioridades da Secretaria de Vias Públicas da
Prefeitura, dentro do orçamento de 1983.
O secretário Otávio Camilo de Almeida deverá estudar a
possibilidade de realizar as obras com canos de 1,20m, o que
possibilitaria a construção da obra a um custo menor.
Atualmente calcula-se que a canalização de 500m do Córrego
das Corujas custará para a Prefeitura cerca de 140 milhões de
cruzeiros. Apesar do custo, essa é uma antiga reivindicação dos
moradores, que pretendem a urbanização das margens do
Córrego.
Na audiência com a Prefeitura Salim Curiati também foi
discutida a construção do centro de convivência, projeto das
entidades de classe da região.
15/10/1982
Na área do córrego, planos de urbanização

Duas quadras de uso múltiplo - basquete e vôlei - uma pista de
cooper e um playground, entre outros melhoramentos serão
construídos pela Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura
Municipal de São Paulo, na área do córrego das Corujas, em Vila
Beatriz. Neste local, os moradores há muito tempo reivindicam
um projeto de urbanização, além da canalização do último trecho
do córrego que ainda se encontra a céu aberto.
No mês passado, o presidente da Sociedade Amigos de Vila
Beatriz, Carlos Haddad e o Administrador Regional de Pinheiros,
Hélio Fidellis, estiveram com o Prefeito Salim Curiati para tratar
do problema do córrego e levar a reivindicação dos moradores
da região. Na ocasião, a canalização foi colocada na lista de
prioridades da Prefeitura, dentro do orçamento de 1983. Esta
semana, o Administrador Hélio Fidellis divulgou a notícia da
urbanização da área vizinha ao córrego das Corujas, com uma
2
extensão de 20.000 m , e a construção de equipamentos
adequados para o lazer.
22/10/1982
Iniciadas as obras no barranco de Vila Beatriz
Já estão sendo iniciadas as obras de urbanização de mais de
20.000m2 que margeiam o Córrego das Corujas, antes
transformado em imenso matagal e depósito de lixo. O Prefeito
Antônio Salim Curiati, atendendo aos freqüentes pedidos da
população de Vila Beatriz, assinou projeto de urbanização que
prevê a construção de duas quadras de uso múltiplo 
basquete e vôlei  uma pista de cooper e playground, entre
outros melhoramentos.
Há anos que os moradores de Vila Beatriz, principalmente no
trecho compreendido pela Av. Antônio Pereira da Câmara e
adjacências, reivindicam a urbanização deste terreno e sua
conseqüente transformação numa área de lazer. Esse pedido foi
tornando-se mais insistente a medida que aumentava o número
de residências entre as ruas Alfredo Piragipe, Manuel Patrício de
Menezes, Jurandá e engenheiro Mário Pomponet, que ficam
acima do terreno.Além disso, os moradores reivindicavam a
canalização do único trecho do Córrego das Corujas que ainda
corre a céu aberto. Esse pedido também foi levado ao Prefeito
pelo presidente da Sociedade Amigos da Vila Beatriz, Carlos
Adadi, e pelo administrador regional de Pinheiros, Hélio Fidellis.
Mas como está obra corresponde a um custo maior, não poderá
ser iniciada este ano. Salim Curiati encaminhou o pedido para a
lista de prioridades da Prefeitura, no orçamento de 1983.
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19/11/1982
No Butantã córrego volta a transbordar
No Jardim Jussara, região do Butantã, a última semana foi de
aflições. As chuvas trouxeram novamente o perigo das
inundações, com o transbordamento do Córrego Pirajuçara,
ainda não canalizado.
As chuvas caíram no último fim-de-semana agravaram o estado
das ruas próximas ao Pirajuçara, no Butantã, que ainda esperam
a canalização do rio e o fim do martírio em que estão
submetidos seus moradores há vários anos. Como sempre
acontece nessas ocasiões, as águas baixaram, mas a Av.
Pirajuçara, ao longo do Córrego, e a Av. Ezequiel Campos, que
margeia um seu afluente, continuavam intransitáveis  até para
pedestres  com extensos lamaçais.
Numa situação que já está virando rotina, os moradores
novamente se queixam da administração regional do Butantã,
que mandou alguns carros pipas para o local, mas com atraso e
executando serviço
?
. Enquanto isso, os próprios
moradores das ruas atingidas, como a rua João de Oliveira
Roma, Sargento Estanislau Custódio e Artur de Miranda, no
Jardim Jussara, limpava quintal e o interior de suas casas.
Desta vez a água subiu cerca de 30cm, enquanto a lama se
acumulava nas portas das casas. A lavagem dos carros pipas
não conseguiu limpar todas as ruas, sendo que em vários pontos
da Av. Pirajuçara o lixo permaneceu nas calçadas, logo
apareciam bueiros destruídos, além das bocas-de-lobo
entupidas.
Os moradores manifestaram seu desânimo, afirmando que “não
adiantava lavar, pois a lama volta com a próxima chuva.” Eles
olhavam desesperançados para o céu, onde as nuvens cinzentas
anunciavam mais água. Quase todas as casas da Av. Pirajuçara e
adjacências tem muretas protegendo as portas contra as águas.
Mas se a água não entrar, aparecem os ratos, insetos, sapos e o
perigo da lectospirose.
A inundação foi atribuída pelos moradores a demora e a
paralisação, nesta última semana, das obras de canalização do
Córrego, além dos danos no sistema de escoamento causado
pelas próprias máquinas das empreiteiras da Prefeitura. Eles
perguntam-se se após as eleições, haverá tanto empenho pela
continuidade da obra, que há vários anos se constituem nas
esperanças de todo Jardim Jussara.
26/11/1982
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NOTA: A CAPA DA EDIÇÃO ANUNCIA UMA REPORTAGEM
SOBRE OS 83 ANOS DO BUTANTÃ, NESTA REPORTAGEM
ESTARIA UM HISTÓRICO SOBRE O PIRAJUÇARA, ENTRETANTO
AS PÁGINAS REFERENTES A ESTE ARTIGO ESTÃO FALTANDO (
P. 13,14,15 E 16).
10/12/1982
No Pirajuçara, a promessa do fim das enchentes
Os moradores do Jardim Jussara podem até ganhar um presente
de Natal; se as chuvas não dificultarem o trabalho final de
desassoreamento do Pirajuçara. Se isso não for possível, pelo
menos o Ano Novo promete o fim de seus pesadelos.
A partir do ano que vem está afastado o perigo de enchentes na
região do Córrego Pirajuçara. Pelo menos está é a promessa do
administrador regional do Butantã, Ivo Carotini, que considera
praticamente concluídas as obras de canalização do Córrego,
com os retoques finais de um trabalho de desassoreamento nos
últimos 7km que ainda restam a céu aberto.
Os funcionários da Serveng Sivilsan S/A, encarregada das obras,
só temem as últimas chuvas, que estarão dificultando as obras
finais de desassoreamento. O barro impede o andamento normal
do trabalho, o atolamento das máquinas e prejudicando os
serviços. Mas acreditam que tão logo terminem esta fase, não
haverá mais perigo de enchente no Jardim Jussara, bairro mais
atingido pelas cheias do rio nos últimos meses.
Depois disso, falta construir uma avenida por cima do Córrego,
conforme o contrato assinado com a Prefeitura. Pretende-se
dessa maneira desviar uma parte do tráfego da Av. Francisco
Mourato para a nova Av. Pirajuçara, que será construída sobre o
Córrego. Cerca de 1200m dessa avenida estão em fase final de
pavimentação.
Há alguns anos que os moradores do Jardim Jussara passam
pelo pesadelo de ver suas casas invadidas pelas águas do
Córrego, durante a época das chuvas. Em fevereiro deste ano a
situação atingiu o clímax com a epidemia de lectospirose
causada pelos ratos que vieram com águas poluídas do Córrego.
Muitos moradores preferiram deixar suas casas a continuar a
viver nessas condições, o que ocasionou depredações e roubos
no local.
Enquanto isso, prosseguiam as obras de canalização do Córrego,
através de um plano elaborado com a verba do Banco Nacional
de Habitação. Esse projeto prevê o final da canalização e da
construção da avenida sobre o Pirajuçara para março de 1983.

31/12/1982
Vila Madalena, a mais atingida pelas chuvas
As ruas Harmonia e Medeiros de Albuquerque, na Vila Madalena,
foram sem dúvida os locais mais atingidos pelas fortes chuvas
que abalaram a cidade na tarde da última quarta-feira, dia 29.
Muito embora outros bairros também tenha sofrido com as
enxurradas, casas invadidas, quedas de árvores,
transbordamentos e incontáveis prejuízos materiais.
Antes das 14:00 h, a enxurrada começara a ganhar volume cada
vez maior, alimentada pela incessante chuva que atingia toda a
região. Enquanto pessoas procuravam abrigo nas lojas e nos
bares mais próximos, os moradores da pacata Rua Harmonia, na
Vila Madalena, começaram a assistir a um dos mais dramáticos
espetáculos: A enxurrada, trazendo água de todos os lados,
começou a invadir as casas e levar tudo o que tinha pela frente.
Foi assim que aproximadamente dez carros foram envolvidos
num abalroamento gigante, perto da Rua Medeiros de
Albuquerque, em frente a tapeçaria Móveis Santa Cândida.
07/01/1983
Galerias e pavimentações no Butantã
Ruas pertencentes a AR-Bt estão inseridas nos projetos de
galerias de águas pluviais a serem executadas pela Prefeitura. Os
editais de concorrência já foram publicados, referindo-se a 114
ruas da cidade a serem pavimentadas em breve, necessitando
urgentemente da implantação de galerias de captação de águas
pluviais.
Ao mesmo tempo, foram assinados 23 contatos para a execução
de serviços de pavimentação em 122 ruas de dez
Administrações Regionais, sendo que a do Butantã pertence 9
ruas, com a extensão de 2,7 KM a um custo de Cr$ 397 milhões.
A Vila Madalena soma perdas e danos
Para os moradores, a culpa é da Prefeitura, que não prevê
galerias pluviais para o escoamento de águas do local. Para a
Administração Regional, porém, os próprios moradores é quem
deve arcar com os prejuízos.
A viela que liga a Rua Gonçalo Afonso à Rua Medeiros de
Albuquerque à Rua Harmonia, na Vila Madalena, parece ser a
maior responsável pelas enchentes ocorridas no último dia
29/12, quando a enxurrada chegou a mais de um metro de
altura, a uma velocidade jamais vista pelos antigos moradores. A
oficina de Eliseu Eduardo Esteves da Rocha, n47 da Harmonia,
foi vítima de uma invasão sem procedentes. “Subimos no

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

mezanino dos fundos, onde costumamos depositar algum
material, e ficamos estarrecidos, olhando para a água que ia e
vinha, em forma de onda, levando os carros, as máquinas, a
escrivaninha, tudo o que havia na frente”, explica D. Ivone
Rocha, esposa do proprietário.
Hoje, passados quase dez dias, o que sobrou é lama e prejuízos
materiais. Aliás, foram tantos os milhares de Cruzeiros que ainda
não foi possível avaliar o total. “Dentro da oficina havia seis
automóveis dos quais três foram levados para a rua, pelas águas.
E fora, estacionados, estavam outros sete, chegando a um total
de treze veículos parcial ou completamente danificados”, explica
Seu Eliseu.
Com a força das águas, eles se foram chocando na esquina,
aquela parte mais baixa da Rua Harmonia, próxima a Rua
Medeiros de Albuquerque. E os prejuízos são incalculáveis. Só
de gasolina e óleo, Eliseu já gastou cerca de Cr$ 20 mil em cada
carro atingido. Mas ele não se conforma em arcar com os
prejuízos provocados “pela má administração e conservação da
cidade”, e promete : “Vou acionar a Prefeitura, nem que tenha
que gastar o que não tenho”.
A pouco mais de uma ano no local, os Rochas nunca viram
coisa igual. “Mas agora pode acontecer de novo, pois os bueiros
continuam todos entupidos”, lembra D. Ivone referindo-se a
pontualidade da Prefeitura quando se refere à cobrança de
impostos: “Isto eles fazem direitinho”.
Mecânico a mais de vinte anos, Seu Eliseu venho do
Sumarezinho, instalando sua Auto Mecânica Elicar ( a placa
ainda indica o nome antigo: Asterix) na Vila Madalena há pouco
mais de um ano. “Sorte que a minha freguesia é fiel e não se
afastou por causa deste acidente”.
Se vai continuar no local, o mecânico ainda não sabe: “Ainda
não conseguir organizar os pensamentos. Mas talvez compre
uma âncora para cada carro”, brinca.
Quem paga os prejuízos
Da assistente social da Prefeitura, D. Leonilda Quintino,
moradora da Rua Harmonia, 63, fundos, só recebeu um colchão.
Mas a água atingiu e danificou sua geladeira, enceradeira,
guarda-roupa, fogão, móveis , cobertores e lençóis. O que tinha
em baixo da pia da cozinha entre latas de óleo e materiais de
limpeza, a água levou. E o resto deixou úmido e com mau cheiro
mesmo depois de a lama ter sido retirada.
“A água vem principalmente por aquela viela que escoa a
enxurrada da parte alta da Vila Madalena e do Sumarezinho”,
afirma D. Leonilda, faxineira, Cr$ 2 mil por dia. Quem vai pagar
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os estragos de sua casa? “Não sei. Só sei que estou perdendo
dia de serviço para poder colocar a casa em ordem. E diarista
que não trabalha...não ganha”.
A casa 2 da Rua Gonçalo Afonso é de Benedito Alves de Oliveira,
93 anos, aposentado e morador antigo. É ele quem conta: “A
água derrubou o muro e entrou, quebrando a porta de madeira.
De dentro levou o guarda-roupa, as roupas, os móveis. Mas a
assistente social prometeu mandar refazer o muro. Só não falou
o dia”.
Na distribuição de colchões, cobertores e quotas alimentares, se
resume a assistência social da Prefeitura aos moradores
atingidos pelas enchentes, através da Fabes - Família do Bem
Estar Social -, sediada na Rua Fradique Coutinho, 771. Para
Hélio Fidellis, Administrador Regional de Pinheiros, “É normal
que as pessoas tente responsabilizar os poderes públicos nesses
casos de catástrofes . Mas, afinal, são elas que assumem este
risco quando constróem suas casas em lugares baixos ou
lindeiros a córregos e rios”, acrescenta, dizendo que dificilmente
a ação que o mecânico pretende mover contra a Prefeitura, para
que os prejuízos sejam ressarcidos, será ganha. “A nós cabe
apenas a limpeza, o recolhimento de árvores e a parte da
assistência social”, conclui o Administrador.
Enfim um Janeiro sem enchente no Pirajuçara
Como todos os anos, os moradores do Jardim Jussara e outros
bairros banhados pelo córrego Pirajuçara se prepararam para
enfrentar as enchentes que sempre acontece na época das
chuvas. Mas, desta vez, para alívio geral, estas enchentes não
ocorreram. As chuvas que caíram na última quarta-feira do ano,
além de transformarem as ruas num lamaçal, não trouxeram
perigo de enchentes para as casas. Isto apesar da AR-Bt acusar
uma queda de 33 mm de água durante 50 minutos da tarde.
“Foi o teste que faltava para verificar a eficiência do trabalho de
desassoreamento do córrego Pirajuçara”, explicou eufórico o
Administrador interino Olavo Fortes Campos Rodrigues. Para ele,
o fim das enchentes do Pirajuçara não foi uma obra do acaso,
mas um trabalho que a Prefeitura está realizando a bastante
tempo. Mas somente agora, concluída a concretagem das
laterais e de algumas das travessas necessárias para a
canalização do Pirajuçara em fins de Março, as enchentes
puderam ser evitadas. Mesmo assim a segurança não é total. A
Prefeitura ainda precisa fazer a limpeza periódica nas cabeceiras
do rio, para manter o rio desassoreado, e as águas não atingir o
nível perigoso junto ao Jardim Jussara, como aconteceu em
Janeiro do ano passado. Foi graças a esse trabalho, somado ao

adiantado das obras, que eles conseguiram manter o nível das
águas em 1,5 metros abaixo do ponto de transbordamento. Só
está faltando agora, segundo explica Olavo Fontes, a conclusão
da obra de canalização e da avenida que deverá passar por cima
do córrego até a Avenida Francisco Mourato. Essas obras ainda
pode atrasar porque as chuvas, se não pode trazer mais o perigo
de inundação, ainda pode fazer muita lama para atrapalhar o
trabalho das máquinas.
14/01/1983
A Palavra do Leitor.
O protesto da vítima das chuvas
Segundo o Administrador Hélio Fidellis cabe aos moradores
assumir o risco pelas “ catástrofes” quando escolhem construir
suas casas em lugares baixos ou próximos a córregos. Cabe a
Prefeitura e às Regionais apenas a limpeza, recolhimento de
árvores e assistência social. Este pensamento resume uma
concepção assistencialista, clientelista e ultrapassada de política
urbana. Os direitos dos cidadãos são desconhecidos e eles
ficam sempre na dependência de “favores e assistência”.
“Uma análise racional e competente das causas das ‘catástrofes’
e das reais necessidades dos habitantes que poderia indicar
soluções justas fica no nível da esperança, da divagação, da
promessa e dos entraves burocráticos. E as remendas se
sucedem, as obrigações do cidadão crescem, os impostos
exorbitam, a indignação popular fica sem eco. Até quando ?”.
Maria do Rosário Rolfsen Salles.
04/02/1983
Administradores e o balanço das chuvas
Para os Administradores Regionais Hélio Fidellis e Ivo Carotini,
de Pinheiros e Butantã respectivamente, as chuvas que durante
mais de 15 horas consecutivas desabaram sobre São Paulo, na
última terça-feira, dia 1, trazendo incontáveis conseqüências ao
funcionamento normal da cidade, não chegaram a provocar
conseqüências mais sérias. Isso significa dizer que, ao lado de
inundações, enchentes e desabamentos registrados em diversos
pontos da Capital, as regiões de Pinheiros e do Butantã somente
acusaram congestionamento, entupimento de bueiros e
danificações no asfalto. “Podemos dizer, portanto, que a sorte
ficou do lado de nossa região”, diziam os dois Administradores,
cada um referindo-se à sua área de abrangência.
Entre os problemas enfrentados durante todo o dia de terça-feira,
Fidelis referiu-se ao alagamento da Marginal do Pinheiros sob a
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ponte Cidade Jardim. Uma equipe de oito homens da AR de
Pinheiros foi mantida naquele local, ajudando a desobstruir os
bueiros que voltavam a entupir dado o grande volume de lixo
trazido pelas águas.
Outro alagamento, este de cerca de 30 cm de altura, registrou-se
na altura do n750 da Alameda Gabriel Monteiro da Silva. Esta
mesma via se viu novamente alagada no cruzamento com a Rua
Estados Unidos, também em conseqüência da insuficiência de
galerias pluviais. Um quarto alagamento registrado pela AR-Pi
foi no cruzamento das ruas Estados e Consolação, nos Jardins.
Muro veio abaixo.
Embora as ocorrências resultantes das chuvas não tenha
ultrapassado o limite normal para estas ocasiões, a Rua Cristiano
Viana registrou o desabamento do muro de sua residência de
número 897. Não houve vítima. A Regional de Pinheiros
providenciou o escoramento do talude, para evitar que o
desmoronamento pudesse ocasionar novos problemas.
Já na Rua Girassol, verificou-se o rachamento do imóvel de
número 508, provavelmente causado pela escavação de um
terreno vizinho. O imóvel já estava ocupado, cabendo à Regional
a intimação dos responsáveis.
Dizendo que sua região havia sido privilegiada, e que as
Regionais da Lapa, Freguesia do Ó, Santana, São Miguel,
Itaquera, Sé e Ipiranga estavam enfrentando problemas muito
maiores, Fidelis lembrou uma série de reparos, em caráter
provisório, realizado pela AR-Pi no asfalto. Trata-se de uma
cobertura de pedras e areia nos locais onde as chuvas
provocaram o afundamento do solo, danificando o
recapeamento.
Noventa milímetros de chuvas no Butantã
Muito embora o pluviômetro da Regional do Butantã tenha
registrado nada menos do que 89,5 mm de chuvas, num período
de 10 horas aproximadamente, o Administrador Ivo Carotini não
apontou nenhum estrago grave em sua área de atuação. “O
Pirajuçara, que sempre foi o ponto mais critico, não encheu nem
transbordou”, afirmou Carotini, referindo-se somente a um
pequeno transbordamento deste rio na divisa com o Campo
Limpo, Rua Alves do Santos, já no Jardim Taboão.
Mas esta parte não foi canalizada ainda. Por insuficiência das
galerias pluviais, a Rua Alvarenga se viu alagada por um período
de 3 horas, na altura do cruzamento com a Alfrânio Peixoto.
Também o córrego Itaim, no Jardim Boa Vista, não conseguiu
conter o volume de águas, provocando a invasão das ruas do
trevo do Jardim Cambará e estrada do Bussocaba.
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Já o córrego Camacuã, em seu transbordamento, carregou muita
lama para a Avenida Jorge João Saad, que sai do Estádio do
Morumbi, solicitando a interferência de uma equipe da AR, com
carro pipa e varredores.
Afirmando estarem todos em estado de prontidão, como
solicitou o Prefeito Antônio Salim Curiati, em reunião das 17
Administrações Regionais, Carotini reafirmou a boa situação de
sua região, na qual as chuvas não provocaram maior dano.
11/02/1983
Barranco da Cristiano Viana: Foco de sujeira e ratos
Ratos que entram nas casas e escadas que ameaçam ruir a
qualquer momento, em conseqüência da infiltração das águas
das chuvas e da falta de conservação, é o que caracteriza a
situação dos moradores vizinhos ao barranco da Ria Cristiano
Viana, situado entre as ruas Cardeal Arcoverde e Avenida Paulo
VI.
Ali, principalmente para as famílias que habitam mais próximo
da encosta do morro, a situação é lamentável.
(...) Segundo D. Marina Cirulo de Sordi, antiga moradora do
bairro:
“...as escadas são muito estreitinhas e devem desabar a
qualquer momento porque a água das chuvas já corroeu todo o
barranco por baixo”
Muro cai com as chuvas
Como se não bastasse a vizinhança do barranco, o muro que
separa as casas 897 e 903 da Rua Cristiano Viana não agüentou
a pancada de chuvas do dia 1 de Fevereiro e ruiu. Com ele,
foram destruído jardins, muros de proteção das duas casas e
parte do alpendre de D. Ermelina Tenório. “Sorte que não tinha
ninguém aí quando o muro desabou”, afirma a moradora.
Chamados, Regional e Corpo de Bombeiros providenciaram a
colocação de uma lona e um grande plástico por cima do muro
caído, para evitar que tijolos e o material de construção que
ficou depositado se movimentasse, em função das chuvas,
causando mais prejuízos ainda.
11/03/1983
Chuva causa deslizamento de terra no Butantã
As chuvas que caíram no começo da semana deram muito
trabalho aos moradores do Butantã, muitos dos quais tiveram
suas casas atingidas pelas águas. Na Rua Frei Antonio da
Piedade, Jardim Jussara, um barranco de aproximadamente 30
metros de altura quase soterrou 5 casas ao deslizar parcialmente

na noite de segunda-feira. Uma das casas foi bastante atingida e
todos os moradores da rua estão mudando com medo de novas
chuvas. Na casa de n 32, por exemplos, a encosta deslizou
soterrando galinhas e o cachorro que estava no quintal, além de
pressionar a parede acumulando terra e pedras.
Segundo o Administrador Regional Ivo Carotini, a região do
Butantã está sofrendo um sério problema de deslizamento de
solo nos bairros onde foram construído loteamentos há mais de
dez anos. O terreno na região é formada principalmente por
saibro, material poroso e sem muita consistência, que escorrega
com facilidade.
Ocorreram problemas nos jardins São Jorge, Pinheiros e São
Remo, onde há uma favela com mais de mil barrancos. Uma
parte destas construções feitas em cima de um aterro foi
atingida por deslizamento de terra, e uma criança morreu. No
jardim São Jorge seis famílias ficaram desabrigados com a
destruição de seus barracos.
Deslizamento de terra também foi o problema de uma residência
na Av. Intercontinental, 352, onde uma pessoa teve de ser
socorrida pelos vizinhos após sofrer ferimentos leves. No Real
Parque o zelador de um prédio morreu eletrocutado junto a
chave elétrica do edifício. No Recanto da Economia, prédio da
Francisco Mourato, 954, um muro de arrimo desabou
provocando rachadura na parede dos apartamentos que agora
sofre o problema de infiltração de água. Os moradores
chamaram a AR-Bt para providências, mas ainda esperam ser
atendidos.
15/04/1983
Domingo, 1o . Congresso das Favelas do Butantã
A posse de terra, habitação, emprego e a criação de creches
suficientes em todos os bairros carentes são reivindicações
ambiciosas, mas que os favelados da região do Butantã estão
dispostos a lutar para conseguir. Para isto, as Entidades
Comunitárias de 17 favelas da região, que engloba áreas com
problemas tão diversos como a favela São Remo, ameaçada pelo
desmoronamento de barrancos e o Jardim João XXIII, onde é
grande a crise do desemprego, estão reunindo-se desde de
janeiro. O objetivo é eleger delegados, num processo de
assembléia que participarão no próximo Domingo, dia 17, do 1
Congresso de Favelas do Butantã e primeiro também de São
Paulo, que deverá criar a Federação de Favelas do Butantã.(...)

Avenida quase pronta
Mais uma etapa da Avenida Pirajuçara está praticamente pronta.
Falta apenas 3 Km. Os 2,5 Km já pavimentos da Av. Pirajuçara,
incluindo o ramal da Av. Córrego Antonico, estão tão adiantado
que é possível que sejam inaugurados até o final de Agosto,
antes mesmo de vencer o prazo oficial de 15 de setembro dado
ao Serveng Cívilsam S/A, a construtora encarregada da obra.
Pelo menos é isto que pensa os engenheiros da secretaria de
Obras e Vias Públicas da Prefeitura, que acompanham os
últimos serviços de jardinagem no canteiro central da Avenida e
observam a montagem da sinalização que o Comando de
Engenharia de Tráfego está preparando ao longo de sua pista.
Terminando esta etapa, fica faltando mais 3Km da Avenida
Pirajuçara cujo córrego já está inteiramente canalizado, onde já
foram feitas obras complementares para dar conduções de
acesso aos moradores. Este trecho ainda não tem prazo para
ficar pronto, mas em visita a região no mês passado, o Prefeito
Mário Covas prometeu incluir a sua realização no orçamento da
Prefeitura no ano que vem. Desta forma, a Av. Pirajuçara ficaria
completa até a diversa do Taboão da Serra, dependendo a sua
continuação neste outro Município de Convênios firmados entre
as duas Prefeituras e possivelmente o Governo do Estado.
Por enquanto, o trecho a ser inaugurado vai até a Av. Lenon
Apovian, ou Córrego Antonico. Servirá para aliviar o trânsito da
Francisco Mourato, estabelecendo uma nova ligação entre a
Raposo Tavares e o Morumbi. Quem vier da Raposo Tavares
deve entrar no acesso direto, construído em continuação da Av.
Caxingui, e quem vier da Rua Alvarenga, deve atravessar a
Raposo Tavares no final e, atrás de uma alça, entrar na Av.
Caxingui, pegando em seguida a Pirajuçara.
Opção à Francisco Mourato
Os que quiserem entrar pela Avenida Caxingui até à Francisco
Mourato pode passar direito pela Rua Camargo. Mais adiante,
pode recorrer a transversal sobre o Córrego Antonico, que dá
acesso à Francisco Mourato (do lado da Igreja de Jesus Cristo
dos Santos dos Últimos Dias) e que continua até a João Jorge
Saad, em direção ao Morumbi.
Esta Avenida terá duas pistas de 11 metros de largura cada uma,
além de um canteiro central que, em alguns trechos, chega
atingir 6 metros de largura. Devido às suas características de
pista de alta velocidade, o CET pressionou a secretaria de Obras
e Vias Públicas para que fizesse um canteiro central alto sobre a
galeria, impedindo o acesso de pedestres e evitando o risco de
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atropelamentos. Este canteiro está sendo ajardinado e protegido
com pequenos arbustos.
O trecho que ainda não está prontos, embora tenha sido
canalizado, chama-se Av. Eliseu de Almeida. Termina na Rua
Alfredo Mendes da Silva, e por ali haverá possibilidade que se
chegue até a Avenida Intercontinental. É possível trafegar por
este trecho, mas o CET estão colocando obstáculos para que
seja mantida apenas a passagem dos moradores, uma vez que
se tem inúmeros acidentes no local.
Obras Urgentes
A canalização do córrego Pirajuçara, concluída no ano passado,
foi uma obra urgente, devido ao problema das enchentes que
afetaram principalmente o bairro do jardim Jussara, situado na
parte mais baixa da rua e que, em janeiro de 1972, foi vítima de
uma epidemia de Leptospirose que causou algumas mortes,
amedrontando os seus moradores. Não se sabe se os pesadelos
das enchentes deverá continuar do lado da divisa do Taboão da
Serra, uma vez que apenas ali o Pirajuçara não está canalizado. A
Serveng Civilisan faz uma parede diafragma por mais 40 metros
e a Balbo, firma particular, farão o serviço por mais 120 metros,
em frente do prédio para evitar o desassoreamento da rua toda a
obra de canalização de 7 km do córrego e afastamento (?) de 2
Km e preparação do restante do terreno custará 7,7 bilhões,
importância paga através do programa de financiamento do BNH.
Vale tudo: O Shopping Center Iguatemi desvia um Córrego para
ter mais lojas
O Shopping Center Iguatemi está expandido o seu prédio em
direção ao estacionamento lateral, à direita de quem entra pela
Av. Faria Lima. Esta obra será em andar, enquanto na parte de
cima serão feitas novas lojas, embaixo, sobre está casas de
concreto continuará a existir o estacionamento dos visitantes.
Mas, para fazer esta complementação do prédio, o Shopping
Center Iguatemi está enfrentando vários problemas. O primeiro
deles, e o mais importante é a localização. Até onde se pretende
fazer a obra, existe um córrego canalizado, o córrego verde, e,
segundo o código de edificações da prefeitura, é proibido fazer
qualquer construção sobre um córrego. Por isto, o shopping
contratou a empresa construtora Wakuil, que junto com a Badra
está construindo uma outra galeria para o córrego ao lado. Já
foram feitos os primeiros estaqueamentos desta obra para não
atrapalhar o estacionamento dos freqüentadores do shopping,
enquanto não estiverem concluídas as estacas de concreto em
cima das quais serão feitas construção para as futuras lojas,
possibilitando a passagem dos automóveis por baixa, não será

iniciada a obra de desvio do córrego para nova galeria. De
qualquer modo, todo este serviço terá de ser completado até
março, prazo máximo dado as construtoras.
09/09/1983
Avenida Pronta
O prefeito Mário Covas inaugurou o trecho da Av. Pirajuçara
entre a Raposo Tavares e Lavon Apovian .
A presença do prefeito Mário Covas no trecho da Avenida
Pirajuçra, próxima a Raposo Tavares não entusiasmou a
população a sair na chuva e participar da inauguração da obra
pela qual reivindicaram durante vários anos. Mesmo porque há
um mês que as Avenidas Pirajuçara e Antonico, sobre os dois
córregos canalizados que tem o mesmo nome, já estão prontos,
faltando apensa a Secretaria Municipal de transporte fazer a
sinalização do trecho e o Prefeito fazer a entrega oficial ao trecho
de veículos.
O Prefeito inaugurou o trecho de 1.860 metros já prontos e onde
foram gastos Cr$ 1,7 bilhões. Na ocasião, ele destacou a
importância da obra, não só por levar os moradores da região
das enchentes como pela melhoria do tráfego na Avenida
Francisco Mourato. O trecho triangulado está situado entre as
Avenidas Levon Apoviam e Caxingui, possuindo duas pistas de
11 metros de largura cada uma, além de um canteiro central
ajardinado e passeios laterais. O trecho compreendido pelo
córrego Antonico que é uma continuação da Avenida João Jorge
Saad, servirá como ligação entre a Avenida Pirajuçara e
Francisco Mourato, tendo uma extensão de 500 metros. A área
integra um complexo de ruas próximas com visitas a futura
interligação da Rodovia Raposo Tavares e Francisco Mourato,
Corifeu de Azevedo Marques e Pirajuçara.
Segundo o Prefeito, não há precisão para concluir a
pavimentação da via aberta sobre o córrego Pirajuçara, uma vez
que a obra exige recursos da ordem de pelo menos Cr$ 4,5
bilhões para a pavimentação dos restantes 3.440 metros que
resta. De qualquer forma, a continuidade da obra deverão entrar
no orçamento do ano que vem.
Ainda a Praça
Na Avenida Eliseu de Almeida, esquina com a Praça Roquette
Pinto, o Prefeito Mário Covas foi achado por um grupo de
moradores que reivindicava a urbanização do local, onde ainda
estão parados os equipamentos da antiga estação de tratamento
da Cetesb. Covas prometeu começar a demolição dos
equipamentos da Cetesb ainda esta semana, para que finalmente
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os moradores possam Ter a Praça, para a qual já tem até um
plano próprio de reurbanização.
O prefeito Mário Covas também falou sobre a violência no
trânsito .
28/10/1983
Fiscalize a sua cidade
Moradores querem esta praça de volta
A Praça Marcelo Tupinambá na Previdência, perdeu nos últimos
anos a sua característica de área de lazer da população para se
transformar numa área de acampamento
de empresas
construtoras e de serviços. Primeiro ela foi utilizada pela Telesp,
depois pela Sabesp, e ultimamente pelos funcionários da
Construtora Serveng que canalizou parte do Pirajuçara.
Concluído o serviço, os funcionários foram embora e deixaram o
local completamente sujo. Os moradores vizinhos procuraram o
Administrador Regional do Butantã, Av. Simoneto, que afirmou
que a limpeza da Praça competia somente a construtora.
Enquanto eles esperam que os responsáveis pela sujeira limpe o
local, alguns motoristas aproveitam-se do estado de abandono,
descarregam ali vários caminhões de entulho.
Os moradores preencheram uma ficha que lhes havia sido
fornecido pela AR-Bt, denunciando o fato, mas até agora
conforme dizem nenhuma providência foi tomada.
11/11/1983
Fiscalize sua Cidade
As manilhas atrapalham
A canalização do Córrego Pirajuçara abalou a estrutura da casa
da Rua Antonico Santana Branches, 106, que esta “afundando”,
conforme acusa sua moradora D. Elka Sophia Moreira Lima.
Além disso, segundo ela, funcionários da Sabesp colocaram,
sem a sua autorização, 33 manilhas em frente de sua casa,
alegando que iriam colocar o esgoto. Ocorre que a obra já esta
demorando, principalmente porque apenas um funcionário
trabalha no serviço de perfuração. “Desta forma acrescenta - D.
Elka – os trabalhadores devem demorar muito tempo ainda
portanto, exijo que eles retirem as manilhas, que pesam cerca de
60 quilos cada uma, o mais rápido possível, pois estão
atrapalhando o trânsito de pedestres e veículos em frente de
minha casa”.
06/01/1984
As chuvas voltam. E causam prejuízos
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As fortes chuvas que caíram na última segunda-feira serviram
para assustar a população, já cansadas das freqüentes
inundações que costumam ocorrer nesta época do ano em toda
a Cidade. Houve insistentes pedidos as Administrações
Regionais para que “fizessem alguma coisa”. Nas travessas da
Avenida Rio Pequeno, a água chegou a mais de 3 metros de
altura, obrigando os moradores a se refugiarem em cima dos
muros e até mesmo nos telhados de suas casas.
Na Rua Iquiririm, Vila Indiana, as casas situadas atrás do grupo
escolar Amorim de Lima sofreram o impacto das enchentes e o
muro que as separavam da escola foi destruído. Uma das casas,
no número 584, foi totalmente invadida pelas águas e os
moradores perderam móveis, colchões e eletrodomésticos.
Além destes transtornos, a forte chuva não poupou nem mesmo
a biblioteca de Ciências Sociais e a da História e Geografia da
Universidade de São Paulo.
O problema mais sério foi na biblioteca de Ciências Sociais,
onde a água da chuva penetrou pelas juntas dos blocos de
concreto, invadindo as estantes de livros em verdadeiras
cataratas. No caminho, foi molhando publicações especializadas
de Antropologia, Filosofia, Política e Sociologia; algumas delas
em edições esgotadas.

23/03/1984
Os favelados estão de casa nova: A Prefeitura cria um projeto
educacional no Jardim Educandário para quem perdeu os
barracos na favela do Jaguaré
Em Junho de 1983, os moradores da favela Jaguaré, viveram um
pesadelo que se prolongou por um período bem maior do que
imaginavam. Naquela época, as chuvas provocaram o
desmoronamento de parte do morro onde situava-se a favela,
deixando 160 famílias sem ter onde morar, sem nada mais do
que a roupa do corpo.
Durante seis meses a Fabes - Butantã procurou uma solução
junto à Prefeitura para esses desabrigados que não significasse a
volta para a favela do Jaguaré. Afinal, um laudo do Instituto de
Pesquisas Tecnológicas ( IPT ) já havia avisado à Prefeitura que
o morro continuava a ser um lugar perigo e em vários pontos
poderia haver novos desmoronamentos. Finalmente foi acertada
uma solução.
A Prefeitura conseguiu junto a Coordenadoria de Habitação (
Cohab), um terreno no Jardim Educandário, na altura do
quilometro 29 da Rodovia Raposo Tavares, dividido em 200
lotes, que foram vendidos ao desabrigados em condições mais
favoráveis.
Novo Bairro
Três meses depois de iniciada a construção das casas, o
loteamento do Jardim Educandário já constituiu um novo bairro
na Região. Dos 200 lotes, 170 já foram comprados e existem
120 casas cobertas. Nem todos os desabrigados do Jaguaré
conseguiram dinheiro para comprar um lote ou acreditaram no
empreendimento, e muitos tiveram que ser transferidos para
outras favelas. Mas os que puderam e quiseram estão lá. Além
deles, os outros favelados do Butantã se interessaram e já
existem 600 famílias escritas para projetos semelhantes.
Para a Fabes - Butantã este tipo de projeto dá resultados porque
os próprios favelados constróem suas casas, seguindo um
modelo padrão estabelecido por uma arquiteta da Fabes Butantã. Este modelo inclui uma sala, banheiro e quarto,
havendo espaço para um outro cômodo atrás. Sobre está base
há condições de se fazer mais um andar, quando a família
crescer e tiver mais condições para pagar o material.
29/06/1984
Pernilongos: A Regional prepara contra-ataque. Eliminando as
larvas no Pinheiros e nos córregos, os técnicos esperam acabar
com o problema dentro de alguns dias
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Nem “diretas - já”, nem Colégio Eleitoral, nem Tancredo e muito
menos Maluf. Nem Olimpíadas, nem o aumento da gasolina; o
principal assunto dos últimos dias em Pinheiros e região é um
pequeno inseto da família Culicidas, também conhecido por
Carapanã, Muriçoca ou, mais popularmente, Pernilongo. Por
causa dele, o Administrador Regional de Pinheiros, Maurílio
Laterza,, morador da Vila Madalena já perdeu algumas horas de
sono: primeiro, tentando liquidar a travesseiradas os que
invadiram a sua casa; depois, atendendo aos telefonemas de
moradores cobrando providências, e jornalistas em busca de
informação sobre o “fenômeno”, que não tem perdoado nem as
ricas mansões do Alto de Pinheiros.
A presença de pernilongos, na verdade, não chega a ser uma
novidade na região; o que está assustando os moradores é a
grande quantidade destes insetos que atacam tanto as casas
vizinhas ao córregos e ao Rio Pinheiros como as mais distantes,
na Rua Fradique Coutinho ou Sumarezinho, por exemplo. Várias
explicações foram dadas por técnicos para o aumento do
número de pernilongos. A principal delas refere-se a estiagem
dos últimos meses que diminuiu a vazão do Rio Pinheiros,
tornando suas águas mais lentas e propiciando a procriação das
larvas. Mas os pernilongos procriam também nos córregos, em
poças de água e no fundo de quintais e terrenos baldios.
10/08/1984
A morte lenta do Rio Pinheiros
Poderia ser um cartão de visita da Cidade. No entanto, o
Pinheiros, nosso rio, foi sacrificado.
No século XVII ele se chamava Gerivatuba, nome que se
decompõe em Geriva, palmeira comum em São Paulo, e Tuba,
abundância. Com o passar do tempo e da colonização, o nome
do grande rio, afluente do Tietê que serviu de ponto de
referência para o bairro, passou a se chamar Pinheiros, também
por causa das árvores. Ironicamente, hoje, este rio com
referências tão ecológicas, é chamado pelo Presidente da
Comissão de Defesa da Represa Billings e Assessor da
Presidência da Cetesb, Fernando Vítor de Araújo Alves, como
um “ rio de água podre, mero canal de esgotos por
bombeamento para a Represa Billings”.
Uma triste constatação para este rio que já foi navegável e onde
no passado se fazia até regatas. E uma prova da denúncia foi
feita pelos ecologistas contra o descaso dos governos passados
para com o saneamento e abastecimento de água da cidade,
deixado em segundo plano diante do problema de obtenção de

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página 141

____________________________________

energia elétrica, defendido e executado pela antiga The São
Paulo Tramway, Ligth and Power Company Limited, mais
conhecida como Ligth.
Atualmente, o Rio Pinheiros carrega uma herança indesejável de
esgotos, sujeiras e até de pernilongos ( a recente invasão desses
insetos nos bairros vizinhos começou no rio). Segundo o
Superintendente de Produção da Eletropaulo, Celso Reginato,
anualmente são retirados de suas águas, nas cercas instaladas
nas Estações de Traição e Pedreira, uma média de 600.000 m3
de lixo. Além disso, a Eletropaulo gasta cerca de Cr$ 12 bilhões
por ano para dragar e succionar o leito do rio, impedindo a
sedimentação do lodo e da sujeira nos 25.500 metros de
extensão do rio, jogando o material acumulado em 12 “bota foras”, ao longo de seu leito ( os mais conhecidos ficam na
confluência com a Avenida Juscelino Kubitschek e ao longo do
terreno do Abdalla). Sem contar a manutenção permanente das
margens do rio, onde são gastos cerca de Cr$ 2 bilhões por ano.
Os problemas do rio
Para Fernando Vítor, o fim do Rio Pinheiros começou em 1952,
quando a Ligth concluiu as obras de elevação da barragem Edgar
de Souza e de ampliação de uma Usina geradora em Cubatão.
Com isso, todo o alto Tietê transformou-se virtualmente num
lago e passou a fluir pelo Pinheiros, com o curso natural
invertido, tornando-se assim o canal transportador para a
Represa Billings.
A Ligth também foi responsável pela retificação e saneamento do
canal do Pinheiros, recuperando todo o terreno da várzea do rio,
e mais tarde dando origem a área mais valorizada dos bairros
vizinhos. Mas, segundo a denúncia de Fernando Vítor, (...), ela
também se beneficiou com a recuperação dos terrenos.
Com a construção da Barragem Edgar de Souza, o rio tornou-se
um reservatório para energia elétrica e, portanto, houve uma
redução drástica de velocidade das águas. Isso ocasionou um
excesso de sedimentação de sólidos no fundo, que foram sendo
aproveitados para o assoreamento dos terrenos vizinhos.
Segundo Fernando Vítor, “esses terrenos foram recuperados do
ponto de vista urbanístico e loteados pela Companhia City, uma
espécie de subsidiária da Ligth”.
Ele alerta ainda a população dos bairros vizinhos ao Rio
Pinheiros: “A continuidade da reversão do rio pressupõe a
manutenção de toda a região adjacente como uma área de
submersão, semelhante a um polder holandês, inteiramente
dependente da ação de bombas existentes e futuramente a
serem instaladas na Estação Elevatória de Pedreira. Tal sistema,

além de concorrer para a manutenção de vultuosos e
permanentes investimentos em desassoreamentos, torna a
região permanentemente vulnerável, a medida que falhas
eletromecânicas no sistema poderiam resultar em inundações
sem precedentes.
A luta dos grupos ecológicos e entidades preservacionistas
ligados ao partidos políticos de oposição sempre foi por uma
mudança técnica nesse sistema de captação de energia elétrica,
que beneficiasse a Represa Billings e, por extensão, o Rio
Pinheiros. Durante a fase eleitoral, o grupo de estudos do PMDB,
encarregado de criar um projeto nesse sentido, apresentou uma
proposta ao Governo Montoro que previa a retomada do curso
natural do Rio Pinheiros e a descarga das águas do Tietê no
caminho que leva às barragens Edgar de Souza, Pirapora e
Rasgão.
Mas esse objetivo chocou-se com o dos grupos que apoiam a
Associação de Defesa do Tietê, que não desejavam ver jogados
neste rio os aproximadamente 30 mil litros por segundo de
esgotos não tratados, proveniente da Grande São Paulo. Chocouse também com os que apoiam o Projeto Sanegran de
Tratamento de Esgoto sem a reversão do Rio Pinheiros.
Como resultado, o Governo Montoro optou por uma solução
alternativa, ou seja, metade das águas do Tietê entra no
Pinheiros pela estrutura de Retiro e metade vai para o Interior,
dividindo os prejuízos. Segundo Fernando Vítor, “A nossa crítica
aos homens que controlam os recursos hídricos da Grande São
Paulo no atual governo é a ausência até agora de um projeto
global alternativo às barbaridades cometidas em governos
anteriores, e compatível com a própria proposta Montoro
distribuída antes da eleição de 1982.
Existem vários interesses querendo a manutenção desse estado
de coisa, principalmente os interesses ligados a conhecida
industria de inundação, consistente da realização de obras que
procuram atenuar sem jamais resolver definitivamente o
problema. Por outro lado, é lamentável que num governo
democrático se continue a perpetuar a mentalidade da velha
Light, mascarada no sofisma de combate à inundação. Não nego
a necessidade temporária de reversão do Rio Pinheiros. Isto,
porém, até que se conclua em um ou mais governos o
derrocamento do Rio Tietê, destinado a aumentar a sua vazão”.
31/08//1984
No lugar do córrego poluído, um novo Ibirapuera
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A promessa é da Prefeitura que pretende transformar o córrego
das Corujas e suas margens em uma grande área de lazer.
Águas limpas, piscosas, margeadas por um parque de 22.000
m2 de área, contendo lago ornamental, colcha acústica,
quiosque para pic-nic, pista para bicicross, fonte luminosa. Este
é o projeto que a Prefeitura está preparando par o córrego das
Corujas, na Vila Beatriz, e que será piloto de uma experiência de
aproveitamento de rios canalizados a céu aberto, a exemplo do
que já acontece no Ibirapuera.
O principal objetivo desse projeto no entanto, é eliminar pontos
de enchentes, como as que costuma ocorrer na Rua Lira, onde
na época das chuvas as águas já chegaram a atingir 1,5 metros
de altura. Por isso, no trecho compreendido entre o
prolongamento idealizado da Rua Beatriz até a Rua Lira equivalente a 150 metros - será feito uma galeria de reforço e
melhorias de canalização, usando-se tubos de 1,5 de diâmetro.
Mas esta não será a única obra. No trecho superior do córrego,
que fica entre as ruas Artur Stickel e Djalma Coelho, serão
fechadas as entradas de esgotos. Como ali o rio tem apenas um
filete de água, retirando-se os esgotos ele ficará quase seco. O
local será coberto com jardins, tornando-se um canteiro central
do prolongamento da Avenida das Corujas.
O trecho seguinte, com 320 metros e que vai da Rua Djalma
Coelho até a Paschoal Vita se tornará um canal a céu aberto. Ali,
o rio recebe água limpa de duas fontes que serão conservadas
no terreno vizinho da Prefeitura, como parte de uma futura praça.
Neste trecho, o córrego terá 3 metros de largura por 1 de
profundidade. Depois, nos 150 metros seguintes, que vão da
Rua Paschoal Vita ao prolongamento da Rua Beatriz, a Secretaria
de Vias Públicas, encarregada de todo o projeto, fará um reforço
do canal.
Pela avaliação do Secretário Antônio Arnaldo Queiroz, morador
do Alto de Pinheiros e principal defensor do projeto, ele custará
a Prefeitura Cr$ 899 milhões, sendo que Cr$ 739 milhões serão
gasto com a canalização, e, Cr$ 160 milhões com a recuperação
da praça. Segundo o Secretario, isso significa “Um custo três
vezes menor do que o de uma galeria em canal fechado”. E
como este dinheiro virá da própria Prefeitura como parte de um
Plano Diretor de Combate às Enchentes, isto faz uma enorme
diferença.
O que falta para começar
Assim que a verba for liberada, isto é, quando o Prefeito Mário
Covas der o sinal verde, a Secretaria de Vias Públicas começara
a trabalhar no córrego. Ao mesmo tempo, a Administração
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Regional de Pinheiros entrará na praça, fazendo as melhorias.
Segundo o Secretario Antônio Queiroz “Uma vez iniciada, toda a
obra ficará pronta em quatro meses”.
Por enquanto, quem está trabalhando na área é a Sabesp,
encarregada de um trabalho paralelo denominado “caça ao
esgoto”. Por esta operação todas as entradas de esgotos
lançados no Corujas serão simplesmente fechadas. Os dejetos
deverão surgir em algum lugar, e, a partir das reclamações dos
moradores, serão reintegrados à rede normal de esgotos da
Prefeitura. A partir daí, nenhum tipo de esgoto poderá ser
lançado no córrego.
Outro problema que a Prefeitura já está enfrentando, antes da
urbanização da praça, é a recolocação das famílias que moram
ao lado do córrego e que, com as futuras mudanças, não tem
para onde ir. Para isto, a AR-Pi já conta contatou a Supervisão de
Serviços Sociais de Pinheiros ( Surs-Pi), que deverá encontrar
uma solução.
Combate às enchentes
O projeto de canalização a céu aberto do Corujas faz parte de um
Plano Diretor de Combate às enchentes, elaborado pela
Administração Municipal e que poderá aliviar a cidade na época
das chuvas. Com este plano, o Prefeito Mário Covas afirma que
não resolverá totalmente os problemas das enchentes, mas
promete diminuí-las com pequenas obras indispensáveis. No
caso do córrego, a idéia do Prefeito e do Secretário de Vias
Publicas, Antônio Arnaldo Queiroz, é transformá-los num dos
pontos mais bonitos da cidade, ao contrário do que já existiu até
agora, quando a proximidade de um córrego significava
problemas de enchentes, esgoto, mau –cheiro, ratos e lixo. Na
escolha dos córregos “pilotos”, foram levados em consideração
a proximidade de área verde da própria Prefeitura ( o que evitará
gastos com desapropriações), e à existência de uma rede
completa de esgoto e a possibilidade de uma obra barata e
rápida.
Além do Corujas, foram escolhidos o Biquinha, na Vila Madalena
– Vila Guilherme; o Córrego do Parque São Domingos, na
Charles De Gaulle, em Pirituba – Perus; a adutora Cabo Sul, na
Eurico Gaspar Dutra, em Santana; e a adutora Rio Claro, na
Avenida Sapopemba, em Vila Prudente.
O primeiro desses córregos, o Biquinha, já está sendo
trabalhado. As obras estarão terminadas em três meses.
09/11/1984
Um rio à espera de soluções

Diariamente passa pelo Rio Pinheiros metade das 650 toneladas
de esgotos produzidas na Região Metropolitana de São Paulo em
direção à Represa Billings. São esgotos lançados praticamente
“in natura”, pois apenas 4,6 % dos 35 m3/s despejados nos rios
de São Paulo recebem tratamento nas estações de São Matheus,
Vila Leopoldina e Pinheiros.
Esses esgotos apresentam um grande número de bactérias e
coliformes fecais que podem provocar doenças infecciosas de
vários tipos, como viroses, disenterias, verminoses, micoses,
tifo, etc; segundo constataram pesquisadores da Faculdade de
Saúde Pública da USP. E se casos graves, até letais, não
ocorrem é porque a população de Pinheiros acostumou-se a
considerar o Rio Pinheiros como um esgoto a céu aberto e dele
não se utiliza.
“Hoje, o grande desafio é tentar recuperar a qualidade das águas
das 18 bacias que servem à Região Metropolitana e , entre elas,
a do Rio Pinheiros, totalmente comprometida com o lançamento
de esgotos produzidos pelos 14 milhões de habitantes de São
Paulo”, afirma o Diretor de Recursos Hídricos e Ambientais da
Emplasa, Sadala Domingues.
Esse desafio é tanto maior, tendo em vista as perspectivas de
crescimento urbano de São Paulo, que deverá ter 24 milhões de
habitantes até o ano 2000, constituindo-se na segunda cidade
do mundo depois da Cidade do México.
“Temos um enorme atraso histórico em termos de interceptação
e tratamento de esgotos”, afirma o Engenheiro Nelson Luís
Rodrigues Nucci, Diretor de Planejamento da Sabesp e
Presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Sanitários.
“Desde que São Paulo virou Metrópole, nos últimos 60 anos, os
investimentos que deveriam ser feitos foram impossibilitados
pela difícil realidade econômica do país. Os recursos disponível
foram sempre utilizados para outras finalidades consideradas
prioritárias, especialmente as que davam lucro. E hoje chegamos
a uma situação séria e mais grave devido a recessão , de tal
maneira que é necessário pesquisar soluções técnicas
adequadas a custo suportáveis. A distância entre a
disponibilidade de recursos e a necessidade da população vem
se acentuando cada vez mais. Não podemos iludir a população,
não é possível fazer mágica. O que deve haver é uma firme
decisão da sociedade de aplicar recursos em saneamento,
consciente de que o benefício será de todos”.
O exemplo da ausência de recursos, observa o Diretor da
Sabesp, “É o que vem ocorrendo com os investimentos
definidos com o Banco Nacional da Habitação ( BNH ) até o final
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da década, dentro do plurianual. Corresponderia ao BNH investir
de 20 a 25 milhões de UPCs, para obras de saneamento até o
final da década. Para se ter uma idéia do esforço que precisa ser
feito basta lembrar que em 1984, o BNH só colocou a
disposição de São Paulo, 7 milhão de UPCs, o que se constitui
num recorde negativo, sendo que o BNH já conseguiu colocar
até cinco vezes esse valor em São Paulo no ano passado. O que
se espera é que, resolvido os problemas que impede a aplicação
de maiores recursos por parte do BNH, São Paulo venha a
receber os 25 milhões de UPCs”.
Rever o Planejamento
Em quase todos os órgãos ligados a questões de saneamento,
como a Cetesb, Sabesp, Emplasa, o pensamento entre os
técnicos é de que é preciso rever o plano de saneamento para
São Paulo. Assuntos como a poluição do Rio Pinheiros ou do
reservatórios da Billings, acreditam, só podem ser resolvidos
com uma revisão, cujos estudos estão sendo realizados por um
conselho presidido pelo Secretário de Obras e Meio Ambiente
João Oswaldo Leiva, e que tem prazo de um ano ( a contar de
Setembro) para apresentar uma proposta.
Essa proposta, segundo o Diretor da Emplasa, Sadala
Domingues, deveria contar com a ampla participação da
sociedade. O objetivo dessa revisão, iniciada pelo Governo
Montoro, diante das críticas feitas por vários setores da
comunidade, é o Projeto Sanegran. Criado no Governo Paulo
Egydio Martins, o Sanegran substituiu a Solução Integrada,
desenvolvida no Governo de Laudo Natel. “A Solução Integrada
– afirma o ecologista e presidente da Comissão de Defesa da
Represa Billings, Fernando Vítor – consistia em captar os
esgotos da Grande São Paulo no ponto de convergência da Vila
Leopoldina e, através de um túnel emissário, levá-los por ação
da gravidade até uma região desabitada do Vale do Juqueri, ali,
por um sistema de lagoas de oxidação seriam tratados até o
volume de 20m3/s. Isso, traria pelo menos três vantagens: o
esgoto ficaria confinado entre montanhas, longe do convívio
urbano, não haveria necessidade imediata de construção de
estações de tratamento e a maior parte dos investimentos
poderia ser aplicadas em obras de rede de coleta, coletores –
troncos e interceptados”. Ao invés disso, diz o ecologista,
optou-se pelo Sanegran que consiste em recolher os esgotos de
37 municípios que compõem a Região Metropolitana e levá-los
a tratamentos secundários ( que retiram 90% da carga poluidora)
em três estações : Barueri, Suzano e ABC”.
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“O Sanegran – diz Fernando Vítor – deveria até o ano de 1985
tratar 95.000 m/s de esgotos, sendo que a primeira etapa do
projeto deveria estar concluída em 1983, tratando 15.100 m/s
de esgotos. Após investir mais de um trilhão de cruzeiros,
observa Fernando V., o Sanegran trata apenas 120 litros de
esgotos por segundo, o que constitui menos de 1% das metas
previstas”. “Um detalhe importante a considerar é que a única
estação de tratamento do sistema que foi concluída em seu
primeiro módulo, a de Suzano, com capacidade para tratar 15,1
m3 está tratando, apenas 0,12 m3 . Isto é, ela se encontra ociosa
por falta de coletores-tronco e emissários, o que significa
começar uma obra pelo fim”. Apesar disso, os gastos foram
vultuosos. Segundo Nelson Rodrigues Nucci, o Sanegran já
consumiu até agora 1,450 bilhões de cruzeiros e até a sua
conclusão na forma como foi previsto ( até o ano 2005),
necessitaria de 10,5 trilhões de cruzeiros, o que é considerado
inviável obter.
07/12/1984
O Metrô está chegando
A Companhia do Metropolitano de São Paulo está concluindo
seus estudos sobre a linha Paulista ( Vila Madalena – Vila
Prudente ) que poderá ter suas obras já em início até o final do
ano que vem. Os estudos preliminares indicam prioridade para o
trecho de 4,5 quilometro que vai da Estação Paraíso até o
Hospital das Clinicas, na Av. Doutor Arnaldo. O restante da linha,
descendo do alto da Consolação em direção a nossa região ( do
HC rumo a Vila Madalena até mais ou menos o n 2.000 da
Heitor Penteado) provavelmente, mais uma vez, será preterido
para uma data futura, indefinida. Mais de qualquer forma, o
Metrô, se estes planos imediatos forem compridos, já começa a
chegar na região.
14/12/1984
Esta Avenida virou “terra de ninguém”
Entulho, mato, muro quebrado, tem de tudo na Avenida Eliseu de
Almeida, a inacabada continuação da Avenida Pirajuçara. Até
quando?
Na Praça Imprensa Paulista, quase confluência das Avenidas
Pirajuçara e João Jorge Saad, fica a Escola Municipal de 1Grau
Marechal Deodoro da Fonseca. Ao seu lado, um antigo canteiro
de obras da Serveng Civilsan S/A, empresa encarregada da
construção dos 3 quilômetros da Avenida Pirajuçara. Este
canteiro está sendo usado pela escola e por um grupo de

escoteiros como área de lazer. Tanto a escola como o canteiro
de obras estão cercados por montanhas de entulhos e lixo
jogados pelos caminhões que vem da Raposo Tavares,
Francisco Mourato e imediações. Lixo e entulho disputados
pelos moradores das favelas do Butantã que ali vão munidos de
carrinho de mão. “Aquilo lá é uma terra – de – ninguém”,
desabafa o Administrador Regional do Butantã Ari Simonetto
Pereira. “Não posso fazer nada enquanto não terminarem a
Avenida, e a obra está parada há um ano”. Ele se referia à
urbanização dos 3 quilômetros que ainda faltam da Avenida
Pirajuçara, que neste trecho ganha o nome de Eliseu de Almeida.
O córrego Pirajuçara já está inteiramente canalizado até a Rua
Alfredo Mendes da Silva e foram feitas obras complementares
para o acesso dos moradores, mas a avenida não está totalmente
pronta, apesar das promessas do Prefeito de terminá-la ainda
este ano.
Abandonada pela Prefeitura, a Eliseu de Almeida se tornou
realmente “terra – de – ninguém”. O entulho vai se acumulando
nos dois lados da pista e até no final da Pirajuçara, onde fica a
EMPG Marechal Deodoro da Fonseca. O Administrador do
Butantã ainda vê motivos de contentamento: “Antes, eles
descarregavam até no meio da Avenida. Pelo menos isso já
conseguimos evitar”. Ari Simonetto prometeu colocar pontaletes
na esquina da Avenida Pirajuçara, para impedir o
descarregamento de lixo dos caminhões.
Terrenos Abandonados
Mas não é só o entulho que demonstra o abandono da Avenida
Eliseu de Almeida. Dos dois lados da pista que liga o Taboão à
Avenida Professor Francisco Mourato, há uma sucessão de
terrenos cheios de mato, obras inacabadas e praças por fazer. E
como toda área onde não há urbanização, começam a aparecer
também as favelas. Para complementar, a avenida abandonada
não tem iluminação e portanto nenhuma segurança. “Não
adianta fazer nada por causa da obra”, garante o Administrador
Regional. “Se eu construir uma praça, por exemplo, depois vem
a construtora e destroi todo o serviço. É melhor esperar”. Foi
isso que Ari Simonetto falou a Arquiteta Sandra L. Valente,
moradora da Rua Tisutomi Suzuki, travessa da avenida, e que
pretendia transformar o terreno municipal em frente de sua casa
numa praça – com a ajuda dos outros moradores. “Íamos
chamar de Praça da Esperança, agora ficou sendo mesmo a
Praça da Espera”, conclui Sandra.
O sinal mais revelador do abandono da Eliseu de Almeida está
no muro destruído que a separa da Pirajuçara. O muro foi uma
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exigência do DSV para que os carros em alta velocidade não
entrassem na avenida inacabada e provocassem acidentes.
Como era de se esperar, ele foi quebrado várias vezes e os
carros atravessam tranqüilamente para a outra pista.
Vamos rezar para que não chova muito!
Minimizar os efeitos das chuvas mediante limpeza de bueiros,
galerias e ramais de boca de lobo e até instalações de bombas
locais onde a água se eleve perigosamente. É só isto que a
Administração Regional de Pinheiros pode fazer para impedir
que as chuvas de verão que se abatem todos os anos sobre a
cidade não se transforme num pesadelo.
Conforme admite o Administrador Maurílio Laterza, seria preciso
o dobro das verbas que a Prefeitura dispõe para saneamento,
para que se adote soluções mais concretas e definitivas. E
mesmo assim, as necessidades de Pinheiros não são tão
urgentes como as da Zona Leste, por exemplo, onde está uma
boa parte dos 15.000 quilômetros de rede de esgotos de que a
cidade necessita.
Para se Ter uma idéia, avalia-se que somente a reconstrução de
140 metros de galerias na Rua Estados Unidos, entre Venezuela,
Jamaica e Guadalupe, custará 170 milhões de cruzeiros ( a
preço de Outubro ), para um grupo de particulares que,
cansados de esperar pelas verbas da Prefeitura, resolveu fazer o
serviço por conta própria.
Segundo Maurílio Laterza, que está fazendo um levantamento de
todos os pontos problemáticos da região, Pinheiros não precisa
de novas galerias, mas de reconstruir as antigas feitas de tijolos,
e que devem ser substituídas por outras de concreto. “Por
enquanto nós estamos fazendo na base do quebra-galho, e
temos sorte porque as chuvas diminuíram de intensidade”.
Mais sério é o problema das casas construídas sobre a encosta
da Avenida Cerro Corá e que estão sob a vigilância dos fiscais
municipais. A Prefeitura encomendou ao IPT um mapeamento
geológico de São Paulo que deverá definir as zonas de risco da
cidade. Baseada neste levantamento pretende tomar medidas
acauteladoras para a aprovação de plantas, exigindo estudos
mais aprofundados da parte dos construtores. “ Enquanto isso”,
diz o Administrador Regional, “Os próprios moradores devem
ficar atentos. Nos casos de gravidade a Prefeitura vai intervir e
até, quando necessário, interditar os locais perigosos”.
21/12/1984
Enchentes: é mais fácil remediar do que evitar
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Pela primeira vez no Brasil, meteorologistas do Projeto Radasp,
vinculados ao Departamento de Meteorologia do Instituto
Astronômico e Geofísico da USP, terão condições de definir com
uma hora e meia de antecedência a área específica que pode ser
atingida por chuvas fortes, sua intensidade e duração. Ao
combinar esses dados com aqueles fornecidos pelo Centro
Tecnológico Hidráulico da Escola Politécnica, e com os mapas
dos pontos críticos da cidade, será possível prever quando e em
que bairros pode ocorrer as enchentes, que são o pesadelo de
São Paulo no verão. A comissão de Defesa Civil, a Secretaria de
Estado, empresas e a sociedade civil terão espaço de tempo
para se prevenir.
A Prefeitura considera impossível livrar-se das enchentes, seja
pela quantidade de obras de valor incalculável que seriam
necessárias, seja pelo crescimento incontrolável da cidade. Por
isso, investiu uma parte de suas esperanças no Projeto Radasp,
que pelo menos permitirá prevê quando elas vão acontecer. E
vão tomar medidas para minimizar as suas conseqüências. (...)
Há dois anos que o Projeto Radasp está rolando nos órgão
públicos do Estado esperando financiamento para a construção
de dois novos radares brasileiros que serão instalados em Ilha
Solteira e Salesópolis, e que se juntarão ao radar da Fundação
Educacional de Bauru, já em funcionamento, para abastecer o
Programa de Informações Hidro-Meteorologica. Mas só agora o
Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), da Secretaria
de Obras e do Meio Ambiente lhe deu novo impulso, injetando
recursos federais. Espera-se assim que, em Fevereiro, o
Departamento de Meteorologia já possa entrar na fase de teste
do Projeto. Mas, para o Professor Mazambani ( responsável pelo
Projeto), “É importante que se diga que o Projeto não pode
prevê uma calamidade pública com antecedência. A
Meteorologia não tem condição de fazer isso nem no Brasil, nem
em qualquer país do mundo. Sua atuação vai até o ponto de
alertar para a possibilidade do que pode ocorrer”.
“Em todo o caso”, garante o Professor, “o projeto Radasp
permite definir áreas de chuvas em escala regional a curto prazo,
com 90% de eficiência. Associando-se esses dados com a
direção da propagação da chuva em relação a bacia hidrográfica,
características de impermeabilização e topografia das bacias,
perfil dos rios, etc.; o resultado é quase infalível”.
18/01/1985
Favelas do Butantã têm coleta de lixo

A partir de meados de Fevereiro, as favelas do Butantã serão aos
poucos dotadas de serviço de coleta de lixo, independente da
topografia do terreno onde estão localizadas. Nas favelas onde a
coleta pode ser feita de maneira tradicional, não haverá
novidades. Mas onde a topografia não permite a entrada de
caminhões, a Prefeitura pretende contratar pessoas da própria
comunidade das favelas para coordenar o trabalho de coleta em
todos os barrancos.
Para o Administrador Regional Ari Simonetto, “esta medida pode
não ser espetacular, uma vez que é dever da Prefeitura
providenciar a coleta domiciliar, mas tem amplo alcance social”.
O resultado pratico e imediato é diminuir o numero de ratos,
insetos e, consequentemente, melhorar as condições de higiene
e saúde das favelas do Butantã, onde a coleta é difícil de ser
realizada. Servirá também para ajudar na limpeza dos córregos,
onde se acumula os detritos jogados pela população.
“Mas a longo prazo, este tipo de coleta terá um valor mais
educativo”, comenta o Administrador. “Ao contratarmos pessoas
da própria comunidade para coordenar este trabalho, estamos
pensando em mudar os hábitos da população, evitando o
lançamento de lixo em qualquer lugar”.
A Regional do Butantã possui aproximadamente 80 favelas em
sua jurisdição. Até o final do ano mais de 50 participarão deste
plano de coleta de lixo. Ele está sendo coordenado pela
Secretaria de Serviços e Obras, Administrações Regionais,
Família e Bem Estar Social e pela Enterpa, empreiteira que
venceu a concorrência para o serviço.
01/02/1985
Como a Cidade convive com o lixo
Um novo incinerador em Capuava, duas novas usinas de
compostagem em Santo Amaro e Vila Leopoldina, novos aterros
sanitários na Zona Leste. Todas estas armas serão utilizadas
como estratégia para vencer a inexorável guerra do lixo, travada
pela Prefeitura de São Paulo para se livrar das 4.500 toneladas
de lixo domiciliar, mais 4.000 toneladas de resíduos industriais
e outras 80 toneladas de coleta hospitalar que a cidade arrecada
todos os dias e das quais precisa se livrar rapidamente sem
causar grandes transtornos a população.
Esta guerra do lixo já quase produziu uma vítima. Trata-se do
Jardim Maria Rosa, um bairro em formação no Butantã, que está
ameaçado de conviver com um aterro sanitário nas suas
proximidades, porque a Prefeitura simplesmente não tem outra
opção para o lixo coletado na Zona Sul da Cidade, agora que o
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aterro de Santo Amaro está quase completo. “Precisamos de um
aterro para o lixo dos próximos três anos: intervalo de tempo
necessário para construir o novo incinerador de Capuava e as
duas usinas de compostagem”. “Se levarmos o lixo para um
lugar mais distante vamos gastar muito mais dinheiro, e a cidade
inteira vai ser prejudicada”, diz o Secretario de Serviços e Obras
da Prefeitura, Cláudio Frederico Senna, ao se referir à delicada
questão do Jardim Maria Rosa.
O Secretario também acena com números. Pelos seus cálculos a
cidade gasta U$ 10 por tonelada coletada de lixo domiciliar e
mais U$ 4 para lhe dar uma destinação. Se o lixo for hospitalar,
gasta no mínimo U$ 20 com a coleta e mais U$ 10 com sua
destinação. Isso significa que São Paulo gasta mais de U$ 100
mil só com o seu lixo, ou seja, cerca de 30% do orçamento
destinado à limpeza pública. Uma quantia mais que razoável,
segundo o Secretario, e que ele não pretende aumentar.
Atualmente, cerca de 85% do lixo arrecadado em São Paulo vai
para os aterros sanitários da Prefeitura, enquanto o restante é
dividido entre os incineradores de Pinheiros, Ponte Pequena e
Vergueiro, e as usinas de compostagem de São Matheus e Vila
Leopoldina. Esta divisão não trás vitórias na guerra do lixo,
apenas serve para empatar as batalhas.
Por isso, a idéia da Prefeitura é reverter a tendência com a
construção do incinerador de Capuava, em convênio com a
Cesp, que aproveitará 2.000 toneladas do lixo diário para
combustível do complexo Petroquímico, e com as novas usinas
de Santo Amaro – para a recuperação do material – Vila
Leopoldina – para composto orgânico.
O Secretario de Serviços e Obras jura que estas obras não
custarão à Prefeitura nenhum centavo a mais do que ela já gasta
com o lixo, pois serão construídas e exploradas por particulares.
Como resultado, apenas o lixo da Zona Leste e uma parte da
Zona Norte irão para os tão mal falados aterros. E moradores de
bairros, como o Jardim Maria Rosa poderão dormir tranqüilos.
08/02/1985
Chuvas: os estragos na Rua Harmonia
Chegam as chuvas fortes. E tudo se repete na Vila Madalena.
As chuvas de verão mais uma vez deixaram suas marcas em
nossa região, desta vez mais acentuadamente na Vila Madalena,
local onde os periódicos desabamentos de casas e enchentes
violentas já são aguardados quase sem nenhuma surpresa pelos
moradores e autoridades municipais. A área mais crítica é a das
ruas Harmonia e Girassol, onde o nível das casa é mais baixo
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que o do asfalto. Na Harmonia, por exemplo, 18 casas foram
violentamente inundadas em conseqüência de meia hora de
chuva na tarde do dia 1, Sexta, mobilizando funcionários da ARPi e da Supervisão Regional de Serviço social de Pinheiros (
SURS ), órgão da Secretaria da Família e do Bem Estar Social (
Fabes ).
Conforme explica Paulo Gomide Ferreira, Supervisor de Obras da
Regional, a galeria de águas pluviais da Rua Harmonia é bem
antiga. Ela foi projetada para suportar um volume de água bem
inferior ao que recebeu na tarde de Sexta. “Portanto não adianta
prevenir essas enchentes nem com a limpeza das bocas – de –
lobo”, comenta ele, “porque o problema é a insuficiência de
galerias”.
Os moradores, porém, recusam-se a aceitar esta versão e
condena o “desleixo” da AR-Pi, no que se refere à limpeza dos
bueiros. Para eles, os bueiros entupidos são a melhor explicação
para as inundações de todo o início do ano. “Depois que a chuva
limpa toda a sujeira não acontece mais nada de grave”, conta
Eliseu Eduardo Esteves Rocha, mecânico da Elicar Auto-Elétrico,
na Rua Harmonia. “A Regional não toma as providências que
devia quanto ao entupimento dos bueiros”, completa.
Barreiras inúteis
Eliseu foi um dos que mais tiveram problemas com as chuvas
deste início de Fevereiro. As águas invadiram a sua oficina num
nível superior a um metro de altura, e causaram estragos sérios
em nada menos do que meia dúzia de veículos de clientes. Foi a
segunda vez que isto aconteceu com o mecânico mais
conhecido da Harmonia, tanto que ele já havia providenciado,
assim como a maioria dos moradores da área, todos os tipos de
barreiras para manter a água deste ano fora dos limites aos quais
elas seriam nocivas. Não adiantou. Um carro venho da rua,
arrastado pela enxurrada, e destruiu a enorme comporta que
ficava na entrada da oficina de Eliseu.
Naquela mesma tarde, durante as chuvas, os responsáveis, na
Regional, pela Supervisão de Uso e Ocupação do Solo
constataram duas casas comprometidas por trincas e
rachaduras, que foram imediatamente interditadas e
desocupadas. Outras duas residências , uma delas abrigando
sete famílias ( uma espécie de cortiço), tiveram algumas
paredes desabadas, sem causar vítimas. A Regional agiu com
marteletes, para quebrar parte dos muros e , com isso, fazer
escoar a água, e com quatro bombas de sucção para retirar a
água de dentro das casas.

Conforme dados fornecidos por Ana Maria Godoy, Assistente
Social da Fabes, 76 pessoas tiveram que receber, às pressas,
colchão, cobertor e quotas alimentares. Ela informa, ainda, que
quem ficou sem casa para morar, por causa das interdições ou
do desabamento de paredes, receberá uma ajuda de custo da
Fabes, para cobrir despesas com o depósito prévio de 3 meses
de aluguel, exigido pelas imobiliárias. Além disso, a Fabes está
prestando assessoria jurídica aos inquilinos das casas
problemáticas da Rua Harmonia, que antes da enchente, já havia
pago o aluguel de 3 meses e, agora, exigem dos proprietários a
devolução.
Ainda na sexta-feira, a Rua Pinheiros e a Avenida Faria Lima
ficaram inundadas.
Até Junho, mais um trecho da Pirajuçara
O projeto já foi aprovado e as obras de pavimentação deverão
ser iniciadas em breve, segundo o Secretário de Vias Públicas (
com fotos da avenida ).
Não há um só morador dos bairros cortados pela Francisco
Mourato que não tenha sonhado um dia ver esta avenida sem os
pesados caminhões e os congestionamentos diários, servindo
apenas ao transporte coletivo. Com a inauguração de um longo
trecho da Avenida Eliseu de Almeida, sobre o Córrego
Pirajuçara, parece que o sonho seria enfim materializado, pois
ajudaria a dar vazão ao tráfego na área. Mas a Prefeitura,
alegando falta de verbas, suspendeu a obra, deixando a avenida
inacabada e uma série de problemas para os moradores
vizinhos.
Decorrido mais de um ano, a região do Pirajuçara volta a ser
lembrada pelos técnicos da Prefeitura. Até o final deste mês
deverá está pronto o projeto de pavimentação de mais 780
metros da Eliseu de Almeida, entre as ruas Imigrante Japonês e
Comendador Francisco Chinnica. A licitação será feita em Março
e a obra, a cargo da firma EPT, poderá ser concluída até o final
de Junho. O Secretario de Vias Públicas, Antônio Arnaldo, não
quis adiantar o prazo para o início das obras nos 2.500 metros
restantes, até a divisa com Taboão, mas não descartou a
hipótese de sua conclusão até o final deste ano.
Da divisa entre os dois municípios até a Rodovia Régis
Bittencourt restará apenas um quilometro, correspondente a
Avenida Intercontinental, de Taboão, trecho que deverá ser
pavimentado pela Prefeitura daquele município, em convênio
com a Prefeitura de São Paulo. O projeto já foi aprovado pelos
dois Prefeitos e, segundo Armando Buscharini, de Tabõao da
Serra, as obras serão iniciadas em breve. Outra notícia
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importante para os moradores daquela região refere-se aos
estudos desenvolvidos pela Prefeitura e Governo do Estado,
objetivando a ligação entre a Rodovia Régis Bittencourt e Raposo
Tavares.
A nova avenida se interligará à Intercontinental, em Taboão, e
seguindo o Córrego Jaguaré, chegará à Raposo Tavares. Neste
ponto ela será integrada ao complexo do Jaguaré,
desembocando próximo à Cidade Universitária. Através dela
passaria os caminhões procedentes do Sul do país, com destino
às marginais ou Ceasa. Após a conclusão desta obra, a
Francisco Mourato ficaria apenas para o transporte coletivo;
enquanto a “Pirajuçara” servirá ao tráfego local.
A verba para a pavimentação da Eliseu de Almeida, entre a
Imigrante Japonês e Comendador Francisco Chinnica já foi
liberada pelo BNH, de acordo com o Fidren 17, e está estimada
em 620 mil UPCs.
Na manhã de ontem, o Presidente do BNH, Nelson da Matta, fez
uma visita à região do Pirajuçara, onde este dinheiro será
empregado.
Até o ponto em que as obras foram interrompidas a Avenida
“Pirajuçara” tem pista dupla, mas, segundo o Secretario de Vias
Públicas, ela não continuará assim até o seu final. Para alguns
trechos está previsto pista dupla enquanto outros terão pista
única. Segundo orientação do DSV, a Secretaria de Vias Públicas
decidiu-se pela pista dupla, apenas em trecho onde o tráfego
exigir. É o caso dos 780 metros cujas obras serão iniciadas em
breve, conforme garantiu Antônio Arnaldo.
Finalmente sai a Praça
Depois de anos de reclamações, abaixo-assinado e reportagens
nos jornais denunciando o abandono da antiga estação de
tratamento de esgotos da Cetesb, situada em um terreno da
Prefeitura, no Jardim da Previdência, os moradores finalmente
conseguiram o que queriam. No último dia 19, foi inaugurada
uma praça e área de lazer no local, que fica na Rua Roquete
Pinto.
2
A praça tem 7.235 m , e no local também foi construído uma
pista de cooper de 700 metros, duas quadras de futebol de
salão, área de recreação infantil, jardins arborizados e gramado.
15/02/1985
Enchentes, de novo
Na tarde de quarta-feira, as chuvas fortes voltaram a provocar
enchentes em diversos pontos da região. A área mais atingida foi
o Butantã, com o transbordamento do córrego Pirajuçara, que
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inundou inúmeras residências. A situação foi mais grave na
Avenida Eliseu de Almeida e na Avenida Caxingui, embora outras
ruas tenham sido duramente atingidas, entre elas as ruas Júlio
Rebolo Peres, Alves do Santos e Camargo.
Foram mobilizados contigentes do Corpo de Bombeiros de
Pinheiros, Osasco e Lapa, reforçados depois por Bombeiros de
Santo Amaro, Casa Verde e Santana. Embora não se tenha
registro de vítimas pessoais, foi intenso o trabalho de resgate de
moradores ilhados em suas casas.
Em alguns pontos , as águas chegaram a atingir mais de um
metro de altura. As enxurradas arrastaram carros, destruíram
muros e derrubaram árvores, enquanto muitas casas corriam o
risco de desabamento.
A chuva de granizo, já no início da noite, provocou o corte de
energia elétrica em toda a área central do bairro, causado pela
queda de árvores, pelo menos 30, registrado pela AR-Bt. Até o
final da tarde de ontem, não havia dados precisos sobre o
numero de desabrigados.
Em Pinheiros, embora a situação não tenha sido tão grave, houve
a queda de várias árvores. Na Rua Pedro de Toledo uma árvore
tombou, atingindo a rede elétrica, o que provocou o corte no
fornecimento de energia.
01/03/1985
Depois da chuva, a memória das vítimas
Construir barragens, mover uma ação contra o Estado, mudar de
endereço? Os problemas dos moradores vítimas das enchentes
não terminam com as chuvas. ( Com fotos da ruas Harmonia e
Girassol)
Juntar os cacos e começar vida nova após o diluvio não é tarefa
fácil: que o diga Noé, familiares e toda a bicharada.
Que o diga também os moradores da Rua Harmonia, Girassol,
vizinhos do córrego Pirajuçara e outros pontos da região,
atingidos a cada temporal que se abate sobre a cidade. Somente
neste ano eles se viram obrigados a enfrentar a fúria das águas
em três ocasiões.
De tanto lutar contra as enchentes alguns adquiriram um
respeitável Know How, aperfeiçoado a cada ano. No caso do
mecânico Eliseu Eduardo Esteves Rocha, dono do Auto-Elétrico
e Mecânica Elicar, na Rua Harmonia, 47 – A; ou de Luís Gonzaga
Saad, também proprietário de um Auto-Elétrico, só que na
Girassol, 24. Mas enquanto Eliseu se prepara para enfrentar mais
enxurrada, protegendo com grassas portas de aço, movidas por
complicado mecanismo, Seu Luís já desistiu. Colocou a oficina

à venda, e , dramaticamente, diz que vai vender limão ou banana
na feira.
Mas as chuvas não fizeram vítimas apenas entre comerciantes.
As famílias de baixa renda, moradoras em casas abaixo do nível
da rua, por exemplo, não tiveram tempo sequer de “juntar os
cacos” e se viram diante de um terrível dilema: mudar ou mudar.
Foi o que fez o marceneiro João Damasceno, que morava na
Harmonia, 39, casa 3; que se transferiu com a família para um
local mais seguro, com o auxilio da Fabes-Pinheiros; ou o
bancário Antônio Pamplona de Freitas, que trocou o seu quarto e
cozinha no mesmo endereço, casa 4, por um quarto de pensão.
05/04/1985
Dia a Dia
Pirajuçara
A Secretaria de Vias Públicas deverá abrir este mês a
concorrência para o término do 1o . trecho da Avenida Eliseu de
Almeida, no Butantã. Conhecida como Avenida Pirajuçara por
estar localizada sobre este córrego, esta via faz parte de um
projeto mais amplo para a questão viária do Butantã.
12/04/1985
Dia a Dia
Verbas para as enchentes
A Prefeitura iníciou nesta semana as obras de 31 galerias destina
a eliminar enchentes em diversos pontos críticos da cidade.
Calculadas em 5,3 bilhões de Cruzeiros estas obras são
consideradas prioritárias e deverão estar concluídas até Junho.
Entre as regiões contempladas com este serviço inclui-se o
Butantã, mais especificamente as galerias que se localiza na Rua
José Vicente da Cruz, Avenida Corifeu de Azevedo Marques e
Antônio Eiras Garcia. Constantemente vítimas de enchentes, mas
considerada uma área de menor gravidade, Pinheiros não se
inclui nessas obras iniciadas pela Prefeitura.
26/04/1985
Uma solução para as enchentes de Pinheiros
Agora elas passam a ter prioridade nos planos de combate às
inundações do município.
No mapa do Engenheiro João Alberto Correia – responsável pela
execução do Plano Diretor de Combate às enchentes, uma
assessoria especial do Gabinete do Prefeito – Pinheiros ocupa
um lugar pequeno se comparado à gravidade das inundações
ocorridas em outros locais da Cidade. Mas o grande número de
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pequenos pontos de enchentes e suas repetições freqüentes
acabaram por transformando esta região em uma das prioridades
deste programa de obras. É que só na região da Vila Madalena,
Pinheiros, Jardim América e Jardim Paulista, existem mais de
treze pontos, dos vinte e cinco encontrados em toda a Regional
de Pinheiros. Assinalados no mapa, os pontos indicam área de
inundação viária e residencial que precisam ser solucionadas
rapidamente: a cada ano elas aumentam em número e gravidade,
ampliando os constantes prejuízos acarretados. Entre estes
vários pontos localizados no cadastramento da Prefeitura, incluise alguns que o Engenheiro Correia chama de “enchente classe
A”, como a da Praça Gastão Vidigal, no Jardim Paulistano, área
de alto valor imobiliário. Ou outros locais de maiores tragédias,
como as ruas Jericó, Harmonia e Girassol, na Vila Madalena. A
constatação da gravidade do problema e um levantamento
completo da situação desta região tiveram início a partir de uma
reclamação feita por moradores da Rua Cristiano Vianna,
também vítimas de inundações. Com isso, uma primeira ponta
do problema foi descoberta: as duas galerias construídas na
bacia do córrego Verde, que abrange toda esta região.
Este córrego, praticamente todo canalizado da altura da rua
Heitor Penteado até o Rio Pinheiros, conta com galerias antigas.
Cheias de voltas e voltas, provocadas por interesses imobiliários
no período de sua construção, elas estão com alguns trechos
corroídos por detritos lançados Constantemente nos pontos
onde o córrego ainda se encontra a céu aberto. Para complicar,
uma inusitada e mal explicada ligação hidráulica feita entre os
dois troncos das galerias vem causando a interferência entre elas
e contribuindo mais ainda para a ocorrência das inundações nos
trechos acima desta interligação.
Um projeto e algumas medidas
“ Nós estamos buscando uma solução. Não estamos falando que
a partir de agora nunca mais vai Ter enchentes em Pinheiros,
mas estamos buscando uma solução”. Quem diz isso é o
Engenheiro João Alberto Correia que acrescenta: “O nosso
objetivo é diminuir a freqüência e os prejuízos das inundações.
A primeira tentativa será a melhoria do desempenho da galeria,
retificando algum trecho, desobstruindo outros e refazendo
alguns deles”. Nesta tarefa a Prefeitura pretende seguir uma
prioridade social. Isto significa atacar primeiro os pontos onde
existe invasão de água em residência, comercio, industria e
depois as inundações viárias. No projeto em andamento na
Prefeitura – elaborado a partir da constatação da gravidade do
problema e que deu origem à inclusão de Pinheiros dentro das
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prioridades do Combate às Enchentes – não há perspectiva, a
curto prazo de uma grande obra de reforço que solucione de vez
o problema das galerias. Mas não está excluída a possibilidade
de uma nova a ser construída, caso as medidas menores não
tragam bons resultados.
Os treze pontos
Esses são os principais pontos críticos de inundações em
Pinheiros, incluídos com prioridade no Plano Diretor de
Combate às Enchentes:
1Rua Medeiros de Albuquerque, atrás da Rua
Aspicuelta;
2Início da Rua Harmonia;
3Início da Rua Girassol;
4Rua Matheus Grou e início da Belmiro Braga, onde a
galeria construída desviou o córrego do Rio Verde de seu antigo
leito;
5Rua Matheus Grou, esquina com Arthur de Azevedo;
6Proximidades da Rua Sebastião Gil;
7Rua Joaquim Antunes, entre a Arthur de Azevedo e
Teodoro Sampaio;
8Praça Gastão Vidigal;
9Rua Cônego Eugênio Leite com Luís Machado
Pedrosa;
10Rua Paulo Gontijo de Carvalho, entre ruas Lisboa e
Henrique Schaumann;
11Rua João Moura com Cardeal Arcoverde;
12Rua Cristiano Vianna, entre a Rua Cardeal Arcoverde e
Galeno de Almeida;
13Rua Alves Guimarães, entre a Cardeal Arcoverde e
Galeno de Almeida.
02/08/1985
Corujas: obras terão início em Setembro
Início de setembro final de dezembro. Neste intervalo de tempo,
os moradores da Vila Beatriz assistirão as obras de canalização
do Córrego das Corujas, que consumirão 6 bilhões (?) de
cruzeiros (já liberados) e para os quais a Secretaria de Vias
Públicas abriu licitação recentemente. “Agora só falta tocar a
obra”, assegura o chefe de Gabinete da Secretaria Marco
Antônio ? , explicando que o restante do projeto  a criação
de um parque com 22.000m2, com série de equipamentos de
lazer  ficará exclusivamente a cargo da Administração
Regional de Pinheiros.

A proposta de canalização do Córrego das Corujas surgiu dentro
do Plano de Combate às Enchentes, elaborado pela Prefeitura.
Mas a sua particularidade é que um trecho de 320m, da Rua
Djalma Coelho até a Rua Pascoal Vita, permanecerá a “céu
aberto”. Exatamente neste trecho, onde exibirá 3m de largura e
1m de profundidade, o Corujas recebe a água de duas fontes. Ali
ainda são encontrados pequenos peixes e não é impossível
especular com as chances de o Córrego vir a se tornar realmente
piscoso.
Um segundo trecho, entre a Djalma Coelho e Arthur ? , será
coberto com jardim, virando prolongamento do canteiro central
da Av. das Corujas. E entre as ruas Beatriz e Lira surgirá uma
galeria de reforço.
25/10/1985
Começa o ataque às enchentes
São 46 os “pontos críticos” em Pinheiros e Butantã. Época de
chuvas, tempo de alagamentos e inundações.
Um levantamento realizado pelas Administrações Regionais
indica a existência de 23 pontos críticos de enchentes em
Pinheiros e igual número no Butantã mas, embora mais amplo
que os anteriores, porque resulta de vistorias nos diversos
córregos dessas regiões, esse levantamento “não esgota a
matéria”, no dizer de um técnico consultado. Podem ser
detectados outros pontos críticos, dos quais a água vem inundar
residências, casas de comércio, indústrias.
“A cidade não está convivendo bem com os córregos que tem e
está sujeita a inundações”, afirma o engenheiro João Alberto
Correia, do grupo técnico da Prefeitura encarregado de traçar o
plano de combate a enchentes. Na sua opinião, o que tinha que
ser feito ou encaminhado em termos de obras de prevenção e
controle de enchentes, já foi ou está sendo providenciado. O
dinheiro para grande parte dessas obras viria de um empréstimo
de 60 milhões de dólares, que depende de autorização da
Câmara Municipal.
Reprojetar o verde
Mas, como esse financiamento será liberado pelo Banco
Mundial apenas mediante uma “contrapartida” da Prefeitura 
vale a pena dizer, a Administração Pública precisa também
aplicar dinheiro próprio no programa de combate às enchente
, as obras vinculadas ao empréstimo estão sendo tocadas,
inclusive no Butantã. É o caso da construção de galerias pluviais
nas ruas José Vicente da Cruz e Teresa de Marco que estarão
concluídas ainda este mês, na Av. Heitor Garcia, a terminar no
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final de novembro, e na Av. Corifeu de Azevedo Marques, já
encerrada.
Ainda no Butantã, na Bacia do Córrego Jaguaré, a montante do
trecho canalizado, estão previstas, com financiamento do Banco
Mundial, intervenções em três pontos críticos. E na Bacia do
Córrego Verde, em Pinheiros, existem nada menos do que 14
pontos críticos (um deles na Henrique Schaumann, próximo à
Rebouças), há três obras programadas. Aliás, a situação na
Bacia do Córrego Verde é tão ruim que Correia  que a
percorreu toda  lembra que foi preciso contratar uma firma,
através da Secretaria de Vias Públicas, para reprojetá-la
totalmente. Na vistoria ele encontrou estrangulamentos das fugas
de água em diversos pontos, galerias pluviais insuficientes ou
corroídas e obstrução ou inexistência de vielas sanitárias
(espaço que deve haver necessariamente entre duas
construções).
Mas é o próprio técnico quem adverte: “tem área de enchente
que não tem solução”. Observando que os grandes problemas
dos Córregos são os lixos, entulho e areia (atirados, muitas
vezes, pelos próprios moradores), Correia avisa também que é
um engano achar que a simples canalização resolve: “Canalizar
é somente uma das formas de combater a enchente, e nem
sempre a melhor.”
04/04/1986
Casa ameaçada desaba no córrego das Corujas
Uma quase tragédia - que ainda pode ser evitada - está
transtornando a vida de Marilda Vilela Yamamoto, moradora da
Rua Lira, 88. Sua casa fica na esquina da Rua Romeu Perrot, por
onde está passando as obras de canalização do Córrego das
Corujas. “Com a construção do túnel sobre o asfalto da rua, está
havendo um abalo nas estruturas das casas. A minha, que fica na
esquina, é a primeira a sofrer os efeitos”, diz ela.
Na casa de Marilda, que há dois anos a alugou em perfeitas
condições, começaram a aparecer rachaduras profundas, as
portas já não fecham direito, as esquadrinhas das janelas não
mais se encaixam e, segundo os laudos técnicos da Prefeitura,
existe um sério risco de desabamento. “No último Sábado,
quando caiu aquela chuva forte, a arquiteta da Prefeitura, que fez
o laudo técnico, me ligou para que eu saísse de casa, porque ela
sofre o risco de cair”, afirma.
Há um mês Marilda verificou a aparecimento das rachaduras e
tomou as primeiras providências, comunicando a Regional, ao
dono do imóvel e a Prefeitura. “Os primeiros laudos técnicos
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diziam que a responsabilidade não era da obra, mas da
existência de um buraco no quintal que causava a infiltração das
águas pluviais. Mas esta casa existe há 30 anos e nunca
apareceu qualquer problema até começarem as obras”, garante.
Posteriormente, um fiscal da Regional modificou esse parecer,
avaliando que os danos foram causado pela obra,
responsabilizando a empresa empreiteira - a SPENAG
Engenharia e Construções - pelos problemas”.
Jogo de empurra - empurra
A empreiteira por sua vez, responsabiliza a Prefeitura, “Já que ao
planejar a obra não foi levado em conta que as casas ali
construídas não agüentaria tal abalo”, explica Marilda,
denunciando o que ela chamou de jogo de empurra- empurra.
“E nem se pode culpar os construtores das casas, porque há 30
anos nem se cogitava de uma tecnologia que permitisse a
escavação de um túnel sobre o asfalto da rua”. As explicações
mais recente dos técnicos, são que o terreno onde estão
assentadas as casas eram anteriormente um brejo. Com as
obras, houve o rebaixamento do lençol freático, retirando a
sustentação do solo.
O mais terrível é que, com toda está história, o proprietário do
imóvel não pode ser responsabilizado por eventuais danos
materiais ou físico de um desabamento. E a moradora teve que
sair de casa, ficando hospedada entre amigos, enquanto o seu
filho e a empregada ficam espalhados em outras casas. Ninguém
se responsabiliza: nem Prefeitura, nem empreiteira. “Apesar da
obra ser de beneficio público, o prejuízo acaba sendo individual,
de quem é apenas inquilino e não tem culpa de nada”, ressalta
Marilda. (...)
18/04/1986
Dia a Dia
Balanço no Butantã
Depois de cem dias a frente da Administração Regional do
Butantã, Miguel Rizzo faz um balanço de seu trabalho. Segundo
ele, neste período foram realizado serviço de limpeza em 5.746
metros de galerias, 3.872 bocas de lobo r 2.849 metros de
córrego, para evitar enchentes. Foram conservados 315.200 m2
de áreas verde, realizado trabalho de tapa-buraco em 17.152 m2
, tapa - vala em 1.329 m2 e conservação de ruas de terra e áreas
municipais em 345.625 m2 . Também ressalta que foram
combatidos roedores em 38.240 m2 e combate de vertedores e
desinfecção em 49.903 m3 .

25/04/1986
Nova cara para o Butantã
Os planos para diminuir os problemas do tráfego.
Um grande projeto de interligação viária está em estudo na
Secretaria Municipal de Vias Públicas, enviado pelo
Administrador Regional do Butantã - Miguel Rizzo. O projeto que incorpora os antigos planos do anel viário entre a Ponte do
Jaguaré ( na marginal do Rio Pinheiros), e a Via Raposo Tavares
no KM 17, e o término das obras na Avenida Pirajuçara - vai
também criar outras ligações de rodovias e marginais.
Segundo Rizzo, são cinco pontos em estudos:
A ligação da Avenida Ribeirão do Jaguaré com o trevo da Raposo
Tavares ao longo da Avenida Pujais Sabat;
Outra ligação do Ribeirão do Jaguaré com a Raposo, no KM 15,
paralela à Avenida Waldemar Roberto;
O já citado anel viário;
A ligação da Rodovia Régis Bittencourt com a Raposo, ao longo
do Córrego Pirajuçara e Caminho do Engenho;
A construção do Terminal Rodoviário, próximo ao Km 14 da
Raposo Tavares.
Esses projetos deverão desafogar o tráfego além de “mudar toda
a fisionomia da região”, diz Rizzo. “São 600 mil habitantes
encurralados no Butantã. Os pequenos problemas que poderão
surgir com desapropriações ou com moradores, serão resolvidos
com tranqüilidade pelo bem da maioria”, garante.
Para a realização dos seus planos o Administrador espera contar
com a aprovação da Secretaria de Vias Públicas pois as obras
deverão constar de prolongamento das vias já existentes,
desapropriação, canalização de córregos, o que acarreta
inúmeras despesas para o Município. “Não tenho dados de
quanto este projeto vai custar, pois a Prefeitura tem que fazer as
concorrências e todo o trabalho burocrático para definir isso”,
explica Rizzo.
Quanto aos prazos, ele garante que tão logo seja aprovado, os
planos serão realizados rapidamente. Assim, o projeto do anel
viário - já aprovado - começará a ser construído daqui a 60 dias,
demorando em média 180 dias para ser completado.
16/06/1986
SOS Cidade
Para evitar enchentes
Jaime dos Santos, morador da Rua Dom Henrique Mourão, no
Jardim Peri-Peri, pede providências da Regional do Butantã para
o cruzamento desta rua com a Avenida Junta Mizumoto. Ele pede
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o rebaixamento de um sarjetão, para evitar a enchente das águas
que vem da Rua Koia Koina. Ele quer que a AR tome
providências para “evitar transtornos nas casas vizinhas”.
Prioridade no Pirajuçara
Senhor Nilton, morador do Butantã, pede prioridade nas obras da
Avenida Eliseu de Almeida, na canalização do córrego
Pirajuçara. Segundo ele, as obras até agora não resolveram nem
os problemas de trânsito, nem o das enchentes. “Por enquanto,
só resolveu os problemas de quem mora por ali”, diz ele.
04/07/1986
Jânio cria subprefeituras
Mais elas ainda demoram mais de seis meses para entrarem em
funcionamento
Criado através do recurso do decurso de prazo, pelo Prefeito
Jânio Quadros, já estão em vigor desde o dia 28 de junho as
cinco novas subprefeituras da cidade. Pinheiros, Lapa e Sé estão
englobadas na subprefeitura da Sé e serão encaradas como
áreas de aspecto em comum.
Porém, em que pese sua aprovação pela força da lei, ainda há
muita confusão a cerca das atribuições de uma subprefeitura.
Seus recursos ainda não foram definidos e o próprio
administrador regional de Pinheiros, Orlando Dorsa, vê aspectos
positivos e negativos na medida. “Em parte é bom, porque
teremos um conjunto desarticulado, que poderá cumprir mais
rapidamente as determinações e terá suas atribuições mais
delineadas”, salienta Dorsa. “Mas também há um inconveniente
de despender maiores recursos para sua administração:,
contemporiza.
Dizendo que considera Jânio Quadros mais hábil do que ele
próprio, Dorsa ressalta que lamentavelmente a Prefeitura não
dispõe de recursos para realizar todas as obras necessárias à
cidade, tendo seu orçamento comprometido com pagamentos
de dívidas. “Mas o prefeito sabe o que faz”, diz.
De qualquer maneira, para entrar efetivamente em ação, as
subprefeituras deverão demorar ainda de 6 a 8 meses, tempo
que levarão para serem estruturadas, terem definidas suas
funções e escolhidos os cargos.
Por enquanto, nenhum dos cinco subprefeitos foram ainda
escolhidos.

18/07/1986
A novela do Córrego das Corujas
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Depois de meses de trabalho, os moradores da região apontam
mais problemas que soluções, nas obras de canalização.
Quase não dá para acreditar. Bem ao lado de uma das ruas mais
chiques de Vila Madalena (a Natingui) passa um córrego ainda
canalizado. Além de coletar as águas pluviais, ele ainda serve
como escoadouro para um esgoto clandestino. É o famigerado
córrego das Corujas.
Os moradores das imediações estão cansados de retirar os
entulhos que se acumulam sob a ponte da rua Pascoal Vita, a
cada chuva mais forte. Eles se cansam ainda mais de lutar contra
os ratos que vivem aparecendo por ali, atraídos pelo esgoto, pela
sujeira e pelo mal cheiro do córrego. Chegam as vezes a se
perguntar: “Será um rato ou um gato?” Confundidos pelo
tamanho avantajado dos “bem nutridos” animais.
A poucos meses parecia que a solução do problema estava
próxima. Depois de muito esperar, o córrego seria canalizado e
as placas colocadas ao longo das obras davam prazos até março
para a sua conclusão. Até agora, porém, apenas uma parte das
obras está concluída e o prazo final foi estendido até 18 de
agosto.
Segundo informações da Secretaria Municipal de Vias Públicas
responsável pelas obras, senão acontecerem problemas de
ordem técnica, nesse dia o córrego estará totalmente canalizado,
devendo ficar a cargo da Regional de Pinheiros a manutenção e
conservação da limpeza em seu leito. É mais uma promessa a
ser cobrada pela população.
A canalização só piorou
As obras de canalização foram divididas em três partes, ao custo
total de 6,5 milhões de cruzados. A primeira parte já está
concluída, que a canalização com pedregulhos e gabiões nas
margens do Córrego, ao longo da Av. das Corujas. É nesse local
também, onde aparecem os mais diversos exemplares de
entulho, que revolta os moradores locais. “Já recolhemos
colchões, sofás, árvores podadas, coisas inacreditáveis de
dentro desse córrego”, lembra Miguel Bendine, morador da rua
Jurandá.
Para os moradores da região, porém, a canalização pouco
ajudou a resolver os problemas e em alguns casos até piorou.
Segundo a Dona Angelina Sabori, moradora da R. Pascoal Vita,
agora ficará mais difícil para o seu marido retirar os entulhos
encalhados sob a ponte, bem ao lado da sua casa e os riscos de
enchente aumentarão. Ela aponta ainda as rachaduras nos
ladrilhos de sua casa, que só começaram a aparecer depois de
iniciadas as obras.

Outro problema recente é o afundamento do leito das ruas por
onde passam as máquinas e tratores das empreiteiras que
realizam as obras. Na Av. das Corujas, um enorme buraco ficou
exposto por cerca de quatro meses, impedindo o trânsito e
causando grandes transtornos. Chegou até a afetar um caixa de
esgotos e só então foi tampado. “Mas vejam só, o esgoto
continua correndo por baixo da terra, caindo no córrego. Só
tamparam o buraco com terra, enquanto que a caixa de esgoto
ficou arrebentada por baixo”, aponta Miguel Bendine.
Também na sua rua as máquinas causaram afundamento  que
felizmente ainda não se transformou num buraco. “É só alguém
lavar o quintal e se forma uma poça d’água enorme, que junta
mosquitos, cria mal cheiro e nem sei quantos germes”, ressalta
Dona Marli, filha do Sr. Miguel. “As crianças brincam ao lado
dessa sujeira e depois chegam em casa cheias de marcas de
mordidas de insetos. É um perigo, adverte.
Problemas: conseqüência natural
Para o engenheiro José Michele, da Secretaria de Vias Públicas,
os transtornos são conseqüências naturais dos trabalhos
desenvolvidos. “Não se pode fazer um omelete sem quebrar os
ovos”, diz. “O único jeito de fazer a obra sem afetar os
moradores serias desapropriando o local. Como isso não é
possível”, garante ele. Michele explica ainda que todos os
problemas serão sanados ao término das obras. É provável que a
SABESP esteja esperando pelo término dos trabalhos para
consertar o esgoto”, avalia ele.
Quanto ao esgoto clandestino, que deságua no córrego, o
engenheiro diz não ter responsabilidade sobre o assunto, pois a
captação dos esgotos é de competência da SABESP e o projeto
de canalização não previa a resolução do problema.
Para resolver a questão dos entulhos que se acumulam sob a
ponte, o engenheiro aponta duas soluções. A primeira, é óbvia,
seria a educação da população, que deveria em hipótese alguma
jogar lixo no Córrego. E, a solução ideal seria o remanejamento
da adutora da SABESP que fica sob a ponte. É graças a esses
canos que o entulho fica emaranhado e impede o livre fluxo das
águas. “Mas eu não acredito que venham a acontecer problemas
mais sérios. O projeto foi calculado para vazão das águas nas
chuvas mais fortes e a canalização previa o afundamento do leito
do córrego.”
Ainda estão em andamento as obras de construção do túnel sob
a rua Lira e Romeu Perroti. Somente depois de concluídas,
começará a parte final da canalização, no antigo leito do córrego,
através da rua Romeu Perroti. Apesar de faltar pouco para o
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prazo final, o engenheiro garante que há tempo para a
construção: “E depois, com a verba que dispomos, deveremos
fazer um gramado ao lado do córrego, na Av. das Corujas. Então
teremos encerrado o trabalho”, finaliza José Michele. Tomara!
25/07/1986
Rio Pinheiros: um rio, peixes e veleiros nos fins de semana
Esse é um sonho possível, basta que sejam realizadas as obras
de saneamento básico a muito prometidas.
Por que somos obrigados a conviver com o rio sujo. Poluído e
mal cheiroso, bem em frente as nossas casas? Parece até uma
espécie de punição para quem mora nas cidades. Já que você
não pode viver no campo, em contato com a natureza, vai sofrer
toda a sorte das más condições de vida: poluição, sujeira,
trânsito conturbado, barulho, falta de espaço e verde, falta de
lazer ...
Mas essa situação pode e deve ser revertida. Basta que haja um
planejamento efetivo para cidade, que contemple as reais
necessidades da população e atente para os problemas de quem
vive todos os meses do ano dentro dos “muros” da grande
metrópole.
No caso do Rio Pinheiros  hoje um rio morto, sem vida e mais
um transtorno do que qualquer outra coisa  poderíamos ter ali
água piscosa, vivas, onde se pudesse velejar nos finais de
semana, pescar ou até nadar.
A bem poucas décadas (até o começo dos anos 50) isso era
uma realidade. Os clubes de regatas da cidade utilizavam nossos
rios para suas competições náuticas. O próprio Clube Pinheiros
possuía seus galpões de barcos e seus terrenos terminavam às
margens do rio. A recente industrialização e o ritmo frenético de
crescimento da cidade mudaram drasticamente esta realidade.
Hoje, o Rio Pinheiros é depositário dos esgotos industriais e
domésticos da região. “A qualidade das águas do Rio Pinheiros
é a pior possível”, atesta o prof. da disciplina de Poluição das
Águas, no Instituto de Biociências da USP, Raimundo Alves de
Lima Filho. “O nível de oxigênio dissolvido na água  que nos
dá a medida de qualidade  é 0 em 50% do tempo de medição
e chega a apenas 0,7 em 90% do tempo. Isso quer dizer que o
oxigênio necessário a vida dos peixes é nulo, devido a imensa
carga de detritos lançados no rio.”
O Prof. Raimundo lembra que os índices de qualidade da água
tem sido considerados impróprios desde de meados da década
de 70. O que significa que a água de nosso rio não serve para
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qualquer atividade, desde lazer e recreação, até irrigação,
utilização industrial e muito menos abastecimento.
Projeto de alto custo
Apesar disso, existe a possibilidade de se reverter essa situação.
A extensão do Rio Pinheiros é relativamente pequena  entre
15 e 20km  e ele possuí rede coletora de esgoto em quase a
totalidade de sua área. Além disso, pequenos trechos de
interceptores de esgotos (tubulações que recolhem o material
que seria despejado no rio) já estão construídas em suas
margens e existe a ETE de Pinheiros  que reduz em 30% a
carga poluidora.
Um projeto bastante audacioso (considerado por muitos como
faraônicos) foi criado em 1977 para resolver os problemas de
esgotos nas Bacias do Rio Pinheiros, Tietê e Tamanduateí.
Depois de quase 10 anos, o projeto ainda está embrenhado nas
malhas da burocracia governamental e suas prerrogativas estão
sendo revistas. É o Projeto Sanegran (Saneamento de águas e
esgotos para a grande São Paulo), que prevê a construção de
três ETE, em Barueri, Suzano e no ABC e toda uma rede de
coletores e interceptores, que retirassem os esgotos hoje
despejados nos rios.
Em que ? os altos custos do projeto e a falta de planejamento
na sua execução ( que começou por construir as ETE antes das
redes coletoras) o Prof. Raimundo considera a sua conclusão de
?
importância. “Em São Paulo 94% da população já conta
com rede de abastecimento de água mas apenas 57% possuí
rede de esgotos. O mais drástico e que apenas 5% desse esgoto
é tratado, todo o restante é jogado “in natura” nos rios. As
soluções do Sanegran para o Rio Pinheiros eram perfeitas. Todo
o esgoto seria recolhido por interceptores, construídos a
margem do rio, e seria tratado na ETE de Barueri, removendo
90% da carga poluidora”, explica ele.
Obras que trazem votos
“Nesse país as obras de grande interesse à população só são
construídas quando há possibilidade de se conseguir votos
através delas”, lamenta o Prof. Raimundo. “Uma canalização de
esgotos, que fica escondida sob a terra, não é interessante para
o Governo. Não é uma obra grandiosa e, apesar de
extremamente necessária à população, é sistematicamente
adiada.”
Um exemplo da falta de planejamento e a ETE de Suzano, que foi
“começada”, pelo fim. A ETE (que é grande e vultuosa) já está
pronta, mas opera em níveis mínimos de sua capacidade,
porque a rede de esgotos que levaria os detritos até ela ainda

não foi construída. “Isso, de certa forma, tornou obrigatória a
conclusão do Sanegran, que foram feitos enormes investimentos
nessas construções”, avalia o Prof. Raimundo.
Exemplo inglês
A situação dos córregos de São Paulo é idêntica à de 20 anos
atrás, nos rios de Londres, na Inglaterra. Lá também, o
crescimento desordenado da cidade poluiu a níveis próximos o
rio Tâmisa e, através de um projeto similar ao Sanegran, em 15
anos o problema estava resolvido. De 1967 a 1973, houve uma
mudança drástica e o Tâmisa deixou de ser um “esgoto a céu
aberto” para ser um rio onde salmão vive livremente.
Hoje, as áreas mais valorizadas da cidade são ao longo do
Tâmisa, onde as pessoas passeiam nos fins de semana, velejam,
pescam e fazem seu lazer. Em Londres, a pressão da população
e o interesse do Governo foram capazes de “salvar” um rio. Será
que em São Paulo isso é possível?
Segundo o Prof. Raimundo, há toda a possibilidade disso
acontecer. “O Rio Pinheiros está cercado pelas áreas mais
nobres da cidade, densamente urbanizadas e já com as
instalações de esgotos construídas. Se conseguirmos eliminar
os esgotos clandestinos e retirar a carga de detritos despejados
no rio  o que está previsto no próprio Sanegran  depois de
10 anos teremos de volta os peixes e o rio em suas condições
normais”, garante ele. “O poder de recuperação natural e
autodepuração dos rios é uma coisa fantástica. Cabe ao Governo
se interessar pela questão e à população exigir que o projeto
seja realizado. Além disso é necessário um constante
monitoramento para que as indústrias poluidoras deixem de
fazê-lo e os esgotos clandestinos desapareçam.”
25/07/1986
Um rio incorporado à paisagem urbana
Enquanto em todas as partes do mundo os rios são incorporados
à paisagem urbana, servindo como espaços de lazer, transporte
ou abastecimento, no Brasil a situação é outra. Nossos rios são
sempre utilizados prioritariamente para a produção de energia
elétrica ou como esgotos. E é até estranho observar que ao invés
de se utilizar o rio como meio de transporte, se constrói ferrovias
em suas marginais.
“Sem dúvida, o Rio Pinheiros foi um dos rios mais contrariados
de todo o mundo”, avalia o arquiteto Paulo Mendes da Rocha,
morador do Butantã e presidente do Instituto dos Arquitetos do
Brasil, Departamento São Paulo. “Seu curso foi invertido, para
abastecer de água a Usina de Cubatão e progressivamente foi
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sendo assediado pela poluição. Hoje vemos o rio como um
obstáculo, algo a ser transposto, e não como um objeto de
interesse e de beleza para os projetos da cidade.”, diz ele.
Para o arquiteto, que mora às margens do rio e viveu todo o
processo de deterioração de suas águas, não seria difícil criar
projetos que o incorporassem à paisagem urbana. “As avenidas
marginais e a ferrovia podem parecer inconvenientes à primeira
vista. Mas eu não penso assim. Pode-se criar obras de
ultrapassagem desses obstáculos e de utilização de toda a calha
do rio. Uma sucessões de estações ferroviárias que abrigassem
centros de convivência e recreação e permitissem o acesso ao
leito do rio. Seria possível a construção de vários cais em cada
ponto de ultrapassagem, prevendo a utilização e a navegação
tanto para cargas como para passageiros ou práticas esportivas.
Agora, com o anúncio da desativação da usina de Cubatão,
pode-se desligar as estações elevatórias e o rio voltar ao seu
curso natural e navegável”, explica ele.
Para Paulo Mendes, toda a administração municipal está
atrasada e anacrônica. “É incrível que um secretário do
Planejamento, formado pela Escola Politécnica da USP, se
recuse a falar de questões tão claras. Mesmo nos projetos já
anunciados (como para as áreas de Santa Ifigênia e Luz) não
foram consultadas as reais necessidades da população que mora
no local e que efetivamente constitui a riqueza da cidade”.
“Para nós, que moramos ao lado do rio”, continua ele, “é terrível
assistir à sistemática degradação dos sistemas e ver adiados os
projetos que poderiam nos fazer desfrutar sua existência.”
Novela dos córregos: 2 capítulo
Desta vez é o Córrego Caxingui que dá dores de cabeça e cria
problemas aos moradores do Butantã.
Depois da novela do Córrego das Corujas ( apresentada na
última edição da Gazeta), mostramos agora o 2 capítulo: O
Córrego Caxingui, no Butantã.
Correndo a céu aberto por uma extensão relativamente pequena (
entre a Avenida Francisco Mourato e a Avenida Nova Pirajuçara),
os níveis de sujeira, detritos e ratos deste trecho são quase
insuportáveis. Durante o período de chuvas, a correnteza é tão
intensa que chega a derrubar os muros construídos entre as
propriedades por onde passa.
A partir da Rua Aroldo Gurgel, os donos das propriedades
resolveram canalizar o córrego por conta própria. Mas, as bitolas
das tubulações são de tamanhos diferentes e progressivamente
foi acontecendo um acumulo de detritos e o entupimento do
córrego.
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A situação chegou a seu ponto crítico na semana passada,
quando o Sr. Silvio de Souza, morador da Rua João Batista de
Souza, procurou os jornais e t.v. para denunciar o problema. “Há
três meses este córrego está entupido e venho reclamando a
Regional para resolver o caso sem nada conseguir”, diz ele. “O
máximo que fizeram foi cortar o mato, mas deixaram todo o lixo
espalhado. Minha casa dá fundos para o córrego e eu já cansei
de gastar tubos de aerossol contra os insetos criados aqui”.
Obras de limpeza e intimações
Enquanto a reportagem da Gazeta verificava as condições de
entupimento das galerias, os funcionários de uma empresa de
saneamento contratada pela AR-Bt, começavam as obras de
limpeza. Mas outros problemas ainda estavam à espera.
Bem ao lado do córrego, um prédio em construção pertencente à
SAB- Serviço Autorizado Brastemp ( para conserto de fogões,
geladeiras, etc.), jogavam outros detritos, aumentando ainda
mais a sujeira do local. Os operários do prédio derrubaram o
muro - cujos blocos de concreto caíram todos no córrego - e os
esgotos dos alojamentos era despejado diretamente nas águas.
Alertados para estes dados, os fiscais da Regional prepararam
uma intimação para a empresa retirar os detritos e desviar o
esgoto do rio. Ao entregar as intimações ao proprietário da SAB,
porém, os fiscais acabaram por ouvir as desculpas mais
absurdas, desde que “os esgotos já eram jogados no córrego
antes da compra do terreno”, e mesmo que “o córrego passa
dentro da minha propriedade”, como justificativa para o descaso
e a sujeira acumulada no local.
É certo que a Prefeitura não resolve os problemas de
canalização dos córregos da Cidade ( alegando que há mais de
5.000 KM a serem canalizados e há falta de verba), mas é
verdade também que somente se os empresários, os
proprietários e moradores pararem de despejar detritos nos
córregos, é que os entupimentos, os insetos e os ratos deixarão
de existir.

22/08/1986
Córrego do Caxingui: Acúmulo de sujeira e lixo
A Regional diz que vai resolver. Só não sabe quando.
Com as chuvas fortes que atingiram a região, na semana
passada, o córrego Caxingui – córrego Antonico – que fica entre
as avenidas Francisco Mourato e Nova Pirajuçara, voltou a ser
palco de problemas e conflitos. Na altura do Serviço Autorizado
Brastemp – SAB, a torrente fez desabar no leito do córrego,

caixas de geladeira que entupiram as galerias. A água subiu
quase até os quintais das casas que o margeiam.
As reclamações dos vizinhos a Brastemp respondeu que
comprou a viela e lá faz o que quer. Na AR-Bt, o Engenheiro
Antônio Castelo, Supervisor de Obras, esclareceu à reportagem
da Gazeta, “que esta é uma afirmação absurda. A viela é um bem
público. Não pode ser vendida para ninguém. A firma foi
notificada diversas vezes em função dos problemas que vem
causando e está com processos para pagamento de multas.
Sobre os últimos acontecimentos, não estávamos informados.
Agora vamos tomar medidas contra ela”.
Sujeira e mau–cheiro
Nos fundos da casa de D. Amélia da Silva Melo, moradora do
n51 da Rua João Batista de Souza Filho, de fronte ao prédio da
SAB, o aspecto do córrego é lamentável. Muita sujeira
acumulada interrompendo o fluxo da água e o mau – cheiro
invadindo tudo ao redor, atestam o estado de abandono em que
se encontra o local. “Nós tínhamos concluído um muro e uma
horta aqui nos fundos, mas venho o fiscal da Prefeitura e pôs
tudo abaixo”, lamenta D. Amélia. “Mas para a Brastemp eles
permitem e, com todo o entulho caindo, não tomam nenhuma
providência”.
Segundo o Engenheiro Castelo, “esta é uma meia –verdade. Há
quinze dias as maquinas estão trabalhando no local, retirando
detritos, para dar maior vazão à água”. Também está em fase de
elaboração um projeto que será encaminhado à Secretaria de
Vias Publicas, para a canalização do córrego com galeria
moldada. Não há até o momento, nenhum prazo para o início
destas obras.

03/10/1986
Erros e trapalhadas. Na Vila Beatriz moradores forçam a Regional
a corrigir obras
Moradores da Rua Padre Arthur Somensi e São Macário, em Vila
Beatriz, tem neste fim de semana, motivos para comemorações.
As obras de canalização das águas pluviais daquela baixada,
entregues pela AR a empreiteira Almeida Guedes, parece
finalmente regularizadas. Isso após um intensa mobilização da
vizinhança, que forçou o Administrador Regional, Capitão
Orlando Dorsa, a vistoriar pessoalmente os erros que vinha se
acumulando neste local.
A canalização, que parecia simples à princípio, foi se
complicando com o passar dos dias. O trabalho que estava
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previsto para ser concluído em dois dias, já completou dez, e
nesse meio tempo os moradores foram vendo as irregularidades
se acumularem. Logo que foram abertas as primeiras bocas – de
– lobo, na Rua São Macário, foi constatado que o cano de água
da Sabesp passava no meio delas. Pior: um esgoto clandestino
também desaguava ali, tornando ainda mais insalubre e perigoso
o sistema. Para completar, uma boca-de-lobo nova, que está
sendo aberta na Rua Padre Arthur Somensi, reproduziria o erro.
Ali também, o cano da Sabesp correria em meio ao deságüe das
águas pluviais.
A isto somaram-se trapalhadas dos próprios funcionários da
empreiteira. Num dia, furaram um dos canos de água, que jorrou
durante 12 horas, nem verdadeiro chafariz de 10 metros de
altura. No outro, cavaram muito próximo de um poste, que
cedeu. O fio de distribuição elétrica também foi cortado por
acidente, deixando a vizinhança às escuras. E para completar,
cavaram um imenso buraco na frente da casa n155, da Rua
Padre Arthur Somensi, impedindo que os moradores saíssem
com o carro. Isso sem nenhuma comunicação anterior.
“Quem nos salvará?”
Nesta altura dos acontecimentos, a população apavorada já não
sabia a quem recorrer. Na Prefeitura dizia que o problema era da
Sabesp, esta respondia que o responsável era a Prefeitura e que
ligasse para a Saúde Pública. Talvez esta resolvesse alguma
coisa. Na terça-feira as vizinhas Vera Sales e Maria Aparecida
Moreline, se perguntavam atônitas: “Afinal, quem são os
responsáveis, quem é que fiscaliza?”
Sem resposta, a vizinhança resolveu agir. Na quarta-feira pela
manhã, ocupou o terreno das obras e forçou, sua paralisação até
que o responsável aparecesse. Logo depois, o Administrador
Regional e o Engenheiro responsável, Milton Close, chegaram
ao local, determinando que todo o trabalho fosse refeito, já que
realmente estava irregular. O Capitão Dorsa também prometeu
construir na área um parque de diversões, assim que tudo estiver
terminado. Desta vez, a comunidade ganhou no grito e aprendeu
a lição. Promete fiscalizar passo a passo tudo o que estiver
sendo feito na frente de suas residências .
17/10/1986
SOS Cidade
Ratos, Baratas e outros bichos
D. Marieta Teófilo, moradora da Avenida Silvio Margarida, n34,
no Butantã, reclama do estado de abandono em que se encontra
o córrego da Vila Borges ( altura do KM 15 da Raposo Tavares).
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Ela diz que em épocas de eleição, os candidatos prometem
canalizar o córrego, mas depois esquecem. O que mais
preocupa os moradores ,é que bem próximo existe um parque
infantil da Prefeitura, e os vários bichos que aparecem : ratos,
aranhas, escorpiões e até cobras, podem atacar as crianças. “A
Regional precisa tomar providências”.
14/11/1986
Enchentes a vista. Mas as soluções ...
Na região, os pontos de inundação continuam os mesmos, sem
solução a curto prazo.
Previsão do tempo é coisa de que até Deus dúvida, em São
Paulo. Mas pelo menos em um ponto, há crédito e unanimidade:
as chuvas dos próximos meses prometem ser intensas, as
maiores dos últimos dez anos. A atmosfera das últimas semanas
não tem deixado dúvidas e, com a chuvarada, um velho
problema – as enchentes –vão começar a rondar a cidade
novamente.
Na região de Pinheiros e Butantã a situação está relativamente
calma até o momento. Com a pequena tempestade que visitou a
cidade na quarta-feira, dia 05, a Supervisão dos Serviços
Públicos da AR-Pi foi acionada para apenas duas ocorrências no
mesmo local. Ambas na Rua Ribeirão Claro, na Vila Olímpia,
onde o córrego Uberabinha corre a céu aberto. Para este trecho,
a Secretaria de Vias Públicas da Prefeitura promete solução: Ela
tem projeto de canalizar o que falta do Uberabinha no próximo
ano.
As muitas cenas de enchentes e inundações em vários pontos
destes bairros, comuns até o ano passado, não se repetiram até
agora. Para comemorações, no entanto, ainda é muito cedo.
Pouca coisa tem sido feita para diminuir os vários pontos
críticos de inundações na área, velhos conhecidos dos
moradores, mas sem soluções a curto prazo por parte da
Prefeitura, que reclama da eterna falta de verba e de pessoal para
providências como: construção de novas galerias, alagamento
das antigas ( que já não comportam o volume das águas) e a
canalização dos rios e córregos.
De acordo com o Secretário Geral das Sub-prefeituras, Wilson
Barbosa, “Além dos três rios ( Tamanduateí, Tietê e Pinheiros),
São Paulo possui cerca de 6.000 quilômetros de córregos, com
mais ou menos 1.400 quilômetros sem canalização”. Ele conta
que a média de execução deste serviço municipal
“imprescindível para se evitar inundações e enchentes”, nos
últimos anos , tem sido de 20 a 30 quilômetros por ano. Por

isso, quem mora em regiões baixas, ou nas proximidades de
córregos e rios, que se cuide. Há perigo a vista.
O que fazer?
A região do Butantã, entrecortada por dezenas de córregos e
riachos, muitos deles sem canalização, também não vê com
bons olhos a chegada da temporada das chuvas. Na Regional, no
entanto, o Engenheiro Castelo, Supervisor de Obras Públicas,
informa que a área está sob controle, com o córrego Pirajuçara,
próximo a Taboão da Serra, e o Ribeirão do Jaguaré, no Rio
Pequeno, passando por um trabalho de limpeza e
desassoreamento. Ele assegura, ainda , que há uma equipe
padrão, que vem cuidando da reforma e limpeza das bocas-delobo.
Em Pinheiros, os pontos críticos de enchente também não
sofreram melhoras e nem diminuíram nos últimos anos. Mesmo
seu ponto mais negro, a baixada da Vila Madalena, na
confluência das ruas Luís Murat, Girassol e Harmonia, cujo
maior problema são as galerias insuficientes para a captação do
grande volume de águas que descem para aquele local, não tem
nenhum projeto que o solucionem. A limpeza de bueiros,
galerias e ramais, vem sendo feita normalmente por três equipes
da AR em um carro eductor. “Duzentos bueiros são limpos por
dia, cerca de 5.500 por mês aqui na Regional”, relata Djalma
Goldenberg, Supervisor de Serviços Públicos, que faz dois
pedidos e recomendações aos Pinheirenses, sobretudo às casas
de comércio: “Não coloquem sacos de lixo junto ao meio-fio
muito antes do recolhimento, pois em caso de enxurrada, esses
irão direto para os bueiros, e que não joguem lixo dentro das
bocas –de-lobo, pois estas ficarão entupidas em pouco tempo”.
19/12/1986
Varrendo as favelas para bem longe
Prefeito aplica rasteira e aprova a Lei do Desfavelamento, à
revelia dos vereadores.
Mal conseguiu desalojar todos os moradores da favela Cidade
Jardim, que mesmo contra a vontade acabaram por ir para a
Cohab do Campo Limpo, o Prefeito Jânio Quadros investe
novamente em sua missão de “limpar a Cidade”. Desta vez o
alvo é a favela da Avenida Juscelino Kubischek, de onde seus
mais de 2.000 moradores prometem não arredar pé. Eles não
querem enfrentar o mesmo sufoco dos favelados da Cidade
Jardim, que estão alojados em módulos residenciais
minúsculos, numa área com pouquíssima infra-estrutura urbana.
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Mas as ações do Prefeito contra seus munícipes menos
favorecidos não se limitam a esses casos isolados. Elas são
mais abrangentes se depender do poder municipal,
institucionalizadas sob a forma de lei n10209, aprovada e
sancionada por Jânio no último dia 09/12. À revelia da Câmara
Municipal, quando esta já estava em recesso e seu Presidente, o
Vereador Marco Mendonça ( PMDB) licenciado e fora do país,
Jânio Quadros considerou aprovada por decurso de prazo a Lei
do Desfavelamento, que "trata da construção de habitação de
interesse sociais para moradores de habitação sub-normal”.
O Projeto de Desfavelamento que deu entrada no Legislativo
Municipal no primeiro semestre ( e logo depois foi retirado pelo
Prefeito), foi acompanhado por inúmeras críticas, tanto dos
vereadores como de dezenas de sociedades amigos de bairro,
que lutam pelo respeito a “Lei de Zoneamento”, e dos próprios
favelados; este projeto permite que construtores ou
incorporadores imobiliários desfavelem áreas da cidade ( em
sua propriedade ou sobre terrenos da Prefeitura) e construa
habitações populares para alojar os favelados. Recebendo em
troca autorização municipal para erguer edifícios na área
desfavelada, e em outras de seus interesses, desrespeitando os
limites impostos pela Lei de Zoneamento.
09/01/1987
Chuvas: Os estragos até agora
Na Administração Regional, poucas providências contra as
enchentes.
Há muito tempo, não se via um final de ano tão chuvoso.
Dezembro chegou a desanimar com a sucessão de dias
cinzentos, pancadas repentinas e muitas ruas alagada. Não foram
poucas as cenas em Pinheiros de pessoas com calças
arregaçadas e sapato nas mãos, pulando enxurradas e fugindo
do aguaceiro.
Casos mais sérios de enchentes e invasões de residências pelas
águas também foram registrados pela Regional, sobretudo nos
últimos vintes dias, entre as festas do final do ano, quando os
bueiros e galerias não deram vazão ao volume das águas. Os
mais graves ocorreu nas ruas Ribeirão Claro, na Vila Olímpia,
onde o córrego Uberabinha corre a céu aberto. Ali, o rio mais
uma vez transbordou e suas águas invadiram ruas e casas
vizinhas, repetindo uma situação que os moradores
desanimados já estão cansados de sofrer. Ano vem, ano vai,
entra Prefeito, sai Prefeito, e esta área, prioritária nos planos de
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canalização de córregos da Prefeitura, continua na mesma, sem
solução.
Na Administração Regional, o Supervisor de Obras Públicas, o
Engenheiro Orter de Souza, informa que o projeto de canalização
e reformulação de toda a bacia do córrego Uberabinha já está
pronto na Secretaria Municipal de Vias Públicas, órgão que
deverá tocar a obra ainda este ano. Há um mês também, a
Regional iníciou a construção de uma galeria moldada nas
proximidades das ruas Hungria e Professor Arthur Ramos, que
deverá está pronta até o final de Janeiro.
Quanto aos outros pontos críticos de inundação do bairro, velhos
conhecidos dos moradores, só mesmo a “intercedência divina”,
que não permitiu nenhum problema maior até o momento, pois
nenhum projeto de maior alcance foi acionado para eliminá-los.
Além disso, apenas as medidas rotineiras da Regional, como
limpeza de córregos, bueiros, ramais e galerias, não evitaram
alguns pontos de empoçamento e invasão das águas em
residências, na confluência das avenidas Henrique Shaumann
com a Arthur de Azevedo e na baixada das ruas Girassol e
Harmonia.
Eliseu de Almeida, os primeiros dias da Nova Avenida
Ela já desafogou um pouco a Francisco Mourato. Mas não
agradou a gregos e troianos.
“Antes era a sujeira e o mau-cheiro. Agora, o trânsito ficou bravo
e os motoristas mão respeitam a sinalização”. É assim que D.
Lourdes Rodrigues, moradora há vinte e cinco anos da baixada
do córrego Pirajuçara, no Butantã, avalia a canalização do rio e a
construção da Avenida Eliseu de Almeida, que teve seu trecho
final inaugurado no último dia 05/12.
A opinião de D.Lourdes sintetiza o sentimento generalizado dos
moradores do local, que estão divididos entre a aprovação à
nova avenida, mais conhecida como Nova Pirajuçara, que ajudou
a acabar com as enchentes anuais que infernizavam suas vidas,
e o tráfego intenso de carros e caminhões que agora cruzam a
soleira de suas portas.
Correndo paralela a Francisco Mourato, com seus 5,3
quilômetros que começam na Avenida Caxingui, ao lado da
Raposo Tavares e termina meio quilometro antes do Taboão da
Serra, a Eliseu de Almeida ( pronta depois de cinco anos de
obra) tem sido apresentada pelo poder público como uma opção
para desafogar o trânsito da sempre congestionada Avenida
Francisco Mourato. Sob este aspecto, parece que ela está dando
certo, conforme dados parciais colhidos ( nos quinze primeiros
dias de tráfego) pelo técnico da Gerência de Engenharia de

Tráfego – GET/5, órgão da Secretaria Municipal de Transportes,
que cuida de nossa região.
Até o dia 20/12, antes dos feriados do final do ano e início das
férias escolares, quando o volume de tráfego ainda era normal, a
Francisco Mourato apresentou uma redução de 30% em seu
fluxo global, com uma redução de 25% do número de acidentes,
cifra considerada significativa, tendo-se em conta os 1.200
acidentes registrados em suas pistas durante o ano.
Caminhão não
Os motoristas de automóveis e outros veículos leves estão
dando preferência à Eliseu de Almeida, o que lhes possibilita
uma economia de tempo de 15 a 20 minutos no trajeto entre o
Butantã e Taboão da Serra. Já os caminhoneiros não são
estimulados pelo DSV a transitar pela nova avenida, por esta
cortar regiões residenciais, como o Jardim Jussara, por
exemplo. Pela lei, ela está aberta apenas aos caminhões de
tráfego local, onde os outros tendo que continuar trafegando pela
Avenida Francisco Mourato.
Num passeio pela nova avenida, no entanto, não é bem isso que
se observa. Caminhões e carretas pesadas e barulhentas
circulam pela Eliseu de Almeida e já chegaram a provocar
rachaduras em alguns quintais, como o da residência de D.
Helena Cazzola Battaglia.
Moradora do número 1304 e avó de duas garotas que adoram
andar de bicicleta pelas imediações, ela aponta o desrespeito
dos motoristas às sinalizações, como o maior problema da nova
avenida. “Quando recomeçarem as aulas e as crianças tiverem
que atravessar as duas pistas para chegar até a escola vai ser
muito perigoso”. Ela sugere que a Prefeitura construa uma
passarela na altura do número 1300 e 1400 da Avenida Eliseu de
Almeida, ou que o DSV destaque um guarda de trânsito
permanente para o local, que obrigue os motoristas a pararem
no farol existente naquela esquina.
“É o preço do progresso”, diz o Sr. Armando Vilella Alves,
morador há vinte e sete anos do numero 930 da Nova Pirajuçara,
de olho na valorização de seu imóvel. “Antes, quando chovia,
tínhamos muito medo das inundações, as casas não valiam
nada. Era um brejo só por aqui. Acho que agora elas vão passar
por uma boa valorização”, conclui esperançoso.
A valorização com certeza virá, acabando por expulsar os
moradores de suas residências unifamiliares, depois de terem
suportado, por décadas, as enchentes, o lodo, os insetos e o
mau-cheiro. A tendência da avenida é mesmo transformar-se
num corredor comercial como a Francisco Mourato. Os terrenos
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desocupados já sofreram uma valorização de 100% nos últimos
três meses.
Os imóveis para comércio vão pelo mesmo caminho, como
informa Armindo Santos, corretor na Mundial Imóveis,
imobiliária com sede na Eliseu. Em tão pouco tempo de
mudanças, várias residências já deram lugar ao comércio, e
muitas outras, vazias, exibem placas de aluga-se.
30/01/1987
Chuvas, os estragos na região
Segundo a Sabesp, nos primeiros quatro dias dessa semana,
choveu quase o equivalente a um mês. Esta desagradável
violência chuvosa, apesar de já ter feito até quarta-feira, 69
mortos em toda a cidade, não tem causado problemas muitos
sérios nas regiões de Pinheiros e Butantã. A informação vem das
duas Regionais onde o estado é de alerta total.
O mais grave ocorreu no Butantã, com o transbordamento do
córrego Jaguaré, inundando várias casas e barracos e deixando
cerca de 100 pessoas desabrigadas. Desde a madrugada de
Sábado, dia 24, estas pessoas ( a maioria, das favelas do Jardim
San Remo) estão divididas em dois abrigos improvisados nas
escolas E.E.P.G. Maria Eugênia Martins ( Jaguaré) e E.E.P.G.
Adolfina Arruda Castanho ( Rio Pequeno). A Defesa Civil fornece
alimentação e a Guarda Metropolitana tem garantido a
segurança.
Em Pinheiros, perto de uma dezena de casas foram desativadas
pela Regional, mas nenhuma das ocorrências atingiu a
população carente do bairro. O caso mais sério, ocorrido mais
para os lados do Jardim Paulista, foi o rompimento de
canalização de córrego, entre a Rua Canadá e Avenida 9 de
Julho, que fez desabar parte de uma residência e está
ameaçando uma construção, imediatamente interditada. Na Vila
Madalena, houve o deslizamento de boa parte da Praça
Francisco Belanger e de outra área municipal, na confluência das
ruas Pedro de Souza Campos Filho e Antônio Borba. Por ali,
outros imóveis foram interditados nas ruas Batatais, Realengo,
Simpatia e Original.
Na área abrangida pela Regional de Pinheiros só houve
enchentes nas proximidades do córrego Uberabinha, atingindo
algumas residências na Rua Nova Cidade, na Vila Olímpia.
Quanto aos problemas de trânsito, dois foram os trechos mais
comprometidos pelos alagamentos: Avenida Euzebio Matoso,
altura da Ponte Cidade Universitária ( onde as águas atingiam
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mais de um metro de altura) e a Avenida Nações Unidas,
próximo à Ponte do Jaguaré.
Ainda na Regional de Pinheiros, informaram que, esta semana,
por causa das chuvas, cerca de 100 casos de afundamento de
galerias pluviais forma atendidos, entre eles o da confluência
das Avenidas Rebouças e Brasil.
06/02/1987
Dia a Dia
Depois das enchentes
Como diz o ditado é depois da porta arrombada é que se coloca
a tranca. Tanto o Governo Estadual quanto a Prefeitura estão
divulgando medidas para minorar os problemas das enchentes.
O governador Franco Montoro autorizou o sistema de utilidade
pública pelo telefone 139, operado pela Emplasa, a fornecer
informações às comunidades atingidas pelas enchentes,
enquanto durar a calamidade em São Paulo. Assim, noticias
sobre condições das estradas, orientação sobre as ações dos
Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar entre outras podem ser
obtidas até mesmo de orelhões, se, fichas, apenas discando
139.
Já o Prefeito Jânio Quadros, autorizou a abertura de licitação
para obras que visem evitar as enchentes na Capital, através da
construção de galerias pluviais. Pinheiros, Campo Limpo e
Santo Por água abaixo
Desabamentos, deslizamentos de praças, rompimentos de
galerias. É o primeiro balanço dos estragos provocados pelas
chuvas.
Mais de cem casos atendidos pela AR-Bt, cerca de cento e dez
rompimentos de galerias de águas pluviais e inúmeros
desabamentos em Pinheiros, Vila Madalena e Jardins. É o
balanço dos estragos provocados pelas chuvas na região nas
duas últimas semanas. No Butantã, somente na Rua Pablo
Casals foram interditadas vinte e duas casas. Na Rua Iquiririm,
pelo menos duas casas já desabaram. E na Rua Barroso Neto,
atrás da Iquiririm, uma casa também ameaça desabar.
20/02/1987
Dez enchentes no ano
É o córrego Uberabinha que só esta semana já transbordou duas
vezes.
“Cantando na chuva”, decididamente não deve ser um musical
agradável aos moradores da Vila Olímpia, nas proximidades do
córrego Uberabinha. Toda vez que as nuvens escurecem é um

Deus nos acuda, pois se vier chuvas fortes, suas casas
fatalmente serão invadidas pelas águas, como acontece
religiosamente há mais de 30 anos.
Somente nesta semana, a enchente marcou ponto por duas
vezes, a primeira no Domingo, dia 15, e novamente na terçafeira, dia 17, quando uma precipitação de 46 mm, fez com que
pelo menos 20 cm de barro e água suja invadissem residências
nas ruas Ribeirão Claro, Fiandeiras, Quatar e Casa do Ator, nas
cercanias da velha ponte construída em 1953, na primeira
gestão de Jânio Quadros na Prefeitura.
O ponto crítico de enchentes na região, e velho conhecido de
sucessivas administrações municipais, o Uberabinha segue seu
curso sem ser molestado, infernizando a vida dos seus vizinhos.
Na manhã de quarta-feira, dia 18, o Administrador Regional de
Pinheiros, José Miguel, presente no local das inundações e
acompanhando o multirão de limpeza de seus funcionários, não
pode adiantar sequer uma esperança de solução para os aflitos
moradores.
“Existe desde o ano passado, na Secretaria Municipal de Vias
Públicas, um projeto de canalização e reforma de galerias de
toda a bacia do Uberabinha. Se ele for incluído no projeto maior
da Prefeitura de Combate às Enchentes da Cidade, pode sair
para este ano, do contrário, não dá para prevê”.
De concreto, ele afirma que pressionará a Prefeitura para que o
córrego Uberabinha não seja mais uma vez esquecido, e que nos
próximos dias levará o Superintendente da Secretaria Municipal
de Vias Públicas para uma vistoria no local.
13/03/1987
Prefeitura anuncia o Plano de Obras Viárias para a região
Estão previsto um túnel sobre o Rio Pinheiros e vias rebaixadas
na Avenida JK.
Quatro das sete obras contratadas na última semana pela
Prefeitura do Município – como parte do Plano de Obras Viárias
da Capital – estão inseridas nas áreas das regionais de Pinheiros
e Butantã. Na verdade, as quatro formam um sistema interligado
de tráfego, que pretende desafogar o trânsito na região Sudeste e
facilitar a travessia do Rio Pinheiros na altura da ponte Cidade
Jardim.
O projeto das quatro obras foi totalmente redefinido a partir da
idéia original de um túnel sobre o leito do Rio Pinheiros,
defendida pelo ex.- Prefeito Reynaldo de Barros, no ano
passado, quando ainda respondia pela Secretaria de Vias
Publicas.
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Ampliado no projeto, agora o túnel deverá começar ainda na
Avenida Lineu de Paula Machado, em Cidade Jardim, seguindo
sobre a Avenida Oscar Americano e atravessando por baixo o
leito do rio até encontrar a Avenida Juscelino Kubitschek, no
Itaim, com um sistema de acesso à superfície na altura da Rua
Professor Atílio Inocenti.
Segundo o Superintendente de Obras da Secretaria de Vias
Públicas, Nilo Batista Suguiyama, a aplicação do Projeto foi
necessária para evitar o estrangulamento do trânsito na saída do
túnel. Essa primeira parte da obra – que conta ainda com um
viaduto de acesso da Avenida Lineu de Paula Machado com a
Francisco Mourato, está orçada em Cz$ 938.335.995. A
Prefeitura assinou contrato para este trecho, com a empreiteira
Camargo Correia, que terá 690 dias para a sua realização. (...)
17/07/1987
Lixão do Abdalla tem até vigia
Entre as avenidas Nações Unidas e Fonseca Rodrigues, em
região privilegiada do Alto de Pinheiros e cercada por belas
mansões, uma área de 1 milhão de metros quadrados, o
tristemente conhecido terreno do Abdalla transformou-se nos
últimos anos em um grande lixão, a céu aberto.
Caminhões vindo de várias parte da cidade depositam ali todo o
tipo de lixo e entulho, pagando Cz$ 150,00 por carga a um
“vigia” que atende os visitantes de revólver na cinta. Na
segunda-feira, 13, pela manhã, um caminhão da Lixotec,
empresa particular de limpeza, descarregava um caminhão de
lixo que o “vigia” se apressava em queimar, com um
desagradável cheiro de osso queimado se espalhando pelo ar.
O Administrador Regional de Pinheiros, José Miguel da Silva
Pinto Filho, afirma nada poder fazer quanto ao que é depositado
no interior do terreno abandonado, “que é área particular. Só
podemos multar quem joga lixo fora dele, nas calçadas”. “Para
pegarmos alguém em flagrante, teríamos que manter fiscais o
tempo todo ali”.
14/08/1987
A fábrica contra criança
Na Rua João Batista Filho, na Previdência, a poluição sonora é
causada por uma fábrica.
A menina Ana Carolina, de apenas um ano e meio de idade, é
uma das mais precoces vítima da Lei de Zoneamento e do
descaso da Prefeitura com os bairros mais distantes da cidade.
Moradora do bairro da Previdência, no Butantã, desde que

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página 155

____________________________________

nasceu, Ana Carolina já teve que mudar de quarto, não pode
brincar no quintal arborizado nos fundos da casa, e sua mãe, Rita
de Cássia Mane tem medo de deixá-la andar com seus próprios
pezinhos pela imediações .
Tudo isso, apesar de morarem num bairro exclusivamente
residencial, com toda a infra-estrutura urbana, ruas asfaltada e
arborizada, (...). Mas os problemas aparecem bem atrás da casa
de Ana Carolina; que fica na Rua João Batista Filho. Atrás da
casa passa um córrego a céu aberto, de águas paradas e maucheirosas. Do lado de lá da água suja, a incoerência da Lei de
Zoneamento permite a instalação de fábricas de vários tipos. E
como se sabe, a poluição e o barulho não respeita qualquer
zoneamento.
“O bairro é muito bom, a vizinhança é ótima. Mas se as coisas
continuar, vamos Ter que nos mudar”, lamenta Rita de Cássia.
Ela, assim como outros moradores mais antigos do bairro, já
estão cansados de enviar abaixo-assinados e fazer reclamações
na Prefeitura e na Cetesb para melhorar a situação.
Barulho trepidante
Um dos maiores problemas é causado pelas Industrias Reunidas
Ventura, instalada na Rua Quintanduba, com fundos para o
córrego e para as casas residenciais. Segundo Rita de Cássia, a
empresa, que recicla sucata de plástico para a confecção de
peças para automóveis, funciona 24 horas por dia, com
barulhentas trocas de turno pela madrugada, e máquina que
trabalham o tempo todo. “A mais barulhenta é a máquina de
triturar plástico. Quando ela está funcionando, os móveis da casa
trepidam e até já começam a aparecer rachaduras na paredes”,
diz Rita.
Ratos no quintal
Para piorar ainda mais a vida dos moradores da Rua João Batista
Filho, o córrego que divide o bairro está impregnado de sujeira,
e há meses a Regional não passava por lá para fazer a limpeza e
a desratização. Como não chove há tempos, a água parada exala
um mau-cheiro insuportável, associando aos restos de comida,
entulhos e moscas que existem no local. “Eu morro de medo de
deixar a Ana Carolina sozinha. Os ratos aparecem de repente,
acho que cavam buracos por debaixo do muro”, desabafa Rita de
Cássia. Bem ao final da rua, a Escola Municipal de Educação
Infantil Antônio Bento é outra das vítimas do córrego e do
descaso da Prefeitura. Atrás da escola existe um terreno baldio
abandonado, cheio de mato e moradia de animais de toda a
espécie. A única providência que a Regional toma é multar o

dono do imóvel, que se mostra arredio a qualquer melhoria no
local.
Por isso, 600 crianças, entre quatro e seis anos, que estudam
ali, estão constantemente expostas a perigos vários.
Ao lado da Ponte, outra ponte
Para aliviar o congestionamento da Euzébio Matoso, haverá uma
ponte no sentido bairro-centro rumo à Rua Butantã.
Depois de anos de espera, reclamações, impaciência e desgaste
no trânsito, finalmente alguma coisa será feita para minimizar o
inferno de se atravessar a ponte Euzébio Matoso, Na terça-feira,
11, o “Diário Oficial do Município” estampava entre os projetos
em vias de licitação o assim chamado Sistema Viário da Ponte
Euzébio Matoso. Nada mais nada menos do que uma nova
ponte, quase paralela a já existente, mas apenas com duas faixas
e mão única, no sentido bairro-centro.
21/08/1987
Dia a Dia
Mais esgotos para o Butantã
A Sabesp começará a ampliar a rede de esgoto nas Zonas Leste
e Oeste da Capital. As obras terão início neste fim de semana,
22 e 23, com a presença do Secretário de Obras João Leiva e o
Presidente da Sabesp Gastão Bierrenbach. Amanhã haverá
solenidade de abertura na Praça Paulo VI, Butantã. A Sabesp
abrirá quatro frentes de trabalho para instalar 70 Km de redes
coletoras que beneficiarão 35 mil pessoas. Na Zona Oeste serão
atendidos os Jardins Paulo VI, João XXIII, Uirapuru, Arpoador e
áreas próximas.
11/09/1987
Um pacote viário para o Butantã. São as obras da Secretaria de
Vias Públicas para melhorar o trânsito na região
A interdição da Avenida Professor Francisco Mourato, na altura
do córrego Charque Grande, no sentido centro-bairro, iniciada há
quinze dias, vai continuar por pelo menos mais três meses. É
esse o prazo para o término de uma das obras do pacote viário
da Secretaria Municipal de Vias Públicas, destinada a melhorar a
vida de quem mora ou trafega pelo Butantã.
Ali está sendo construído um viaduto que vai passar por baixo da
Avenida Francisco Mourato e vai servir de ligação com a Avenida
Eliseu de Almeida, através da Nova Avenida Charque Grande,
pavimentada sobre o leito canalizado do córrego. As obras ainda
estão em fase de estaqueamento mas, segundo Marco Antônio
Reis de Andrade, um dos engenheiros da empreiteira contratada,
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a CPS Engenharia, o prazo de 105 dias será cumprido. (...) A
construção do viaduto e de mais um trecho de galerias de
canalização vai custar Cz$ 15,8 milhões à Prefeitura e, enquanto
não ficam prontos, o trânsito no sentido centro-bairro da
Francisco Mourato, neste trecho, deverá ser todo desviado para a
Avenida Eliseu de Almeida através da Avenida Imigrante
Japonês.
“Mas está é apenas uma das obras que temos”, lembra o
Administrador Regional do Butantã, Antônio Carlos Fernandes
Júnior. “ Sem falar no túnel sobre o Rio Pinheiros, nem na nova
ponte sobre a Euzébio Matoso. Temos mais duas obras em fase
de projeto”, adianta Antônio Carlos.
Uma dessas obras é a canalização do córrego e a pavimentação
da Avenida Ezequiel de Campos Dias, até a Avenida
Intercontinental, na divisa com Taboão da Serra. Hoje, a Ezequiel
de Campos Dias é apenas uma estrada de terra, cortada ao meio
por um córrego não canalizado que ameaça e que começa na
Avenida Eliseu de Almeida, bem próximo a nova Avenida
Charque Grande, do outro lado da pista da Eliseu. Depois de
pavimentada, vai se transformar numa opção mais rápida e
menos congestionada para o tráfego que vem do Taboão e que
hoje só tem a Avenida Francisco Mourato como via de acesso ao
centro ou às marginais. “O projeto desta avenida já está todo
detalhado na Secretaria de Vias Públicas. Só estamos esperando
que o Prefeito dê autorização para colocar a obra em licitação”,
diz Antônio Carlos.
Mas, para quem espera realmente um desafogo no trânsito da
Avenida Francisco Mourato, principalmente dos caminhões, a
melhor noticia é que está sendo considerada como uma obra
prioritária a canalização do córrego e a pavimentação da Avenida
Nova Jaguaré, desviando o tráfego pesado. Apesar do projeto
ainda não está licitado, Antônio Carlos já está fazendo a limpeza
dos terrenos próximos ao córrego do Jaguaré, aonde passará a
Avenida.
27/11/1987
Tráfego expulsa moradores da Eliseu de Almeida
Via de acesso à BR-116, a Avenida rouba a tranqüilidade de
bairros residenciais e se transforma em um corredor comercial.
Depois de consertar várias vezes as grades do jardim de sua
casa, destruída por veículos desgovernados, Patrícia e Rubens
Albuquerque resolveram instalar barreiras de concreto sobre a
calçada. Nem isso foi suficiente para conter o ímpeto dos
motoristas. “Em dez dias ‘entraram’ sete carros”, diz Patrícia. A
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casa fica na Rua Camargo, no Butantã, em uma curva fechada
exatamente onde termina a pista bairro-centro da Avenida Eliseu
de Almeida.
Construída há cinco anos, no vale do córrego Pirajuçara, a via de
duas pistas é hoje uma opção aos motoristas que se dirigem à
Rodovia Régis Bittencourt e querem evitar a congestionada
Francisco Mourato. Mas é também motivo de dores de cabeça e
noites mal dormidas para moradores dos bairros que atravessa.
“Estamos vivendo junto a uma rodovia”, resume Laurindo
Kuasne, dono da casa n.º 1288 da Eliseu de Almeida, na
Previdência. “Preferia as enchentes de antigamente ao barulho e
fumaceira de agora”, completa.
O quadro local explica esta preferência : caminhões pesados,
muitas vezes transportando cargas perigosas, passam ao lado
das residências, provocando rachaduras nas construções e
oferecendo toda a sorte de risco aos pedestres. “Aqui ninguém
para nos semáforos”, garante o jornalista Dirceu Vieira Leme,
morador do n.º 120, e que acaba de vender sua casa.
Peixes e enchentes
Durante a entrevista, prejudicada por buzinas, rugidos de
motores e baforadas de escapamentos, Leme conta a história do
Pirajuçara desde 1956, quando ele chegou ao bairro, junto com
sua família. “A água do rio era muito limpa, com peixes de várias
espécies; as enchentes começaram depois, em 1966, com a
ocupação dos bairros ao longo do córrego”. Leme diz que a
canalização do Pirajuçara não resolveu o problema. “Em alguns
trechos as casas ficaram abaixo do nível da avenida. Então, basta
uma chuva mais forte – é enchente na certa”.
Carmine Vampré Galtitano, da Vampré Galtitano Imóvel, acha
que a tendência da transformação da avenida em um corredor
comercial é quase irreversível, apesar de algumas restrições
imposta pela Lei de Zoneamento. “Os alugueis estão subindo na
área; os preços dos imóveis também. Juntando tudo isso ao
barulho e a poluição, poucos resistirão à tendência de vender”.
Basta notar a rápida alteração na paisagem.
Casas comerciais surgem diariamente entre dezenas de placas
de “vende-se” ou “aluga-se”. A Rotisseri “Quentes e
Congelados”, no n.º 59 da avenida, começou a funcionar em
Abril deste ano. Elizabete, uma das suas proprietárias, também
aposta em um futuro corredor comercial. Mas acha que as
características do tráfego local, pesado e de alta velocidade,
acaba escondendo o seu pequeno negócio: “As pessoas passam
por aqui todos os dias, mas não conseguem notar a loja. Por

isso, a maioria dos novos clientes nos procuram por indicação
de amigos e vizinhos”, diz ela.
Acidentes
Há cerca de três meses, com o início das obras da Francisco
Mourato, o DSV passou a desviar o tráfego para a Avenida Eliseu
de Almeida. Além disso, segundo estatísticas do órgão,
passavam pela pista centro-bairro, por hora, 1.300 automóveis,
250 caminhões e 15 ônibus. José Carlos Andersen,
Coordenador Operacional do DSV na região, reconheceu que
hoje os números deve ser mais altos. Mas disse que o DSV
pretende reorientar o tráfego para a Francisco Mourato tão logo
seja concluídas as obras. Durante o ano de 1985, quando só um
trecho da via estava em operação, foram registrados 21
acidentes com vítimas e um atropelamento. Já apenas no
primeiro semestre de 86, ocorreram 18 acidentes com vítimas,
27 sem vítimas e 7 atropelamentos. Mesmo sem dados
atualizados, Andersen afirma que a tendência é de crescimento
do tráfego.
Quanto a reclamação do casal Rubens e Patrícia Albuquerque, o
Coordenador do DSV diz que já foi executado um serviço de
sinalização no local, “sem resultados positivos”. Andersen
afirma que um novo projeto está sendo preparado pelos
técnicos, mas não tem previsão para a execução. Até lá, os
Albuquerques continuarão tentado advinhar a cor do caminhão
que um dia lhes fará companhia na sala de estar.
11/12/1987
A poluição venceu. São Paulo perdeu a batalha do ar, dos rios,
do lixo e do som
O Rio Pinheiros tem mil vezes mais bactérias que o tolerável.
A grande São Paulo produz por segundo, 40 mil litros de esgoto.
Mas, menos de 5% dessa água cheia de detritos recebem
tratamento. Ela vai direto, através das tubulações, galerias de
águas pluviais, córregos e rios, como o Tamanduateí, para os
dois cursos de águas mais importantes da região, os rios
Pinheiros e Tietê. Resultado: estes rios estão mortos por dezenas
de quilômetros, a não ser para microorganismos como vírus e
bactérias, transmissores de doenças como disenterias,
parasitoses intestinais, febre tifóide, poliomielite e tudo o que
puder ser carregado pelas fezes. Suas águas não contem
oxigênio dissolvido e qualquer peixe morreria asfixiado assim
que fosse jogado no líquido escuro.
O Rio Tietê corre em direção do Rio Paraná e suas águas só vão
ficar relativamente limpas depois do processo de auto-
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depuração, a cerca de 100 quilômetros de São Paulo. O Rio
Pinheiros leva a sua sujeira até a Represa Billings, localizada na
divisa de São Paulo, Diadema e São Bernardo do Campo. A
Cetesb colhe amostras mensais da água de Pinheiros. Os
exames aponta que um terço do rio é formado de puro esgoto.
Durante o período de seca do ano passado foram registrado 10
milhões de bactérias de origem fecal por litro. O padrão que
aponta condições de balnearidade não ultrapassam 10 mil
bactéria por litro.
De acordo com o Engenheiro Rubens Monteiro de Abreu,
Assistente da Diretoria de Controle da Cetesb, aproximadamente
90% do esgoto tem origem domestica e 10% industrial. “O rio
exala gases ácidos que chegam oxidar as estruturas metálicas
que ficam as suas margens”, diz ele, ao defender a importância
do tratamento dos esgotos para o reaproveitamento das águas da
própria Billings para o abastecimento da população.
O Biólogo Aristide Almeida Rocha, Professor do Departamento
de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP, é
autor de uma pesquisa sobre a Billings. Ele alerta para os
perigos de se nadar na represa, que recebe esgotos de hospitais,
e para as verduras, legumes e frutas irrigados com suas águas e
vendidos no Ceagesp.
“Eles podem provocar disenteria e parasitasses se não forem
muito bem lavados”, adverte o Biólogo.
Outro perigo é consumir os peixes que sobrevivem na represa.
Almeida Rocha constatou a contaminação por chumbo, cromo e
mercúrio, em tilápias, traíras e lambaris encontrados na Billings.
São metais oriundos dos despejos industriais e difíceis de serem
eliminados pelos organismos. Produzem distúrbios
neurológicos, atraso no crescimento das crianças e tremores
musculares.
“ Os primeiros estudos sobre o tratamento de esgoto em São
Paulo são de 1953”, diz o Biólogo Almeida Rocha. “Cada
governo promove um estudo dos estudos anteriores e ficamos
do mesmo jeito. O que nós queremos é uma solução
implantada”.
12/02/1988
SOS Cidade
Córrego inunda casas
O córrego que vem do Morumbi, quando chega na altura do n.º
1600 da Avenida Francisco Mourato está cheio de detritos e
poluição de firmas que lançam produtos químicos. Com as
chuvas dos últimos dias muitas casas situadas nas travessas da
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Francisco Mourato foram inundadas. A denúncia é de D. Rita de
Cássia Minni, moradora da Rua João Batista de Souza Filho, no
Butantã. “Há casas, ruas e carros estragados. Já comunicamos à
Regional do Butantã, mas nenhuma providência foi tomada”, diz
D. Rita.
26/02/1988
Enchentes, Desabamentos. São Paulo corre perigo.
Solos pouco resistentes às chuvas na periferia da cidade são
vulneráveis a desmoronamentos . Temporais como os que
caíram sobre o Rio de Janeiro, na semana passada poderia
provocar uma catástrofe em São Paulo. Na nossa região, a área
de maior risco talvez seja a favela do Jaguaré, onde vivem 22
mil pessoas.
A tragédia trazida pelas chuvas, que provocaram desabamentos e
mortes no Rio de Janeiro, pode acontecer em São Paulo. “É
inacreditável a situação da periferia da Cidade. A degradação do
meio ambiente faz da região em torno de São Paulo uma imensa
ferida, com sérios riscos de sofrer desabamentos durante chuvas
muito fortes”. O alerta é do Engenheiro Ricardo de Souza
Moretti, Chefe do Agrupamento de Estudos Geotécnicos, órgão
do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, responsável pela
realização de estudos sobre prevenção e correção dos
movimentos de terra, como contenção de morros e definições de
critérios de ocupação do solo.
Segundo Moretti, “é geral o quadro de loteamento
absolutamente inviáveis, feitos com total abandono técnico que
se desmancham com as chuvas”. O problema, diz o Engenheiro,
é que com a ocupação da área central de São Paulo – que tem
solos favoráveis, resistentes à erosão – não restou outra
alternativa à população nos últimos vinte anos, a não ser se
dirigir para a periferia – quase toda formada por solos com
características desfavorável, que se degradam com a ação das
águas, dando origem a grandes erosões.
Além dos solos frágeis , que exigiram estudos técnicos para
serem ocupados, existe a questão do relevo acidentado.
Extensas áreas da periferia são formados por morros, às vezes
muito íngremes, que tornam ainda mais necessária a realização
de planos técnicos para construção em sua superfície. Mais as
exigências técnicas, que são obrigadas por dispositivos legais
muitas vezes incompatíveis entre si, faria com que a implantação
dos loteamentos saíssem muito cara, o que inviabilizaria a sua
aquisição por camadas mais pobres da população, justamente
para quem eles se destinam.

Desabamento no Butantã
Um bom exemplo do que pode acontecer quando não se tomam
medidas para se mexer em grandes quantidades de terra é o
desabamento ocorrido um pouco antes do carnaval, no Jardim
do Lago, na periferia do Butantã. Com as chuvas, a esquina das
ruas Guaramatuba e Camuá simplesmente desapareceu, dando
origem a um precipício de cerca de 20 metros. As duas ruas
ficam num morro que não resistiu às obras de terraplanagem,
feita pelo proprietário dos quatros lotes, localizados no pé deste
morro, que dá para a SP-280, estrada que liga a Rodovia Raposo
Tavares a Osasco.
Vários moradores que possuem casas no morro, como Maria
Lúcia Furtado Machado, dois filhos, estão com medo de que
suas moradias sejam tragadas pelo imenso buraco que se
formou. O mais prejudicado, sem dúvida, foi o vigilante José
Gomes da Costa, que teve a casa ameaçada de desabar,
interditada pela AR-Bt. José Gomes, quatro filhos, se recusa a
abandonar a residência. Colocou cimento nas diversas
rachaduras que surgiram depois do desabamento e quer que a
Prefeitura resolva o problema fazendo um muro de arrimo para
segurar o barranco. Está processando o proprietário do terreno
que fez a terraplanagem e diz que, para se certificar de que nada
vai acontecer com a construção. “O que é que eu posso fazer?”,
pergunta José Gomes. “Eu não posso pagar aluguel e não tenho
para onde ir com a minha família”.
Estado de Alerta Máximo
“A catástrofe do Rio de Janeiro serve-nos de advertência
gravíssima”, admitiu esta semana o Prefeito Jânio Quadros, em
ordem interna dirigida aos Secretários Municipais. Jânio pediu
vigilância às chuvas torrenciais e afirmou: “O estado geral é de
alerta máximo”.
O Butantã é uma área crítica. São 46 córrego a céu aberto,
passíveis de provocar enchentes, e mais de 100 favelas e
núcleos de barracos. O próprio Administrador Regional, Alfredo
Rossi, diz que pouco pode fazer além de removera a terra que
obstrui os córregos, drenar as águas que descem os morros e
construiu muros de contenção, para evitar enchentes e
desabamentos. “As pessoas desmatam e a água penetra e
lubrificam as montanhas, favorecendo o escoamento da terra. A
natureza devolveu a agressão que recebeu”, diz ele. Para Rossi,
não adianta apontar os riscos aos moradores que constrói
barracos nas beiras dos morros. “Eles não saem mesmo, é uma
situação muito difícil de resolver”.
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Uma das áreas de maior risco na região do Butantã é a da favela
do Jaguaré, onde vive cerca de 22 mil pessoa, em 3.500
habitações, de acordo com dados da União de moradores da Vila
Nova Jaguaré, que ajuda a administrar a favela. Boa parte da Vila
Nova Jaguaré fica no morro, onde, ano passado, 150 pessoas
precisaram ser removidas por causa das chuvas. Em Junho de
1983, mais de mil pessoas tiveram de sair da favela depois de
um desabamento que colocou em risco suas vidas.
O problema da Vila Nova Jaguaré é que como as casas são
construídas uma em baixo da outra, no morro, um desabamento
pode fazer com que várias sejam soterradas.
É necessário melhorar os loteamentos
O Engenheiro Ricardo Motte, do IPT, diz que a multiplicação das
áreas degradadas da periferia faz com que a erosão e os
escorregamentos de terra provoquem o assoreamento dos
córregos e rios, tornando uma constante a ocorrência de
enchentes que afetam boa parte da Região Metropolitana de São
Paulo. Segundo Motte, a limpeza e o alargamento do Rio Tietê,
que estão sendo feitos pelo governo e vão custar centenas de
milhões de dólares não são suficientes para acabar com as
enchentes. Nas palavras dele:
As centenas de loteamentos degradados da periferia de São
Paulo vão continuar a sofrer erosões e a despejar terra nos
córregos, que vão continuar sendo obstruídos e contribuindo
para obstruir os rios maiores, provocando enchentes. É
necessário implantar obras de melhorias nos loteamentos e em
áreas da periferia que são erodidas, para que os rios não fiquem
de novo com terras carregadas pelas águas das chuvas. Não
adianta o Tietê dar vazão às águas se os problemas mais graves
em conseqüência das enchentes acontecem nos rios pequenos
da periferia”.
Motte, dá o exemplo das enchentes ocorridas há um ano na
região de Franco da Rocha e Mairiporã, na região metropolitana
de São Paulo, que ocasionaram a morte de setenta e cinco
pessoas, deixaram oitocentos feridas e vinte mil desabrigadas.
“As alterações no regime de escoamento do Tietê, na região
central da cidade, praticamente não altera a situação do Rio
Juqueri, na altura de Franco da Rocha”, explica o Engenheiro.
Pinheiros, teoricamente não corre risco
“Se eu falar que não existe risco de desabamento em Pinheiros
estarei usando de utopia. Este risco existe desde que o mundo
se formou e o homem construiu sua primeira moradia”. A
Afirmação é do Arquiteto José Miguel da Silva Pinto Filho,
Administrador Regional de Pinheiros e Itaim-Bibi. Segundo ele,
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apesar dos grandes desníveis existentes em áreas como a Vila
Madalena e a Vila Jataí, a região é privilegiada e a maior parte
dos morros está impermeabilizada por ruas pavimentadas ou
construções. Diz José Miguel: “Salvo anomalias, como fissuras
nos quintais de residências que podem abrir caminho parta a
infiltração de águas que saturam o solo, não corremos riscos
como os existentes no Rio de Janeiro. Existem diferenças entre
as características geológicas do Rio e de São Paulo. Mas é
sempre bom proteger o mato, gramar as áreas descobertas para
evitar que a terra receba água diretamente e fique sem
resistência nenhuma”.
Em relação ao barranco da Rua Rodésia, na Vila Madalena, que
já desabou, o Administrador Regional também descarta a
possibilidade de novos escorregamentos de terra. Afirma
existirem galerias de águas pluviais no topo e na e na parte
inferior do barranco. “ Não deve haver saturação deste solo, a
não ser que uma canalização deslocada, por exemplo, passe a
projetar água sobre o local. Ou se chover no barranco durante
um ano sem parar”.
De qualquer forma, o que ocorreu no Rio de Janeiro deve servir
de exemplo. O que a televisão mostrou, as falhas da Defesa
Civil, a confusão entre bombeiros , imprensa e curiosos que
estavam em cima da laje condenada do prédio que desabou
mostra que não estamos preparados para enfrentar uma
catástrofe.
25/03/1988
Enchentes no Butantã
sexta-feira, 18/03/1988. O Butantã, mais uma vez, ficou
parcialmente submerso pelas águas da chuva. Muita gente não
pode trabalhar na parte da manhã por que ficou ilhado em casa.
Muitos universitários não tiveram acesso à USP pela entrada da
Avenida Waldemar Ferreira. Automóveis ficaram cobertos de
lama até o teto.
01/04/1988
Solução para enchentes do Butantã só em seis meses. Esse é o
prazo estipulado pela Prefeitura para realizar obras que impeçam
as cheias do Córrego Pirajuçara
Duas semanas depois da sexta-feira trágica, como ficou
conhecido o dia 18 de março, por culpa da enchente que isolou
o Butantã por quase toda a manhã , pouca coisa foi feita para
trazer ânimo aos moradores ou comerciantes da região.

As avenidas mais atingidas, como a Caxingui, Eliseu de Almeida
e Waldemar Ferreira já foram limpas, principalmente graças à
solidariedade dos vizinhos, que sempre se ajudam nas horas
difíceis. Alguns trechos ainda guardam marcas da lama, muitos
bueiros estão entupidos pelos entulhos e restos da enchente, e,
nas casas mais atingidas, os moradores tentam consertar os
eletrodomésticos danificados pela água.
Na Prefeitura, porém, a solução para as enchentes do Pirajuçara
ainda está distante. “O córrego encheu por causa de alguns
obstáculos que impediram a passagem da água pela
canalização. O rio Pinheiros também estava com seu nível muito
alto naquele dia, e a água do Pirajuçara não conseguiu
desembocar no leito do rio. Por isso, ela voltava, inundando a
entrada da Cidade Universitária”, explica o Superintendente de
Obras da Secretaria Municipal de Vias Públicas, Nilo Suguyama .
Como obra de emergência, a Secretaria de Vias Públicas
construirá uma tampa para um poço de visitas à canalização,
permitindo que a regional do Butantã faça uma limpeza semanal
do córrego, retirando os detritos que causam enchentes. “A obra
será feita no cruzamento da Avenida dos Três Poderes com
Eliseu de Almeida. É quando a canalização deixa de ser um
ramal único e passa a ser de três ramais paralelos: o local mais
propenso as obstruções”, esclareceu Nilo Suguyama. “Não será
a solução total do problema mas dentro de seis meses a obra
estará pronta”, garante o superintendente.
Prejuízos
“Eu não acredito. Em menos de dois anos não consertam essa
burrada”, declara enfática a moradora do número 41 da Eliseu de
Almeida. Inconformada com os prejuízos “ incontáveis” que teve
com a enchente, ela prefere não se identificar, pois já escreveu
ao próprio governador Quércia, propondo que ele compre a sua
casa e more nela, com a família, para ver como é uma enchente.
“Perdi fogão, geladeira, sofá. A água entrou 80 cm dentro de
casa. Depois dessa enchente, resolvi colocar a casa à venda,
mas não tenho esperança, quem vai querer viver aqui?”,
desabafa. Sua vizinha, Neuza Rolim Ferraz também está com a
casa à venda, já há mais de um ano.
“Antigamente, quando era um riozinho, não era tão ruim. Enchia,
mas não tínhamos que agüentar esse barulho horrível dos
caminhões até as 3 horas da manhã”, reclama. José Geraldo
Couto, morador mais adiante, do n.º 422, desde 1961, lembra
que as enchentes se tornaram piores e mais freqüentes
conforme o bairro foi se urbanizando, as matas da região dando
lugar as casas. “Depois da canalização ninguém esperava mais
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sofrer uma enchente. Ficamos ilhados, sem poder sair de casa.
Pensamos que a perda da tranqüilidade e da segurança na rua
por causa dos caminhões era o preço que tínhamos que pagar
para não ter mais enchente. Agora, além do perigo do trânsito,
voltamos a ter as casas inundadas”, conta desanimado.
Canalização total
Segundo o superintendente Nilo Suguyama, para resolver
definitivamente o problema é preciso o rebaixamento da calha
dos rios que cortam a cidade, como o Pinheiro e o Tietê, onde
os córregos deságuam. E a canalização total dos ribeirões que
causam mais estrago. O córrego do Pirajuçara, apesar de
canalizado nos seus 8 km dentro do município, ainda tem mais
de 6 km em terra, no vizinho Taboão da Serra. “Mesmo a
canalização não resolve todos os problemas” alerta Suguyama.
“A velocidade das águas aumenta muito, algumas galerias não
conseguem despejar as águas nos córregos de alto volume, e,
com chuvas muito intensas, como a do dia 18, quando em meia
hora choveu 26.7mm, as enchentes podem retornar”.
20/11/1988
Saneamento. Todo o povo na caça aos ratos
Traiçoeiros, matreiros, os ratos vieram para o Brasil junto com
gente da pior espécie, transportados pela naus dos
colonizadores. Tomaram conta dos campos e das cidades. Mas,
agora é hora de combatê-los.
As Administrações Regionais e o Centro de Combate de Zoonose
da Prefeitura já deram a largada para a temporada de caça aos
ratos da cidade. Após o surto de Leptospirose no primeiro
trimestre de 1987, o poder público se prepara para o próximo
verão. A desratização dos córregos foi intensificada em
Novembro e as sociedades Amigos de Bairro vem sendo
convocadas desde o meio do ano para alertar a população sobre
o problema de sua proliferação na Cidade.
Com as inundações provocadas pelas chuvas de verão,
notadamente em locais de bueiros entupidos e várzeas de
córregos densamente ocupadas, aumenta o risco da
contaminação de Leptospirose na população. “Mas o rato não
tem culpa. Ele é irracional e está na dele. Não venho para cá
porque quis”, afirma a Professora Doralice de Souza da
Faculdade de Enfermagem da USP e autora de uma tese de
mestrado sobre os casos de Leptospirose registrados na Capital
em 1983, outra epidemia.
O Médico Márcio Matos Ribeiro Luz, Superintendente de Saúde
da AR-Bt, também se exime da responsabilidade pelo problema.
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“O pessoal costuma culpar o funcionalismo público pelos
pecados das administrações, mas sem munição não dá para
fazer nada”, diz. Munição, no caso, não é baioneta, mas venenos
e veículos pick-ups voltadas ao serviço de inspeção . A Regional
não possui um único meio para realizar vistorias em córregos e
sua quota anual de veneno foi reduzida de 3 quilos, em 1982,
para 1,2 quilos em 1985, margem que se estabilizou até este
ano, quando saltou para 1,6 quilos. Mas os moradores da região
podem ficar mais tranqüilos que o restante da cidade, pois à
exceção do córrego Pirajuçara, no Campo Limpo, o numero de
focos de ratos está abaixo da média. Conforme mapeamento do
Centro de Zoonoses, as regiões mais críticas situa-se na Vila
Nitroquímica Operária, em São Miguel Paulista e na Vila Maria,
na Zona Norte. Na Nitroquímica o problema é tão grave que a
Zoonose desenvolve um programa especial de controle da
população de roedores.
11/12/1988
Enchentes: a falta de obras faz risco crescer em 1989
Jânio relaxa na limpeza de bueiros e pode comprometer
Erundina.
A posse de Luiza Erundina em 1º de Janeiro poderá ser ofuscada
pelo risco de mais um naufrágio da cidade nos dois primeiros
meses de 1989, época de chuvas muito fortes, agora agravado
pela redução das equipes de limpeza de córregos e bueiros das
ARs.
Desde o início do mês a Prefeitura cortou pelo menos um terço
das equipes contratadas junto as coletoras de lixo para o
desassoreamento das partes mais baixas da cidade. No Butantã,
a Regional renovou apenas o contrato com uma das duas
equipes que trabalhavam no local, além de ter mantido uma
própria, revela o Setor de Obras Públicas.
A capacidade mensal de limpeza caiu de 1800 para 1200
bueiros, apesar da demanda oscilar entre 2000 e 3.200 pontos
de transbordamentos que devem ser periodicamente
desobstruídos. Com uma área de 53 quilômetros quadrados a
AR-Bt possui 16.743 bueiros e 52 córregos, dos quais 46 não
estão canalizados.
Também a redução das horas extras nos plantões das ARs
poderá dificultar o trabalho de prevenção e socorro em situação
de enchentes e desabamentos. O problema foi levantado por
representantes da Comissão Municipal da Defesa Civil - Comdec
- ligado à Assessoria Militar do Gabinete do Prefeito, as ARs e a
Secretaria do Bem-Estar Social e da Habitação e

Desenvolvimento Urbano - SEHAB, durante uma reunião
promovida na última terça-feira.
A própria Comdec convocou o encontro para tentar equacionar
as dificuldades de comunicação , desorganização e choques de
competência entre os quatro órgãos, segundo o Capitão Edson
Brasil Teodoro.
Burocracia perversa
O quadro está bastante confuso e precário. A Secretaria do Bem
Estar Social ( SEBES) é a única que possui um plantão
permanente ( 24 horas, de segunda-feira a Domingo), para
atender aos desabrigados de baixa renda, mas não tem
condições de deslocamento próprio nem de reconstrução de
moradias. Depende dos veículos das ARs, atualmente com falta
de recursos e materiais, segundo um participante do encontro. O
Capitão Edson informa que já solicitou ao Prefeito Jânio Quadros
o reforço das equipes das regionais. A SEHAB, por sua vez, é o
único órgão com competência para encaminhar os desabrigados
mas funciona somente de Segunda a sexta-feira, no horário
comercial. A despeito da ruidosa política de desfavelamento de
Jânio, o Setor de Habitação Popular da Secretaria atende à
população atingida somente através da reconstrução de
barracos, pois não possui unidades para faixa de renda até 5
salários mínimos.
15/01/1989
Área Verde: boas notícias do Parque do Povo e do Villa-Lobos
Quase um milhão de metros quadrados constitui a área do
“Parque Villa-Lobos”, localizada na região de Pinheiros. Bem
próximo dali, no Itaim-Bibi, 237 mil metros quadrados forma o
“Parque do Povo”. Estas duas áreas tornaram-se populares
graças à constante luta dos moradores para preservá-las.
Finalmente novidades sobre elas.
O Villa-Lobos começa a ser implantado no terreno que
compreende 912 mil metros quadrados, localizado na City
Boaçava, às margens do Rio Pinheiros. Segundo o Secretário da
Energia e Saneamento do Estado, João Oswaldo Leiva, a
desapropriação da área custará aproximadamente Cz$ 1 bilhão, e
o primeiro depósito já foi efetuado. Essa Secretaria, em convênio
com a Secretaria da Cultura e do Meio Ambiente do Estado, será
responsável pela construção do Parque.
Os moradores do Itaim também podem alimentar certas
esperanças, porque foi recusada a liminar em mandato de
segurança impetrado pela Caixa Econômica Federal, dia 04,
último, no Tribunal Federal de Recursos em Brasília, contra a
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liminar da Quarta Vara de Justiça Federal de São Paulo, que
suspendeu a licitação de venda do Parque do Povo.
Por enquanto o único espaço verde, cultural e de lazer da região
está livre de ser transformado em área para a construção de
imponentes conjuntos de prédios e escritórios.
12/03/1989
Era uma vez um belo rio que virou esgoto
Para salvar o Tietê são necessários mais de quinze anos e
milhões de dólares.
Tietê, em tupi, significa “rio verdadeiro”. E ele justifica o nome:
é limpo, tem vida, sem poluição. Isso onde ele nasce, em
Salesópolis. Segundo a Cetesb, que controla os níveis de
poluição em São Paulo, essas são as características do “Tietê
Alto Cabeceiras”, em seu trecho inicial, onde a água é boa.
Mas mesmo nesse trecho, a partir do momento em que
atravessa uma região de produção de hortifrutigranjeiros e
cidades como Salesópolis e Biritiba-Mirim, ele já começa a ter
problemas, porque só 1,3% da área mantém a mata natural que
antigamente revestia todo o planalto.
À medida que o rio se aproxima da Capital vai crescendo o
número de industrias: só naquela região são mais de 200
fábricas, que lançam cerca de 30 toneladas DBO/ dia ao rio (
DBO é a mediada de poluentes sólidos e líquidos). Quando
chega a São Paulo, na Região Metropolitana, o Tietê tem uma
vazão de 30 m3 /s e recebe igual quantidade de esgotos
industriais e domiciliares.
Segundo a Cetesb, nessa altura, o Tietê está morto. Os
indicadores da qualidade da água mostra que nele sobrevivem
apenas algumas bactérias e os coliformes de esgoto doméstico.
O rio já quase não tem nenhum oxigênio, elemento
imprescindível para a existência da vida, pois sem ele só
sobrevivem bactéria anaeróbias.
O rio vira descarga
O Tietê recebe maior quantidade de esgotos domésticos que
industrial, por três motivos. Primeiro, porque, embora não tão
enérgica como deveria ser, a Cetesb controla a poluição e o
lançamento de dejetos das industrias, que estão sempre sendo
multadas. Multa não deve resolver o problema, mas a Cetesb diz
que é o que pode fazer.
Segundo, qualquer industria nova que deseje se instalar no
Estado tem que obter o sinal verde da Cetesb. Ai, sim, ela é
rigorosa: industrias poluentes tem que instalar os equipamentos
preventivos para conseguir aprovação. E assim elas devem
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obedecer aos padrões mínimos de qualidade da água devolvida
ao rio.
O terceiro motivo é que o problema do esgoto domestico
depende da instalação, pela Sabesp, das estações de tratamento.
Hoje, apenas 20% do esgoto domiciliar da Grande São Paulo são
tratados, o que é muito pouco, pois a meta é o tratamento de
100%. O que falta para chegar a essa meta são investimentos
maciços no tratamento do esgoto domiciliar, e isso é uma
decisão política ainda não tomada, e um sonho para lá do ano
2000.
A Cetesb diz que enquanto não houver um Plano Diretor de
Esgotos para São Paulo o problema não será resolvido. Hoje,
funciona precariamente as estações de Barueri, que trata de 3,5
m3 de esgotos por segundo, e de Suzano, que também é de
pequena capacidade. Outra estação está sendo construída no
ABC e mais duas estão em projeto, em São Miguel Paulista e no
Parque Novo Mundo.
É para os netos
O Tâmisa, rio que banha Londres, já foi pior que o Tietê, e foi
recuperado, a ponto de ser de novo habitado por salmões,
peixes que exigem águas muito limpas. E o nosso rio, então, é
recuperável, mas são necessários muitos anos. Se fossem
instaladas ainda esse ano todas as estações de tratamento de
água prevista, só daqui a quinze anos é que se começaria sentir
o efeito delas.
Mas, mesmo as estações previstas leva em conta a população
atual e um crescimento da cidade mais lento do que ocorre na
realidade, então elas seriam insuficientes na prática. E tem mais:
as grandes industrias poluidoras não tratam os esgotos alegando
que, como é muito dispendioso esperam uma solução por parte
do Estado, que tem que arcar com todo o custo desse
tratamento. Elas alegam que seria precipitado implantar uma
onerosa estação de tratamento, já que está nos planos do Estado
fazer esse tratamento. É uma roda viva.
Para completar, outra roda viva: a principal fonte de poluição é o
esgoto domestico e quem cuida dele é a Sabesp, um órgão do
Governo Estadual. E quem controla a poluição é a Cetesb,
também do Governo Estadual. Então, a Cetesb teria que multar a
Sabesp, mas isso não acontece e tudo fica como está. A Sabesp
não trata os esgotos, a Cetesb não multa e os rios vão morrendo,
como já morreu o Tietê, ex.- rio verdadeiro.
14/05/1989
Rio Tietê, com a barragem, ABC se sente prejudicado

Até Outubro, os esgotos paulistanos serão jogados na já poluída
Billings.
“Desvestir um santo para vestir outro”, isso é que foi feito para
acabar com as enchentes nas áreas por onde passa o Tietê. A
solução encontrada - haverá outra? - foi rebaixar o leito do rio,
permitindo uma maior vazão e para isso construiu-se uma
barragem que desvia as águas do Tietê para a Represa Billings,
piorando ainda mais a situação e prejudicando os que moram
em volta dela, que são os santos desvestidos, no caso.
Fechada a barragem, construída pelo Governo do Estado perto
do Cebolão - o complexo de viadutos na região onde se
encontram os rios Tietê e Pinheiros-, as águas poluídas do Tietê
mudaram de rumo, “subindo” pelo Rio Pinheiros para serem
bombeadas para a represa Billings e dela descerem rumo ao
oceano.
No leito do Tietê, abaixo da Represa, as águas sujas não corria
mais, só ficou a sujeira: detritos de toda espécie, lixo. Um grupo
de ecologistas da região do ABC, que se considera prejudicado
pela recepção da poluição do Tietê, protestava contra a obra, e, o
Governador Orestes Quércia, que saia de uma vistoria da obra,
nesse momento se irritou: “Essa é a sujeira do PT, seus
porcalhões”, gritou mostrando o lixo.
No conceito do Governador, então, todos os ecologistas são
petistas, e só os petistas, também, jogam lixo nos rios. O
Prefeito de São Bernardo do Campo, Maurício Soares, que é do
PT, disse que desde sua posse vem solicitando à Secretaria do
Meio Ambiente o bombeamento, que já vinha sendo feito, de 30
m3 de água por segundo, do Pinheiros para a Billings. Em vez
disso, foi feito a barragem e passará a ser bombeado 130 m3 /s.
O Governador Orestes Quércia reconheceu que esse
bombeamento vai causar “alguns probleminhas para a represa”,
mas que depois a solução para ela será “definitiva”.
Aprofundamento do rio
O desvio das águas do Tietê visa a possibilitar as obras de
rebaixamento de seu leito, que durarão até Outubro, de modo a
aumentar a vazão da água. Nos 20 quilômetros que se seguem à
barragem, segundo o projeto, o leito que hoje permite a vazão de
700 m3/s, passará a permitir em 1990, uma vazão de 1.200
m3/s, o que de acordo com o Secretário João Oswaldo Leiva,
acabará com as enchentes em São Paulo.
Enquanto se faz o rebaixamento, todo o esgoto da cidade de São
Paulo irá para a Billings, o que causa protestos dos ecologistas e
das autoridades do ABC, pois a poluição chegará a um tal ponto
na represa que, quando as águas baixarem, o ar ficará totalmente
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irrespirável na região, segundo o Assessor do Meio Ambiente de
Santo André, Reinaldo Queirós Dias.
Eles criticam o Governador também por começar a obra sem ter
feito o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) exigido por lei.
Leiva afirma que a obra foi aprovada em 1984, período em que
o RIMA não era exigido ainda.
12/12/1989
Prefeitura garante enchentes menores
Quando as águas chegarem, a Prefeitura estará com o seu Plano
de Prevenção Contra Enchentes bem difundido e, através de um
mapeamento da Cidade, já se pode prever melhoras em alguns
bairros. Pinheiros é um deles e terá uma enchente 20% menos
intensa que a do ano passado. Só não será melhor porque o
córrego Uberabinha, que cruza Santo Amaro na altura do drivein, precisa de uma obra maior de canalização. Ali não é
suficiente o trabalho de desassoreamento e limpeza, que tem
sido a principal estratégia da Prefeitura para prevenção de
enchentes.
Ricardo Pereira da Silva, Chefe de Obras e Serviços da
Secretaria da Administrações Regionais ( SAR), explica que com
o aumento da cidade, construções e loteamentos, as águas das
chuvas não encontram quase nenhuma barreira e corre direto
para os córregos que não tem vazão suficiente para este fluxo.
“Não se tem mais árvores, que segurem parte da chuva nas
folhas e amenizam a chegada ao solo; nem mais terra
propriamente dita, que absorvem água. Os telhados, quintais de
concreto e ruas pavimentadas não seguram água alguma, que
segue com forças para os córregos e rios”, afirma. Portanto, o
trabalho da Prefeitura não visa resolver pontos de enchentes
isolados, pois geralmente nesse caso apenas se joga o problema
mais para a frente.
“Devemos ter um olhar sistêmico sobre a situação e não um
olhar atomizado”, diz Silva, explicando com isso que o trabalho
pretende corrigir o trabalho de “sustante”( onde deságuam os
córregos nos rios maiores), a “montante”( a nascente dos
córregos). É que na extensão dos córregos podem haver pontos
de estrangulamentos de águas, como um pontilhão, uma curva
muito acentuada ou um super agrupamento de lixo. Se um
desses pontos for resolvido elimina ali a enchente, mas joga lá
para adiante o problema, pois a água passará com muito mais
força, livre pelo antigo ponto de enchente e inundará outro ponto
do percurso até o “sustante”.
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Conscientização
Dentro da dinâmica da Prefeitura está se desenvolvendo
paralelamente a limpeza e o aprofundamento de algumas seções
saturadas ( aumento de calhas de alguns córregos para que
suportem mais águas), a conscientização da população quanto
ao problema do lixo atirado no leito dos rios.
“É um programa de educação ambiental, onde explicamos que
jogando lixo nos córregos e rios a população está agindo contra
ela mesma, pois isso provoca pontos de enchente. Já
conseguimos alguns resultados concreto na periferia”, comenta
Silva. Para a resolução definitiva do problema seriam
necessárias obras dispendiosas. Assim, a Prefeitura está agindo
dentro de sues recursos, anunciando uma solução para cinco
anos, através de obras de aprofundamento de seções, limpeza e
construção de novas galerias.
Muitas maquinas novas foram compradas. Na Cardeal
Arcoverde, entre Oscar Freire e Avenida Brasil, está sendo
construída uma nova galeria para amenizar bastante as
enchentes da região.
Até agora já foram feita a limpeza e o desassoreamento de 255
quilômetros de córrego e 196 quilômetros de galerias. Até o
final do ano, antes que as chuvas apertem, serão limpos mais
155 quilômetros de córregos e 53 quilômetros de galerias. “Isso
atinge 60% dos nossos córregos e galerias”, afirma Silva. Para
o verão a Prefeitura estima que na Vila Mariana a enchente seja
60% menos forte, Vila Maria apenas 3% menor, Capela do
Socorro 40%, Pirituba 15%, etc. Em Vila Prudente não haverá
melhora alguma, pois as obras do Departamento de Obras e
Energia Elétrica ( DAEE), do Estado, ainda não foram concluídas.
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17/03/1990
Enchente inundou centenas de casas no Jardim Ivana
As fortes chuvas que caíram Sábado e Domingo últimos na
Capital provocaram o transbordamento do córrego do Jaguaré e,
em conseqüência, as águas inundaram cerca de mil casas no
Jardim Ivana - Rio Pequeno, causando grandes prejuízos a seus
moradores. A força das águas arrastou carros, móveis e roupas,
principalmente na enchente de Domingo à noite, que foi “a pior
dos últimos oito anos”, segundo informou um antigo morador do
bairro.
Providências
Na segunda-feira, dia 12, o Secretário de Vias Públicas, Delmar
Mattes, participou da reunião com os moradores do bairro na
Igreja de São Patrício, quando informou que estava esperando a
liberação de US$ 5 milhões do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), para iniciar a reforma do córrego. E
explicou que “a galeria construída há oito anos foi muito mal
feita e não dá vazão às águas”.
Os moradores locais, porém, exigiram soluções urgentes, o que
levou Mattes a determinar a abertura de uma vala de 40 metros
de extensão paralela ao córrego do Jaguaré. A obra, de caráter
provisório vai ajudar a escoar as águas da chuva, conforme
garantiu Paulo Fernando Pinho, Coordenador da Logos
Engenharia, responsável pelo Programa de Canalização de
Córregos da Prefeitura.
28/04/1990
Prefeitura estuda projetos para construir nova ponte sobre o Rio
Pinheiros
A Prefeitura está estudando projetos para a construção de uma
nova ponte sobre o Rio Pinheiros, para solucionar os problemas
de trânsito na área da Ponte da Avenida Euzébio Matoso, um dos
pontos críticos do Sistema Viário da Cidade.
Existem dois projetos em discussão. Um elaborado pela CET Companhia do Engenharia de Tráfego, e o outro da Secretaria de
Vias Públicas. O projeto da CET prevê a construção de uma nova
ponte junto à atual, que além de atender os veículos de passeio,
teria um corredor exclusivo para ônibus, ligando diretamente a
Francisco Mourato com a Rua Butantã, sem necessidade de
contorno sobre a ponte, como ocorre atualmente. O projeto
inclui a ponte atual na distribuição do tráfego local, aliviando a
sua carga, que hoje beira a 10.000 veículos por hora nos
horários de pico, em ambos os sentidos. Os detalhes sobre o
projeto da Secretaria de Vias Públicas não foram fornecidos,

mas sabe-se que este órgão defende a construção da nova ponte
em outro local. (...)
Metrô: estações da linha Vila Madalena ficarão prontas em
Outubro
Até o final de Outubro deverão estar concluídas quatro novas
estações do Metrô (Brigadeiro, Trianon-Masp, Consolação e
Clínicas), da linha que vai ligar Vila Madalena - Vila Prudente.
O trecho em construção, numa extensão de 4,7 quilômetros
passa sob a Avenida Paulista, onde estão sendo executadas
numerosas e gigantescas obras subterrâneas, inclusive um
Shopping Center. Posteriormente serão construídas mais duas
estações: Sumaré e Vila Madalena, do total de 17 da linha Vila
Madalena - Vila Prudente, que fará interligação com a Norte-Sul,
nas estações Paraíso e Ana Rosa. Quando concluída, a terceira
linha do Metrô transportará diariamente cerca de 1 milhão de
pessoas. (...)
27/05/1990
Governo do Estado amplia rede de esgotos na Capital
O Governo do Estado acaba de implantar redes de esgotos em
mais de 263 ruas das Zonas Norte e Leste da Capital. “Essas
obras integram um projeto que vem sendo realizado por nossa
administração, visando a implantação de 5.000 quilômetros de
rede de esgotos na Grande São Paulo”, informa o Governador
Orestes Quércia, explicando que quando todas estas obras forem
concluídas, em Março de 1991, mais de 2,3 milhões de pessoas
passarão a ser beneficiadas com este importante serviço de
saneamento básico, com o qual não contavam anteriormente.
O atual Governo Paulista, efetuará, com este empreendimento,
470 mil ligações domiciliares de esgotos.
“Quando assumi o Governo, nós tínhamos cerca de 8 mil
quilômetros de rede coletoras de esgoto na Grande São Paulo;
hoje, já temos 11 mil, o que significa o atendimento de 63% da
população”.
residente na Região Metropolitana “, explica o
Governador.”Estamos atendendo 1,5 milhões de pessoas além
das que já eram atendidas anteriormente com rede de esgotos”,
acentua.
26/05/1990
Três Prefeitos discutem a canalização do Pirajuçara
Assoreamento, grande volume de lixo, entulho, móveis, pneus,
animais mortos, ferro velho, construções irregulares, cortes e
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aterros indevidos. Essas são as causas geradoras de enchente
do córrego Pirajuçara. E a solução? Limpeza, desassoreamento,
alargamento, aprofundamento da calha em pontos determinados,
retificação do leito em trechos onde ocorrem solapamento das
margens e arruamento lateral às margens para efeito de
manutenção e fluidez ao tráfego local. Tudo isso faz parte do
relatório técnico elaborado por engenheiros das Prefeituras de
Taboão da Serra, Embu e da Capital Paulistana.
Causas e soluções foram debatidas no último Sábado no Campo
Limpo, com a presença dos Prefeitos Joaquim Matheus, do
Embu; Armando Andrade, do Taboão da Serra; e Luiza Erundina
de São Paulo. Contou com a presença de técnicos da Sabesp,
do Administrador Regional do Campo Limpo, Vicente da Silva, e
de Secretários Municipais. Diversos oradores se fizeram ouvir,
destacando-se moradores, que relataram seus sofrimentos
quando ocorrem as enchentes, tais como perda de imóveis,
pertences pessoais e às vezes perda de familiares.
Os representantes da Sabesp informaram que aquela repartição
estadual pode participar neste esforço, construindo o coletor
para a canalização. As empresas Sharp e Metafil, através de
representantes, se comprometeram a ajudar na limpeza do
córrego.
O Prefeito de Embu, Joaquim Matheus, disse que o Governo
Estadual está devendo muito nesta área e que a “solução não é
fácil; é um desafio”, para os Governos Municipais e que com a
“boa vontade dos Prefeitos vamos solucionar esse problema”.
Por outro lado, o Prefeito de Taboão da Serra, Armando Andrade
acrescentou que a “grande dificuldade são os recursos que virão
com o apoio dos governos federal e estadual”. Finalizou,
afirmando que a solução para as enchentes do córrego é a
canalização e “estamos abertos à discussão”.
A Prefeita Luiza Erundina elogiou a organização do encontro e
disse que “a gente tem que sair com alguma coisa de muito
concreto” e que a obra de canalização é muito cara, e que os
recursos deverão vir ou da Caixa Econômica Federal ou do
orçamento do próximo ano. Por fim, apelou aos moradores
ribeirinhos que não joguem lixo no córrego.
O córrego Pirajuçara tem 11.500 metros, sendo 4.200 metros no
Município de Embu; 6.300 metros no Taboão da Serra e 1.000
metros em São Paulo. Para a sua canalização, conforme
informou a Prefeita Luiza Erundina, se fazem necessárias
inúmeras desapropriações.
Segundo técnicos da Prefeitura, caso haja recursos suficientes,
o córrego poderá ser canalizado, deixando-o em canal a céu
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aberto, com paredes verticais e lajes de fundo, baseado em
projeto específico.
16/06/1990
Governo do Estado executa obras para combater as enchentes
Uma das obras mais importantes que vem sendo realizada pelo
Governo do Estado na Grande São Paulo é um arrojado projeto
para combater o problema das enchentes: a canalização do Rio
Tamanduateí, que nasce no Município de Mauá e deságua no
Rio Tietê, na Capital, percorrendo 36 quilômetros em Mauá,
Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.
“Até o momento, nós já concluímos 2.500 metros da
canalização do Tamanduateí e estamos executando outros 5.700
metros, de um total de 12.600 metros de obras”, observou o
Governador Orestes Quércia, acrescentado que as fases já
executadas da obras estão beneficiando bairros que eram
prejudicados pelas enchentes, através da diminuição de pontos
de alagamentos. “Com a totalização da canalização do
Tamanduateí, nós esperamos resolver definitivamente este
problema”, frisou.
Os bairros que já estão sendo beneficiados pelas obras são os
seguintes: Bom Retiro, Brás, Pari, Cambuci, Ipiranga, Moóca,
Vila Carioca, Vila Califórnia, Vila Independência e Bairro da
Fundação, no ABC.
O Ribeirão dos Meninos, na divisa entre São Paulo e São
Caetano do Sul, é um dos diversos afluentes do Rio Tamanduateí
e também um dos seus pontos mais críticos de
transbordamento. Ali, o Governo do Estado está canalizando um
trecho de 700 metros, incluindo o alargamento do canal junto a
sua foz para melhorar a vazão.
Além de efetuar as obras no Córrego dos Meninos, o Governador
Quércia construiu e inaugurou a ponte Ibitirama, que liga São
Paulo a São Caetano, desafogando assim o trânsito da região.
“O projeto de canalização do Tamanduateí abrange a escavação
do leito do rio para aumentar a capacidade de escoamento das
águas; a construção de uma cortina de concreto para a
contenção da Avenida do Estado, que margeia o rio; e a
construção de uma laje inclinada e de uma parede para permitir
a escavação do canal até a profundidade necessária ao aumento
da vazão”, explicou o Governador.
As obras vêm sendo executadas pelo Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE), órgão vinculado à Secretaria Estadual
de Energia e Saneamento.
Aprofundamento da calha do Tietê

Além da canalização do Tamanduateí, o Governo do Estado já
concluiu 50% do serviço de aprofundamento da calha do Rio
Tietê. Através das obras, que vão da junção do Tamanduateí com
o Tietê até a barragem Edgar de Souza, em Santana do Parnaíba,
o Rio Tietê terá seu leito aprofundado em 3 metros. As obras
incluem 5 milhões de metros cúbicos de escavação, reforço de
fundação da Ponte do Limão e da Ponte das Bandeiras; e a
construção da barragem móvel do Tietê junto à foz do Pinheiros.
21/07/1990
Mais de 170 quilômetros de rede de esgoto foram instalados em
Santo Amaro
A Sabesp entregou, na atual administração, 150 quilômetros de
rede de esgoto à região de Santo Amaro, na Zona Sul da Capital,
viabilizando o atendimento com serviço de coleta a cerca de 70
mil moradores. Os bairros beneficiados foram: Jardim Domitila,
Jardim São Jorge, Itapura, Pedreira, Piratininga, Alto de
Congonhas etc.
Mais 20 quilômetros estão em execução para atender o Jardim
Campininha e Vila Anhanguera, com conclusão prevista para o
primeiro semestre de 1991, possibilitando o atendimento a mais
de 9.400 pessoas, através de 1870 ligações domiciliares.
21/07/1990
Córrego no Caxingui virou depósito de lixo
O córrego que margeia a Avenida Roberto Loren, de fronte a
agência do Bradesco no Caxingui, está merecendo a atenção da
AR-Bt. Segundo informa moradores das imediações, o córrego
transformou-se em depósito de lixo, onde são atirado todos os
tipos de detritos, e propicia a criação de ratazanas que invadem
residências próximas. Os moradores pedem ao Administrador
Regional que providencie com urgência a limpeza do local.
11/08/1990
Prefeitura presta informações sobre enchentes no Jardim PeriPeri
O Jornal do Butantã publicou, há algumas semanas, queixas de
moradores e comerciantes da Avenida Ministro Laudo Ferreira
de Camargo, sobre as inundações que ocorrem nessa via, nas
épocas de chuva. O assunto foi abordado na Câmara Municipal
pelo Vereador Andrada Figueira que solicitou à Prefeitura
informações e providências a respeito.
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Em resposta a Prefeitura, através da Comissão Permanente de
Enchente da Secretaria das Administrações Regionais, prestou
as seguintes informações:
“Em vistoria ao local, constatou-se que quando da ocorrência de
chuvas fortes, a insuficiência de redes de drenagem existentes
na Avenida Ministro Laudo Ferreira de Camargo e outras
provocam o escoamento superficial por sobre as vias, afetando o
tráfego, inundando residências e alguns estabelecimentos
comerciais.
Este ponto de enchente se insere dentro de centenas de outros
existentes por toda cidade e que pese os esforços da
Administração Municipal em eliminá-los, esta se vê tolhida pela
insuficiência de recursos disponíveis, não podendo, assim, abrir
frentes de obras que não passem por cronogramas que, pelos
motivos expostos, é bastante restrito.
Enquanto medida preventiva, a presente Administração tem
intensificado ações preventivas tais como desassoreamento e
limpeza ,com a finalidade de tornar menos traumática a situação.
Neste contexto, a AR-Bt procedeu já neste ano de 1990 à
limpeza das galerias em questão nos pontos obstruídos para
minimizar até o próximo período chuvoso”.
13/10/1990
A Represa está morrendo
A população foi surpreendida, recentemente, pelo caso das
algas azuis da Represa de Guarapiranga, fato amplamente
divulgado pela imprensa. E alarmou-se, com justo motivo,
diante das revelações que então surgiram a respeito da
qualidade da água fornecida por esta represa e consumida por
milhões de paulistanos.
Ficou claro que o caso das algas azuis não foi um acontecimento
ocasional e isolado, mas que outros problemas, tão ou mais
sérios que os das algas estão ameaçando a represa e a
população. O principal deles, segundo os técnicos, é o alto
índice de poluição causado pelos despejos de esgotos in natura
provenientes dos numerosos córregos que deságuam em
Guarapiranga.
Afirma estes técnicos - biólogos, sanitaristas e outros - que a
estação de tratamento da Sabesp não consegue eliminar todas
as impurezas da água, dado o alto grau de poluição da Represa
de Guarapiranga. Assim, a água que abastece grande parte da
cidade é de qualidade duvidosa, no mínimo. De qualquer forma,
a questão é séria e deve ser enfrentada com responsabilidade
pelos órgãos competentes, antes que a situação se agrave. Uma
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solução proposta - e de custo relativamente baixo - é a
instalação de mini- estações de tratamento nos córregos que
despejam em Guarapiranga. Estas pequenas estações dariam um
tratamento primário as águas, fazendo com que chegasse menos
poluídas à Represa e posteriormente às estações maiores.
20/10/1990
Agravou-se o problema de inundação na Avenida
Em decorrência das chuvas desta semana, sucessivas
inundações aconteceram na Avenida Professor Francisco
Mourato, no trecho entre a Avenida General Francisco Morazan e
Rua Ibiapaba, na pista sentido bairro - cidade. Neste trecho as
águas inundam não só a pista, causando longos
congestionamentos, como calçadas, impedindo o trânsito de
pedestre e dificultando o acesso aos estabelecimentos
comerciais instalados neste quarteirão.
O problema da enchente é crônico neste local, causado pelo
entupimento de bueiros e galerias. Porém, anteriormente,
cessada as chuvas, as águas escoavam com relativa rapidez.
Agora, não; a área continua inundada muito tempo depois que a
chuva parou de cair.
A situação exige prontas providências da AR-Bt para a limpeza
das galerias e bueiros desse trecho da Francisco Mourato.
29/12/1990
Sabesp reconheceu estado crítico de Guarapiranga
Em declarações feitas a um programa matutino de t.v., na
semana passada, quarta-feira; o Superintendente de Operações
da Sabesp, Lineu Alonso, reconheceu que a Represa de
Guarapiranga está em estado crítico no que se refere à poluição,
e apontou as ligações clandestinas de esgotos e o despejo de
lixo entre os principais responsáveis pela situação. Alonso
concordou que precisam ser tomadas providências imediatas
para a salvação da represa e afirmou que a população deve
colaborar para isso.
O Diretor da Sabesp, contudo, não foi explicito sobre a forma
que a população deve colaborar e também não lembrou que
cabe aos poderes públicos municipais e estaduais as iniciativas
neste sentido. Tanto no que se refere à regularização dos
loteamentos clandestinos existentes às margens da Represa,
quanto à fiscalização do despejo de lixo e a realização de
campanhas de conscientização da população.
Cheiro da água

Na oportunidade, Lineu Alonso voltou a explicar que o odor
semelhante ao de inseticida na água proveniente de
Guarapiranga se deve à aplicação de sulfato de cobre na represa
para conter a proliferação das algas da espécie Annabena. E
reafirmou que apesar do cheiro forte, a água não oferece risco à
saúde da população.
02/02/1991
Depósito de lixo consta como avenida no mapa da Regional
Moradores e comerciantes do Bairro Caxingui, especialmente na
altura do n 1.641 da Avenida Professor Francisco Mourato,
estão indignados com o descaso da Regional do Butantã na
solução de um córrego que é utilizado pela vizinhança como um
depósito de lixo. Funcionários da agencia Bradesco, há dois
anos localizados ao lado do córrego, informam que quando
chove ratos, "piolhos-de-cobra" e sapos passam a circular na
agencia, e também, muitas vezes, devido ao lixo acumulado, o
córrego inunda e dificulta a vida das pessoas que deixam o carro
estacionado no banco.
"Quando bate o sol, o mau cheiro também é percebido pelos
moradores e comerciantes"- afirmou a dona da Panificadora
Bandeirantes, vinte e quatro anos no bairro do Caxingui.
Ela informou também que no mapa da Prefeitura o córrego tem
nome de Avenida Roberto Lorenz, mas como se pode ver na foto,
essa avenida não existe. Uma outra moradora esclareceu que
várias reclamações foram dirigidas à Regional do Butantã, e eles
responderam que "já foi aprovado um projeto para a canalização
do córrego". "A última reclamação foi feita há mais de dois anos
e essa resposta nunca foi concretizada, eles nem tiveram o
trabalho de vir ver o problema", afirmou a moradora revoltada
com o problema.
02/0291
Metrô - Trecho Paulista já entrou em atividade
Na semana passada, no aniversário da Cidade, foi inaugurado a
primeira etapa do trecho Paulista do Metro, compreendendo
quatro estações ( Paraíso, Brigadeiro, Trianom-Masp e
Consolação), numa extensão de 3,1 quilômetros. A última
estação desta etapa - a Clínicas- está quase pronta e deverá ser
entregue dentro de 60 dias. O trecho Paulista terá ainda mais
duas estações - Sumaré e Vila Madalena - integrando a terceira
linha do Metrô que ligará Vila Madalena à Vila Prudente.
16/02/1991
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Movimento denuncia a existência de 20 projetos para acabar
com a poluição de Guarapiranga
"A Guarapiranga é a segunda represa mais antiga do país e a
primeira de São Paulo, sendo um dos seus patrimônios
históricos. Construída em 1906 com o propósito de abastecer a
nossa Capital e gerar energia através da Usina da Traição". Essas
informações são de Domenico Bertoni, do Movimento Ecológico
"Vamos Salvar Nossa Represa".
A entidade surgiu com o único propósito de alertar as
autoridades para o perigo que estamos expostos, tendo em vista
a acentuada poluição que dia a dia invade a Guarapiranga.
Prosseguindo, diz que a represa também tem ser pioneirismo
aéreo, pois, em 1922, o Jaú, hidroavião que fez a travessia do
Atlântico, nela aterrissou, o mesmo aconteceu com os aviadores
portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
Falando ainda de sua importância diz Domenico Bertoni que as
águas da Guarapiranga abastece toda a Zona Sul e 26% da
Capital, isto é, perto de 3.500 milhões de pessoas usam a sua
água.
No que diz respeito à contaminação, esclarece que os rios e
córregos despejam 5 milhões de unidades de coliformes fecais
por 100 milímetro de água, quando o máximo permitido pelos
padrões é de 2 milhões por 100 milímetros de água.
"Simplificando, prossegue, estamos jogando esgoto 'In natura'
dentro de nossa represa". Quanto ao gosto e mau cheiro da água,
eles tem como causa a baixa da represa e maior concentração
de esgotos na represa. Só com a alta precipitação pluviométrica
o nível da água aumenta e dilui a quantidade de esgotos. Mais
isto, acrescenta, só acontece nas estações de chuvas. "Porém,
revela, as chuvas trazem outros problemas, como as enxurradas,
que levam o lixo, provenientes das favelas e das construções
clandestinas, para a represa, continuando o circulo vicioso".
Quanto ao serviço público, diz Domenico Bertoni, que o Governo
Estadual e Municipal já poderiam Ter resolvido o problema há
muito tempo, pois existem mais de 20 projetos, mais nenhum
desses foi executado. "Achamos, revela, projetos datados de
1938 e de 1945, denunciando já naquelas épocas, mas sem
que qualquer iniciativa para solucionar o problema".
Denuncia que nossa saúde e a expectativa de vida estão em
perigo, tendo em vista o alto uso de produtos químicos para
tornar a água da Guarapiranga potável.
Finalizando, diz Domenico Bertoni, que não adianta o Governo
Estadual ou Municipal mandar fiscalizar os loteamentos
clandestinos, punir os poluidores dos mananciais.
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O que se faz necessário, isto sim, é executar estes vinte projetos
que estão engavetados nas comissões técnicas, seja da Sabesp,
seja da Prefeitura ou de qualquer repartição pública. O que se
precisa fazer, isto sim, é adotar uma política mais realista no que
diz respeito ao problema, pois a continuar como está,
dificilmente ela será recuperada.
06/04/1991
Enchentes: moradores da City Butantã vão recorrer à Justiça
Um grupo de moradores da City Butantã está se organizando
para pleitear na Justiça indenização pelos prejuízos que sofreram
com as chuvas da última semana. Segundo informou Karlos
Hering Wang, presidente da entidade comunitária que reúne os
moradores locais, cerca de 30 famílias já haviam aderido ao
movimento até semana passada, estimando que esse número
deverá chegar a 100 famílias.
Conforme informou Wang, ações poderão ser impetradas contra
a Prefeitura ou órgãos estaduais, o que será definido com os
advogados que patrocinaram a causa. Alguns desses moradores
tiveram prejuízos de mais de 2 milhões de Cruzeiros com a
perda de móveis, tapetes, etc.
02/06/1991
Trânsito piora por culpa da Prefeitura
Após a constatação de um desmoronamento ocorrido na encosta
do Córrego Pirajuçara, nas imediações da Estrada do Campo
Limpo, a Prefeitura de São Paulo determinou a execução de uma
obra de emergência para a prevenção de novos acidentes.
Assim, há vinte dias, interditou o tráfego na Rua Alves dos
Santos - importante via de escoamento do trânsito da Estrada do
Campo Limpo e da Avenida Professor Francisco Mourato -, e
desde então, os veículos se espremem na estreita Rua Padre
Corrêa de Almeida, acarretando congestionamentos diários de 1
Km de extensão, principalmente entre 8 e 10 horas e no final da
tarde, além da repetição aos Sábados e Domingos.
A historia seria absolutamente normal se a Prefeitura se
encarregasse de sinalizar a região, dando opções de desvios ao
trânsito intenso do qual a área já é vítima em situações
corriqueiras. Porém, a única preocupação foi a colocação de
enormes placas informando a reconstrução dos taludes do
córrego, o que implica em obra de contenção da encosta em
caráter de emergência.
09/06/1991

Prefeitura desperdiça verbas para a canalização
As obras de canalização do Córrego Jaguaré, além de andarem
em ritmo lento, tem provocado protestos dos moradores da
região. O fato é que a Prefeitura está abrindo um novo canal para
completar a vazão no trecho canalizado, que é insuficiente.
Entretanto, a terra retirada do local está sendo depositada entre
as ruas Professor José Kliass e Raphael Décio (Rio Pequeno), e
proximamente a Prefeitura terá que removê-las para dar
continuidade às obras às obras de canalização. Isto implicará em
desperdício de tempo e dinheiro, o que significa que as verbas
recebidas da Caixa Econômica começa a ser mal utilizada.
Por isso, os moradores estão se reunindo junto com o Clube dos
Lojistas do Butantã para formar uma comissão que acompanhará
o andamento da obra.
23/06/1991
Veja as trapalhadas da Prefeitura
No entra e sai governamental, as obras tem sempre que serem
refeitas - caso comprovado na canalização do Córrego Jaguaré,
cuja galeria encontra-se um metro acima da área a qual deveria
escoar - além do afundamento da Avenida Eliseu de Almeida.
Construída sobre o Rio Pirajuçara, com a finalidade de escoar o
trânsito domestico da Avenida Professor Francisco Mourato, a
Avenida Eliseu de Almeida tornou-se, forçosamente, uma via de
tráfego de veículos pesados, oriundos das Rodovias Raposo
Tavares e Régis Bittencourt, chegando a comportar um volume
expressivo de 4.000 veículos por hora em horários de pico. Esse
tráfego seria destinado à Avenida Jaguaré - cujo projeto viabiliza
a interligação das referidas rodovias sem prejuízo no trânsito das
áreas centrais do Butantã. Como a obra de canalização do
Córrego Jaguaré caminha a passos lentos, todo o tráfego de
veículos pesados da região escoa pela inadequada Eliseu de
Almeida.
No último dia 14/06, a pista centro-bairro da Avenida foi
totalmente bloqueada entre as ruas Antônio Mariane e Domingos
Barbieri em função de um enorme buraco junto à guia, revelando
boa parte das galerias pluviais, dando a impressão de que a
avenida estava "afundando".
Segundo os moradores entrevistados por nossa reportagem, não
se trata apenas de uma impressão. Para eles, a avenida estaria
realmente afundando em conseqüência do acumulo de águas
pluviais e de esgotos vindo do morro da Previdência que, sem
galerias suficientes, estaria causando atritos subterrâneos,
rachando a superfície. Como não é a primeira vez que isso
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acontece, a população prevê, como de costume, o rompimento
do asfalto em alguns meses, ocasionando novos prejuízos nas
construções locais. Como exemplo, a Escola Infantil "O Príncipe"
já teve o seu muro "afundado" e refeito três vezes.
Por abrigar um trânsito caótico - muitas vezes ocasionados por
estreitamento de pistas em função das intermináveis obras de
suas margens - a Avenida é cenário de acidentes e
atropelamentos freqüentes. (...)
Obras feitas às pressas e sem o devido planejamento - o que
aconteceu com a Eliseu de Almeida e se repete na Avenida
Jaguaré são provas da incompetência do poder público na
manutenção de seu papel. Na pressa da conclusão do serviço no
prazo do mandato, sacrificam altas verbas em gambiarras
subterrâneas para que a parte que apareça às vistas do
contribuinte esteja a postos a qualquer custo.
E assim, entra e sai governante sem que uma simples obra seja
concluída, já que um deve "maquiar" a falcatrua do outro para
que a sua obra ganhe vulto. Como um túmulo caiado: bonito por
fora, podre por dentro. Por estas e outras, o contribuinte vive a
questionar de quem é a responsabilidade civil e criminal por
malversação de verbas? Até hoje todos os casos passaram
impunes como se o desvio de verbas fosse o ponto de honra da
profissão política.
28/07/1991
Será que agora sai a canalização do córrego?
O Morumbi, há vinte anos, convive com um incomodo córrego,
popularmente conhecido como Antonico, cujo o leito atravessa a
Rua Flávio Américo Maurano, importante via de ligação entre as
Avenidas Giovanni Gronchi e Morumbi, no coração do bairro um problema que tornou-se o calo das Administrações
Municipais nos últimos anos, que não conseguiram resolvê-lo.
De promessa em promessa, o córrego continua, literalmente,
passando por cima do asfalto, hoje em situação deplorável.
Segundo Horácio Galvaneze, chefe de gabinete da AR-Bt,
Administrador em exercício na última terça-feira, o problema se
origina de um projeto inadequado na construção das galerias,
que não mantém adiamento. Há trechos em que possuem 60/80
ou 90 centímetros, e em seguida, diminuem novamente. Com
isso, os entupimentos tornam-se constante e, em conseqüência,
o córrego transborda a ponto de avançar sobre a via.
Recentemente, um grave entupimento, não solucionado pela
Regional, resultou em importante decisão. Como existe o
agravante da área abrigar tubulações da Sabesp, da Telesp e da
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Eletropaulo, a Regional resolveu executar uma obra completa,
cujo projeto encontra-se pronto e o contrato com a empreiteira
Stemag praticamente assinado.
O Administrador em exercício informou que as obras devem
começar em 20 dias. "Não queremos mais soluções paliativas,
vamos resolver esse problema", diz Horácio. Para que isso se
torne realidade, a Prefeitura vai desviar 180 milhões de
Cruzeiros, destinados a 48 córregos da região para uma única
obra.
Se a verba será utilizada na integra para a canalização de um
único córrego, como ficará os outros que, de uma forma ou de
outra, também causam transtorno à população?
De qualquer forma, se as obras do Córrego Antonico forem
realizadas a contento da população, obedecendo as leis da
física, transformará-se em um marco na história das
Administrações Municipais nos últimos vinte anos.
20/10/1991
Córrego inferniza população há 40 anos
Viver a beira de um córrego que abriga ratazanas e oferece todo
o perigo do mundo às crianças que costumam brincar na rua não
está sendo fácil para os moradores da Avenida Gethsemane,
localizada nos limites do bairro Jardim Monte Kemel, Vila Sônia
e Morumbi. Ali, o Córrego Itararé, há aproximadamente 40 anos
encontra-se abandonado pela administração pública. E não
faltaram protestos da população que não acredita mais na
possibilidade de uma resolução, a contar pelo número de vezes
que os moradores recorreram à Regional do Butantã e até ao
Gabinete da Prefeitura na esperança de conseguirem a liberação
para um projeto de canalização do córrego.
Em toda a sua extensão, o Córrego Itararé encontra-se em
processo avançado de erosão, o que o torna uma ameaça aos
moradores locais, já que os desmoronamentos são freqüentes.
Apenas um trecho situado na altura do n 100 recebeu um
paredão no intuito de inibir o desbarrancamento. No trecho
situado nas imediações da Estrada do Campo Limpo, uma obra
emergencial de sustentação está em andamento a mais de 3
meses. Suas margens e mesmo sua água suja, estão repletos de
mato, lixo e entulhos, que segundo os moradores, são
depositados por caminhões particulares e da Prefeitura no
período noturno. O mato chega a atingir 2 metros de altura em
certos trechos e, não raro, transforma-se em esconderijos de
marginais - só nessas ocasiões, a pedido da população, a
Regional aparece para cortá-lo.

No inicio da gestão Jânio Quadros, o próprio Prefeito tencionava
transformar o córrego em avenida. Promessa não cumprida, hoje
a Avenida Gethsemane consta como via pavimentada nos
arquivos da Prefeitura. Entretanto a Administração Regional
esporadicamente aparece para salpicar pedregulhos na estreita
rua de terra.
Uma obra para os próximos 15 anos
Segundo informou Francisco Petrônio Jr., morador local, a ARBt se resume a repetir que não há verbas, máquinas e tão pouco
homens, e é preciso aguardar a elaboração do projeto "_ isto
significa uma espera de 10 a 15 anos, já que há uma escala de
prioridades?"
03/11/1991
Túnel - Continuação da obra depende de verba federal
A construção do túnel sobre o Rio Pinheiros - cuja a obra
encontra-se parada por falta de verbas - já consumiu os US$ 70
milhões previsto para a entrega da obra concluída. Iniciado na
gestão Jânio Quadros, o túnel seria mais uma opção para o
escoamento do trânsito da região. Entretanto, mais uma prova de
incompetência da Administração pública tratou de despender o
montante da verba somente no início da obra. A Prefeitura
calcula que a mesma quantia seria necessária para o término da
obra. (...)
Segundo informou a Prefeita Luiza Erundina, em rápida entrevista
ao Grupo 1, o prosseguimento das obras depende
exclusivamente da aprovação do Governo Federal para a
liberação de recursos através da Caixa Econômica Federal - CEF.
(...)
17/11/1991
Obras contra enchentes provocam mais enchentes
Prevista para ser concluídas em três meses - prazo que se
encerrou em Setembro último - a obra de sustentação do
Córrego Pirajuçara já extrapolou cinco longos meses. Iniciada
em caráter emergencial logo após um desmoronamento ocorrido
junto à Estrada do Campo Limpo, a obra deveria conter as
enchentes registradas no local em função das fortes chuvas que
dominaram a Cidade no primeiro semestre. Contudo, nem a obra
está concluída, nem o risco de enchentes controlado.
No último dia 12/11, com a chuva no período da tarde, o
córrego voltou a transbordar. Resultado: as ruas próximas, entre
elas a Alves dos Santos, foram tomadas por uma camada de 50
cm de barro em alguns trechos. Além disso, vários carros foram
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puxados pela correnteza que rapidamente se formou no local.
Entre muita água suja e pessoas desesperada, tudo não passou
de um grande susto, felizmente.
22/12/1991
Enchentes voltam com força total. Culpa da Prefeitura
Há muitos anos os moradores do Butantã e Campo Limpo não
enfrentam tamanha catástrofe. No Domingo, dia 15, com a forte
chuva que caiu sobre a cidade, o bairro passou a figurar como
um cenário de um pesadelo que começou por volta das 18
horas. Desde Julho passado, a Prefeitura deslocou máquinas
para o Córrego Pirajuçara a fim de realizar uma obra de
emergência em função de um desmoronamento ocorrido na
encosta do córrego, nas proximidades da Estrada do Campo
Limpo. Em noventa dias, segundo informava um funcionário
responsável, a obra seria entregue. Aproximadamente seis
meses depois, a população foi pega de surpresa pela maior
enchente já vista nos últimos tempos. E a obra que deveria ser
um benefício à Cidade, acabou se transformando no estopim da
desgraça - por pura incompetência. Ocorre que a Prefeitura de
São Paulo concluiu parte da obra instalando talude na extensão
do córrego, junto a Rua José Felix, com o intuito de conter
desmoronamentos. Com cálculos mal feitos, a obra paliativa só
serviu pra conter a água, restringindo ainda mais a vazão. Com
isso, outros córregos que desembocam no Pirajuçara acabaram
transbordando. Resultado: Enchentes e das bravas.
Durante muitas horas, moradores do Butantã e Campo Limpo,
além de bairros satélites como o Parque Esmeralda, Jardim
Umarizal e parte do Taboão da Serra amargaram o perigo de
vida, a perda dos pertences, desmoronamentos de muros, enfim,
a perda de um patrimônio conquistado a duras penas. Empresas
também alagadas computaram grandes prejuízos. Em Taboão da
Serra, um ataque de ratos assustou a população, que passou a
exterminá-los a tiros. Caos total.
O que fazer?
Na última semana, a chuva novamente castigou os moradores
que, revoltados, partiram para uma manifestação fechando a
Avenida Professor Francisco Mourato com lixo e o barro que se
acumularam em suas portas, além de colchões e móveis
encharcados - um sinal de protesto que provocou um
congestionamento de vários quilômetros, do Largo do Taboão
até a Ponte Euzébio Matoso. O que mais será preciso para que o
poder público se conscientize das reais necessidades da
população? Espera que a Cidade caia em situação de
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calamidade pública? Ou esperam a época das famigeradas
campanhas eleitorais para maquiar as prioridades em troca de
votos? Enquanto isso, mora-se onde? Como recuperar os
pertences perdidos, como viver com tranqüilidade e como
confiar no Governo? As respostas, provavelmente, estão nas
Câmaras e nas Assembléias sempre vazias e nas votações
adiadas por falta de coro.
19/01/1992
Enchentes - uma rotina na vida da população do Butantã
Uma hora de chuva foi suficiente para que a Cidade amargasse,
novamente, os graves problemas ocasionados por enchentes,
principalmente na Zona Oeste, que já havia sido castigada em
Dezembro com o transbordamento do Córrego Pirajuçara - uma
verdadeira catástrofe antes e depois das obras de sustentação de
suas margens, promovida pela Prefeitura no segundo semestre
de 1991.
A chuva registrada na última quarta-feira, entre 16 e17 horas foi
o estopim para que o córrego novamente transbordasse e as
águas sem vazão devido aos constantes entupimentos de bocasde-lobo e galerias, invadissem residências e estabelecimentos
comerciais impiedosamente, transformando em caos as
avenidas Eliseu de Almeida, Francisco Mourato, Junta
Mizumoto, Ministro Laudo Ferreira de Camargo, Corifeu de
Azevedo Marques, Rua Alvarenga, entre outras. Em certos
trechos, a água atingiu 1,5 metros de altura, para o desespero
dos moradores que tiveram seus móveis, carros e pertences
perdidos em meio à enxurrada.
Segundo informou a AR-Bt à imprensa, a enchente não teria
ocorrido em função do entupimento de galerias e bocas-de-lobo
e sim por causa exclusiva do transbordamento do córrego - que
deverá ser desassoreado nos próximos meses. Ocorre que os
moradores locais alegam que em gestões anteriores, quando a
limpeza de bueiros era feitos com regularidade, as enchentes
não aconteciam com freqüência e, tão pouco, em decorrência de
uma chuva rápida como a da última quarta-feira. Naquela mesma
noite, funcionários da Prefeitura trataram de retirar a lama
acumulada na rua e em portas de residências, mas os moradores
revoltados exigem da Regional uma solução definitiva. Afinal,
não é justo que a cada chuva a população seja obrigada a
enfrentar transtornos dessa natureza - muitas vezes até fatais por causa de governantes que insistem em valorizar a
autopromoção em detrimento de causas nobres, como é a
necessidade de obras de prevenção a enchentes em todos os

pontos da cidade. E o pior é que ainda estamos no início do ano
e já tivemos uma pequena mostra do que poderá acontecer.
Taboão da Serra ganha Plano-Diretor.
De acordo com a Lei Complementar 007/91, o Município de
Taboão da Serra passa a ter um Plano - Diretor, que prevê
medidas como racionalização da ocupação no espaço urbano,
restrições para o corte de árvore e preservações dos locais
históricos.
O Plano também estabelece regras para as construções próximas
aos córregos. Elas terão que obedecer a distância mínima de 15
metros dos córregos Poá e Pirajuçara, e 10 metros do Córrego
Joaquim Cachoeira. Estas definições devem ser feitas em cima
do nível do talude natural dos pequenos rios. Outra novidade é a
divisão do Município nas seguintes zonas: ZIG ( Industrial de
Grande Porte), ZIM ( Industrial de Médio Porte), ZTR (
Predominantemente Residencial), ZER ( Estritamente
Residencial) e ZM (Mista). As medidas entram em vigor a partir
de 26 de Fevereiro.
16/02/1992
Ocupação desordenada: principal causa das enchentes
A cada alta de temperatura, os paulistanos estremecem,
principalmente aqueles que moram em áreas baixas ou planas.
Afinal, ameaças de novas enchentes ronda a “tranqüilidade
aparente” conferida pela ausência de fortes chuvas desde o
último 15 de Janeiro - quando a Cidade viveu horas de
transtorno em função de 30 minutos de chuvas. Porém, no
último Domingo, alguns pontos da cidade estiveram em estado
de alerta. O Córrego Pirajuçara, nas proximidades de Taboão da
Serra voltou a transbordar para o desespero da população.
Em visita a Regional do Butantã, nossa reportagem ouviu o
Supervisor de Obras José Carnicelli Filho, que enfatizou as
causas das constantes enchentes do bairro, já que no Butantã
existem 17 pontos críticos, distribuídos ao longo dos dois
principais córregos responsáveis pela drenagem de água dos 65
quilômetros quadrados da região: o Pirajuçara e o Jaguaré.
José Carnicelli afirmou que um dos grandes motivos das
enchentes está na ocupação desordenada das margens dos
córregos. Como se trata de ocupação por população de baixa
renda, instalada em condições impróprias, todo o lixo
acumulado é depositado diretamente nos córregos, causando
entupimentos, assoreamentos e, como conseqüência, as
enchentes.
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A Prefeitura tem realizado um trabalho de orientação à
população, já que não há condições de efetuar a limpeza dos
córregos com freqüência. “Limpamos o córrego hoje e amanhã
já está entupido com lixo e entulho; é um ciclo nocivo à própria
população que parece não perceber isso”, diz o Supervisor.
O Córrego Pirajuçara, que começa no Embu e termina na USP,
cortando todo o Butantã é, sem dúvida, o principal responsável
pelas enchentes na região. No ano passado foram realizadas
obras de contenção da encosta, desassoreamento e alargamento
no trecho próximo à Estrada do Campo Limpo, no intuito de fazer
com que a água chegasse em menor tempo à parte mais baixa.
Entretanto, o serviço não foi suficiente, já que há outros pontos
de afunilamento ao longo do córrego. Além disso, a calha do
Pirajuçara já é insuficiente para drenar toda a água do bairro atualmente trabalha no limite exigindo manutenção constante.
Para este ano, o orçamento municipal prevê a liberação de 1,2
bilhões de Cruzeiros para as obras necessárias no Pirajuçara.
O crescimento populacional registrado nos últimos anos na
região também foi um dos motivos apontados pelo Supervisor
para justificar as enchentes constantes - o que antes não ocorria.
“O Campo Limpo hoje conta com aproximadamente 200 mil
casas. A natureza se encarregava de drenar a água. Com o
calçamento, pavimento, o terreno ficou impermeabilizado e a
água continua tendo que correr para algum lugar” finaliza.
23/02/1992
Córrego Águas Espraiadas.
Sua área total é de 1.377 hectares; já foram construídas
5.994.002 m2 ; e no futuro serão construídos 11.944.797 m2.
Estamos falando da Operação Urbana Águas Espraiadas, que visa
melhorar a urbanização da área do Córrego Águas Espraiadas,
que tem o nome de Córrego Água Preta no Jabaquara; na altura
do Aeroporto recebe o nome de Córrego Jabaquara; e a partir de
então, passa a chamar-se Águas Espraiadas. São 7 Km, que
serão transformados em uma grande avenida, desde a Marginal
do Rio Pinheiros até o início da Rodovia dos Imigrantes,
indiretamente, através da Avenida George Corbisier. (...)
04/04 - 10/04/1992
População vive tragédia com as enchentes
Desta vez não foram somente os favelados que viveram dias de
tragédia e sofrimento devido as enchentes presenciadas no final
da semana passada e início desta. Não houve, praticamente,
bairro da Zona Oeste da Capital que não tenha sofrido
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drasticamente com a subida das águas dos rios, riachos e
córregos canalizados ou não.
A City Butantã, bairro caracterizado por casas nobres e próximas
à USP, não foi poupado, e ali inumares casas foram tomadas
pelas águas e lama no Domingo, dia 29/03. A perda de móveis e
objetos de arte atingiu o nível de milhões de Cruzeiros. Na
Avenida Eliseu de Almeida, no Caxingui, casas e
estabelecimentos comerciais foram vítimas, mais uma vez, do
Córrego Pirajuçara, que apesar de estar canalizado há vários
anos, freqüentemente tem suas águas provocado prejuízos
incalculáveis.
Na Favela Nossa Senhora da Paz, localizada entre as Avenidas
Jaguaré e Corifeu de Azevedo Marques, atrás do Quartel do 16
Batalhão de Policia Militar, a chuva de Domingo e do meio de
semana inundou barracos de forma impiedosa e a enxurrada
chegou a atingir 2 metros de altura, deixando vários barracos
submersos. Houve vítimas fatais e a perda de móveis e
utensílios foi total para a maioria das mais de 500 famílias
moradoras no local. Até o final dessa semana ainda havia muita
gente desabrigada e a situação para uma boa parte dos
moradores do Rio Pequeno também não era diferente, muitos
deles perderam móveis e até carros .
Obras mal feitas?
A grande maioria da favela atingida e das ruas próximas a ela
foram unânimes em dizer que o problema da inundação teria
sido as obras de canalização do Córrego Jaguaré ( trecho 1),
iniciada com a presença da Prefeita Luiza Erundina, no ano
passado, que contou com discursos e todo o aparato do qual se
vale os políticos quando inauguram ou dão início a qualquer
obra pública. José Alves, morador da Favela Nossa Senhora da
Paz há vários anos, disse que “antes das obras do Córrego
Jaguaré terem inicio, nunca havia ocorrido enchentes no bairro,
e muito menos na favela”, observou, enquanto olhava desolado o
que havia sobrado de seu barraco, tendo aos lado a mulher e 3
filhos pequenos.
Apesar do trabalho de limpeza empreendido por homens e
máquinas da AR-Bt, ao longo dessa semana, e do auxilio dado
pelo 16 Batalhão aos funcionários da Prefeitura na distribuição
de colchões, cobertores e cestas básicas aos desabrigados, as
perspectivas dos moradores das casas próximas ao Córrego
Jaguaré e sobretudo dos moradores da favela são temores e
incertezas, pois estes, principalmente, não tem para onde ir,
caso as chuvas na região continuem a cair.

04/04 - 10/04/1992
O drama dos flagelados
Para os moradores da City Butantã, as causas atribuídas às
enchentes do último Domingo, estão diretamente ligadas à
competência no controle das comportas da Usina Elevatória de
Traição, no Rio Pinheiros, próximo da Ponte Cidade Jardim.
Segundo o presidente da Sociedade dos Moradores do Butantã e
Cidade Universitária, Carlos Wang, as últimas enchentes nestas
proporções havia acontecido em 1991, no dia 19 de Março,
coincidentemente alguns dias antes do Grande Prêmio Brasil de
Formula 1. “Em 1992, as vésperas da corrida, a história se
repete. Ao nosso ver o problema estaria na Usina de Traição, que
por interesses turísticos e políticos, teve as suas comportas
fechadas no lado da vazão de Santo Amaro. O Rio Pinheiros não
conseguiu escoar a água da chuva e sobrecarregou os córregos
Jaguaré e Pirajuçara e outros da região”, explica Carlos. O
problema teria sido agravado pela lentidão das obras de
canalização do Córrego Jaguaré e limpeza das galerias do
Córrego Pirajuçara.
Embora os moradores da City Butantã tenha solicitado ajuda da
Prefeitura, em entrevista à Radio Globo, na segunda-feira, dia
30, o Administrador Regional do Butantã, Nelson Bedin, alegou
que a prioridade de socorro era dos favelados. Entretanto, neste
mesmo dia, em reportagens mostradas pela televisão, os
favelados também reclamavam a falta de socorro da Regional.
Muitas perdas.
Marina Rizzo Romanini, moradora da Rua Engenheiro Teixeira
Soares, estava em casa com o marido idoso e doente e nada
pode fazer quando a água subiu rapidamente ultrapassando a
marca de 1 metro dentro de casa. Só teve tempo de ligar para o
filho, morador da Avenida Eliseu de Almeida que foi “a nado”
socorrer a mãe. Na terça-feira, os resquícios de lama, móveis e
aparelhos domésticos destruídos, além do forte cheiro de mofo,
ainda retratava a tragédia. “Preferia morrer a passar por isto na
idade em que estou, a Prefeitura nos deve uma indenização”,
argumenta Dona Marina.
Yves Lautemberg, morador da Rua Gaspar Moreira também teve
a sua casa alagada e reclama da omissão da Prefeitura. “O
Administrador sumiu, sequer mandou um representante para
avaliar a situação. Passamos horas de horror, não havia o que
fazer e a chuva poderia voltar a qualquer minuto. No ano
passado, entramos com uma ação contra a Prefeitura, nesta
mesma época do ano e até agora não conseguimos nada”.

O advogado Rogério Ferras Donnini, procurado por nossa
reportagem, informou que os prejudicados pela enchente em
toda a região, podem responsabilizar a Prefeitura com ação de
ressarcimento de danos, já que houve negligência das
autoridades diante das tantas vezes que os moradores do Butantã
levaram ao conhecimento da Prefeitura a demora das obras que
estão sendo realizadas na área.
Vítimas de enchentes terão isenção
O Prefeito de Taboão da Serra, Armando Andrade, promulgou a
Lei 961/92 que isenta do IPTU as moradias atingidas por
inundações no caso dessas terem sido provocadas pela chuva.
Os moradores que tiveram suas residências invadidas pelas
águas não pagarão o imposto predial e territorial no ano ao da
ocorrência da enchente.
08/04 - 24/04/1992
Política atrasa obras do Córrego Jaguaré
As obras de canalização do Córrego Jaguaré continua se
arrastando vagarosamente, para desespero dos moradores
vizinhos, periodicamente atingidos pelas enchentes do córrego.
Enquanto isso, os órgão públicos ligados diretamente ou
indiretamente às obras não conseguem dar uma explicação
satisfatória sobre a morosidade no andamento do serviço, exceto
que se trata de uma “obra complexa”.
Essa complexidade, aparentemente, envolve uma disputa
político - partidário sobre quem vai ficar com o mérito de ser o
“pai da criança”, já que tecnicamente não há motivos que
justifiquem a lentidão no andamento dos serviços. Tão pouco a
falta de verba pode servir de desculpa, porque o dinheiro para
esta obra existe e foi liberado em Junho do ano passado,
segundo contrato assinado pela Caixa Econômica Federal,
Ministério da Ação Social e Prefeitura de São Paulo.
18/04 - 24/04/1992
Córrego Poá provoca inundações no Butantã
Os moradores da Rua Cedrolândia, localizada no Bairro do
Butantã, junto à divisa com o Município de Taboão da Serra,
tiveram suas casas invadidas pela águas do Córrego Poá. Ocorre
que, com as chuvas registradas recentemente, o muro de
gambião construído às margens do córrego, ao lado do Hospital
Family, desmoronou, funcionando agora como uma barreira para
o curso normal dos córregos Poá e Pirajuçara.
25/04 - 01/05/1992

SISTEMÁTICA INTEGRADA PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS URBANAS

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página 170

____________________________________

Enchentes - Comunidade parte para a ação
Cansadas do descaso do poder público frente às enchentes que
tem enfrentado na última década, a população residente nas
imediações do Córrego Pirajuçara - mais precisamente no
trecho que passa sobre a Avenida Caxingui - resolveu passar das
simples reivindicações para movimentos de maior vulto,
envolvendo toda a comunidade. Assim, uma comissão de
moradores representadas por Hideo Kinoshita, organiza um ato
público a ser realizado no próximo dia 29, Quarta feira, as 13:00
hs, quando um cordão humano envolverá o Vale do Rio
Pirajuçara, deposto na Avenida Caxingui, Rua Camargo e
Avenida Eliseu de Almeida.
Paralelamente a organização do movimento, a comissão prepara
um abaixo-assinado com a participação dos flagelados da última
enchente, que será entregue no mesmo dia, logo após o ato
público, à AR-Bt, onde os participantes estarão concentrados.
Problemas no rio Pinheiros
Nos últimos cinco meses, a região foi atingida por quatros
enchentes, sendo que a última ocorrida no dia 29/03 resultou
em 10 mil desabrigados. As causas das enchentes estariam
diretamente ligadas ao assoreamento dos dutos que passam
sobre a Avenida Caxingui. Embora ali existam 3 janelas de
inspeção, construídas justamente para facilitar o
desassoreamento e assim permitir a vazão do volume necessário
de água, elas nunca foram utilizadas. Apenas uma das galerias
permite a passagem do curso normal das águas.
Além disso, há de se considerar as alterações na Usina de
Traição, localizada no Rio Pinheiros, que naquele dia,
provavelmente, operava em baixa capacidade, embora a
Eletropaulo tenha divulgado que a vazão estava correta, ou seja,
280 m3/s, o que significa capacidade total.
Entretanto, o Engenheiro Kokeei Uehara, do Departamento de
Hidráulica da Escola Politécnica da USP, responsável pelas
medições e acompanhamento do nível do Rio Pinheiros,
assegura que a usina operava com capacidade de 210 m3/s - o
que teria provocado o represamento do Rio Pinheiros e,
consequentemente, o desnível do Rio Pirajuçara, que não
conseguindo alcançar o Rio Pinheiros para desaguar teria
provocado a enchente.
Posicionamento da Prefeitura
Em recente reunião entre a Prefeitura e a Comissão de
Moradores do Pirajuçara, o Engenheiro José Carnicelli,
Supervisor de Obras da AR-Bt, disse que o problema de
assoreamento naquele trecho é conhecido e que a licitação para

a obra necessária foi feita em Maio de 1991, porém, foi
embargada por protestos técnicos e não se voltou mais ao
assunto.
Em resposta a solicitação de desaparecimento feita pelo
morador Antônio Pedro Mirra, a Secretaria de Vias Públicas
afirmou que seriam necessários US$ 10 milhões para as obras
da Avenida Eliseu de Almeida até o Rio Pinheiros. O mesmo
ofício, datado de 04/10/91 garante que a AR-Bt pretende
desassorear as galerias da Avenida Caxingui ainda este ano,
como medida preventiva.
Entretanto, a Comissão informou que até agora nada foi feito e
ressalta como medida emergencial a necessidade de limpeza
ampla do sistema de galerias pluviais e de esgotos do Rio
Pirajuçara, além de córregos e afluentes do Rio Pinheiros, além
da manutenção freqüente. “Não queremos mais o jogo de
empurra - empurra entre a Prefeitura e a Eletropaulo,
entendemos que só o trabalho conjunto entre Prefeitura e Estado
poderá resolver a situação”, declara Hideo. Para isto, uma das
reivindicações a ser apresentada durante a manifestação, fixa o
prazo de 2 meses - até 29/06 - para o inicio das obras de
retificação e alargamento do trecho antigo do Pirajuçara, desde
a Avenida Eliseu de Almeida até o Rio Pinheiros.
População amarga as conseqüências
Além de terem perdido grande parte de seus pertences, os 10
mil desabrigados e mesmo os atingidos de forma menos
violenta pela enchente de 29/03 ficaram expostos aos perigos de
doenças.
Segundo informou César Martire, presidente do Rotary Club
Butantã, já soma 32 os casos de Leptospirose registrado pelo
Hospital Emílio Ribas, somente entre os moradores do Rio
Pequeno, tendo sido computadas, ainda, duas mortes até o dia
21/04.
09/05 - 15/05/1992
Carta ao Leitor
A despoluição dos rios Tietê e Pinheiros
O Governo Estadual parece está levando a sério o Projeto de
despoluição do Rio Tietê, há vários anos transformado em um
imenso canal de esgoto na área metropolitana de São Paulo.
Para tanto, o Governador Fleury tem se empenhado
pessoalmente na supervisão do projeto e tem viagem marcada
para Washington , para buscar no Banco Mundial uma parte do
dinheiro que será usada nas obras de recuperação do rio. (...)
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23/05 - 29/05/1992
Enchentes, Tietê e Pinheiros
Toda vez que ocorre grandes enchentes em São Paulo, exige-se
da Prefeitura mais obras contra enchentes. No entanto, nenhuma
outra Administração investiu tanto em drenagem como a atual.
Este ano serão entregues obras de canalização em nove
córregos, perfazendo 25 quilômetros de canalização; em 90/91
foram realizadas cerca de 15 mil quilômetros, além de obras em
galerias da cidade. Também estão sendo atacados pontos
crônicos como a Ponte das Bandeiras e as galerias Pacaembu e
Nove de Julho. Os investimentos em 92 chegam a US$ 140
milhões.
Paralelamente, a Prefeitura tem se preocupado em atacar as
causas das enchentes, tendo encaminhado à Câmara Municipal
projetos de lei que visam a orientar a ocupação do solo e evitar
erosões.
As obras em andamento objetivam a melhorar a drenagem das
águas das chuvas. Vão resolver o problema das inundações
localizadamente, quando não estiver envolvida a vazão dos rios
Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, administrados pelo Estado.
O que aconteceu recentemente na região do Butantã - enchentes
de grandes dimensões provocando sérios prejuízos aos seus
moradores - está ligada diretamente à vazão do Rio Pinheiros e
não às obras em córregos da região, como equivocadamente
vem sendo dito. Naquele Domingo, o Rio Pinheiros extravasou
devido à insuficiente capacidade de operação das bombas da
Usina de Traição, da Eletropaulo, dificultando a entrada no rio
das águas dos córregos Jaguaré e Pirajuçara.
Isto demonstra o que temos repetido insistentemente nos
últimos três anos. A Prefeitura poderá realizar infinitas obras sem
acabar as enchentes. Além dos problemas estruturais,
vinculados à ocupação indevida de várzeas, favorecendo o
alagamento de áreas baixas da cidade, é preciso rediscutir o
caso das operações das barragens.
As grandes enchentes da cidade ocorrem quando extravasam os
rios Tietê e Pinheiros. Os córregos provocam alagamentos, mas
nunca nas proporções verificadas quando saem dos seus leitos
as águas destes rios. Qualquer solução para as inundações em
São Paulo, portanto, passa necessariamente pelo
equacionamento da vazão dos grandes rios.
A sociedade e a imprensa não podem mais manter a atitude
unilateral de responsabilizar apenas a Prefeitura. É necessário
que o Estado assuma a sua responsabilidade no caso das
enchentes. É urgente, também, repensar o uso das águas da
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bacia do Alto Tietê, de forma a compatibilizar usos múltiplos abastecimento público, geração de energia, diluição de esgotos,
lazer, transportes - sem acarretar novos problemas de enchentes
ou poluição.
Delmar Marques
Geólogo e Secretário de Vias Públicas da Prefeitura de São
Paulo.
30/05 - 05/06/1992
Enchentes : População teme nova tragédia
As enchentes que em Março último atingiu a população do Rio
Pequeno, no Butantã, permanecem como uma ameaça na mente
dos flagelados, desde que uma nova etapa da obra de
construção da Avenida Nova Jaguaré foi vencida. Com o prazo
previsto para o termino em Setembro deste ano, a obra tem
causado polêmica junto aos moradores locais, que alegam
ineficiência no sistema de escoamento de água da chuva
proposta pelo projeto.
Como a nova avenida acompanha a canalização do Córrego
Jaguaré e, portanto, situa-se num vale, toda a água proveniente
das partes altas do bairro concentram-se ali. Em alguns trechos,
foram construídos muretas, que obstruíram ruas como a
Professor José Kliass. Segundo Plínio Rosa, um dos moradores,
a pista ficará mais alta que as ruas transversais, o que fatalmente
causará novas enchentes.
O principal problema no entanto estaria no afunilamento das
tubulações no cruzamento com a Avenida Corifeu de Azevedo
Marques. Naquele ponto, a insuficiência de galerias forma um
filtro estreito, capaz de proporcionar novamente o drama vivido
pela população.
06/06 - 12/06/1992
Obras denunciam o desperdício de dinheiro público
A Administração Regional do Butantã finalmente terminou sua
parte na obra de sustentação das margens do Córrego Pirajuçara,
iniciada em Março de 1991. O serviço,(...) não atingiu os
objetivos esperado pela população. (...) Vale lembrar que,
somente para obra de canalização e desassoreamento do
Córrego Pirajuçara, a Prefeitura destinou 1 bilhão de Cruzeiros
na previsão orçamentária de 1992.
12/09 - 18/09/1992
Começa a luta pelo fim das enchentes

Uma reunião realizada no último dia 02/09, entre representantes
da Prefeitura , do Estado , da Universidade de São Paulo e da
Savap ( Sociedade dos Amigos do Vale do Pirajuçara ), poderá
por um fim nos problemas de enchentes da região do Butantã. A
última delas, registrada no dia 29 de Março, inundou parte da
região causando graves transtornos a população (...).
O fórum foi formado com o objetivo de agilizar as obras já
projetadas para a região e que consiste na elevação das pontes
da Cidade Universitária, desassoreamento do Córrego Pirajuçara
e construção de ponte na Marginal Pinheiros, em substituição às
galerias que entopem durante as enchentes. Segundo a
Secretaria de Vias Publicas a repentina preocupação do
andamento das obras não teria ligação com as eleições e sim
com a proximidade da época de chuvas.
Obras "de peso"
As pontes da Cidade Universitária - um dos pontos críticos do
bairro - serão elevadas através de macacos hidráulicos para que
sejam colocados novas pilastras, conforme consta no projeto
desenvolvido pelas partes envolvidas. A obra está orçada em
270 mil dólares, dos quais 1/3 seria pago pela Secretaria de
Vias Publicas, responsável pela a sua realização. Durante a
reunião, engenheiros da USP enfatizaram a necessidade da
criação de um projeto que garanta a ocorrência de novas
enchentes somente num espaço de 100 anos.
A Savap, em reuniões anteriores com a AR-Bt, já havia
conseguido o inicio da limpeza do Pirajuçara junto à Avenida
Caxingui - outro ponto crítico de enchentes. Orçado em US$ 5
milhões, o desassoreamento completo do córrego começa a
ficar distante da realidade. A Prefeitura liberou CR$ 500 milhões
para a fase inicial que abrange um pequeno trecho entre a
Avenida Caxingui e a Rodovia Raposo Tavares.
Segundo o Supervisor de Obras da AR-Bt, Engenheiro José
Carnicelli Filho, foi encontrado uma solução rápida e econômica
para o trabalho. "Politicamente, o desassoreamento do Pirajuçara
sempre foi considerado um tabu; demos o pontapé inicial
criando o sistema de trabalho que consiste na abertura de
janelas a cada 80 ou 100 metros na laje superior da galeria e
isso facilita a concentração de material retirado por uma draga
que age na superfície; o resultado é rápido, eficiente e
econômico", explica o engenheiro.
Projetos para 1993
Para o ano que vem, está orçado em recursos de US$ 5 milhões
para a continuidade do desassoreamento até o Taboão da Serra,
na Avenida Intercontinental. Caso seja aprovado haverá nova
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solicitação. Em paralelo, um projeto da Eletropaulo em conjunto
com a Prefeitura, prevê a construção de pontes na Marginal
Pinheiros.
Segundo técnicos do DAEE, as pontes substituíram as galerias
sujeitas a entupimento durante as cheias, mais são menos
urgentes que as obras da Cidade Universitária.
Novas reuniões serão realizadas entre técnicos da Eletropaulo,
Prefeitura , USP, DAEE e Defesa Civil para a decisão das
medidas a serem tomadas. A Savap pretende iniciar uma
campanha de educação ambiental, abrangendo todos os bairros
do vale. "Vamos desenvolver um trabalho de educação que
envolva saúde e limpeza; é preciso que as pessoas parem de
jogar entulho e lixo dentro do córrego", diz Hideo Kinoshita,
Diretor Superintendente da entidade.
Atualmente a comunidade se empenha para que a Prefeitura
aprove o orçamento para a limpeza do córrego, o que só deverá
ocorrer em 1993. Um novo encontro entre população e
autoridade governamentais está marcado para 04/10/1992,
quando serão esclarecidos vários pontos dos projetos.
19/09 - 25/09/1992
Observação: Há nessa edição um encarte especial sobre o
Projeto Tietê. Entre os títulos pertencentes a este especial estão:
Conheça o Projeto que vai salvar o Tietê ( p.3); Barcaças retiram
o lixo e o lodo do Tietê (p.5) e Despoluição do Tietê devolverá
vida a Billings ( última página).
26/09 - 02/10/1992
Córrego Pirajuçara - Obras de Limpeza dependem de verbas
As pessoas que moram ao longo do Córrego Pirajuçara e sofrem
constantemente com as enchentes ainda deverão esperar mais
um pouco para se sentirem aliviadas durante a época das
chuvas. É que a Prefeitura, o Governo do Estado e a Savap estão
se movimentando para resolver o problema justamente nos
bairros mais atingidos, principalmente no Butantã. "Vamos gastar
2,5 bilhões de Cruzeiros para uma pequena limpeza do córrego",
afirmou o Assessor de Imprensa da AR-Bt, Marcelo Lopes, com
relação ao trecho de 1.000 metros que vai ser limpo sobre a
jurisdição da Regional. Os trabalhos de drenagem vão ser
executados pela Seixo - Engenharia nos pontos mais críticos do
córrego, como o Jardim Maria Sampaio, Jardim Umarizal e
Parque Esmeralda.
Na região do Butantã, o primeiro passo foi dado com o projeto
da Secretaria de Vias Publicas e a Prefeitura da Cidade
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Universitária para o levantamento de pontes dentro da área do
Campus. (...)
03/10 - 09/10/1992
O leitor escreve
Enchentes
Inúmeros moradores do bairro estão reclamando que um dos
afluentes do Córrego Pirajuçara tem causado muitos problemas
na altura do n 1641 da Avenida Professor Francisco Mourato.
Ali, de fronte à agencia Bradesco ( Jardim Guedala), o córrego
transborda e suas águas invadem a calçada e parte da Avenida
Francisco Mourato. A AR-Bt tem que construir, com urgência,
um muro de contenção nas encostas do córrego. Além disso,
uma limpeza também está se fazendo necessária, porque detritos
de toda a espécie estão se acumulando no leito. Não é possível
que fatos dessa natureza ainda continue acontecendo na cidade.
Afinal a Administração de Luiza Erundina tem divulgado desde o
inicio que uma das suas metas é a urbanização.
07/11 - 13/11/1992
Chuvas podem provocar desabamentos
As enchentes há muito tempo não são mais nenhuma visita
inesperada na casa dos moradores do Butantã. Depois de
prejuízos materiais e humanos, e abaixo-assinados sem solução,
eles aprenderam a conviver com a água que invade ruas e
calçadas durante a época das chuvas. "Estamos lutando desde
1980, mas continuamos abandonados", lamenta a líder
comunitária do Jardim Peri - Peri, Maria Imaculada Darezzo.
Segundo Imaculada, a última promessa de reforma foi feita em
1983 em tom de ironia pelo Administrador Regional: "Só
teremos verbas em 1993 e se o PT ganhar". Ela deplora a cínica
tentativa de cooptação de eleitores e o arquivamento, desde
aquele ano, do processo para a limpeza do Pirajuçara, das
galerias e bocas-de-lobo da região.
Pelo que o Jornal do Butantã conseguiu apurar, os locais mais
atingidos pela força das águas tem sido as ruas Junta Mizumoto
e Júlio Rebolo Peres e Avenida Ministro Laudo Ferreira de
Camargo, esta última próxima da Via Raposo Tavares.
17/01 - 23/01/1993
Córregos não constam no pacote de obras
Campo-limpense e Santo-amarense não ficaram nenhum pouco
satisfeitos com o anuncio do Secretario de Vias Públicas,
Reynaldo de Barros, da canalização de 15 córregos. Os

existentes em Santo Amaro e Campo Limpo não constam na
relação.
Em Campo Limpo, o maior problema dos seus moradores é o
Córrego do Morro do S que, em épocas de chuvas, transborda,
causando inundações. O ex-vereador Nelson Guerra ( PSDB),
durante a gestão anterior fez inúmeras investidas contra a
Prefeita Luiza Erundina, dizendo da necessidade de ser
canalizado aquele curso de poça de água. Da tribuna da Câmara
Municipal também fez inúmeros apelos para que fosse
executadas obras para evitar o alagamento do Córrego Morro do
S.
Em Santo Amaro, ou mais precisamente no bairro do Brooklin, a
população sofre com as inundações dos córregos Águas
Espraiadas e Dreno do Brooklin. O primeiro nasce no bairro de
Jabaquara e deságua no Rio Pinheiros. No Governo Jânio
Quadros foi elaborado um projeto para ser canalizado com a
construção de 7 KM de amplas avenidas e remoção de 6.481
domicílios em favelas. O custo das obras, incluindo a duplicação
do Dreno do Brooklin, importaria em US$ 379 milhões.
17/01 - 23/01/1993
Novo Administrador está preocupado com enchentes
Foi nomeado o novo Administrador Regional do Butantã. Ele é
Jorge Tupynambá Reis Telles Ferreira Filho ( funcionário da
Prefeitura há seis anos e que vive prestando serviço na
Administração Regional da Moóca). Estudante de Engenharia (
4 ano), 27 anos, casado, Jorge Tupynambá é irmão do
Engenheiro Jorge Luís Monastério Telles Ferreira, que
anteriormente havia sido indicado para ocupar o cargo.
Prevenção de enchentes
Na última Quinta- feira, data da publicação da sua nomeação no
Diário Oficial do Município, o novo titular da Regional do Butantã
visitou esse Jornal em companhia de Vicente Precioso Neto,
antigo morador da região. Durante a visita, o novo Administrador
declarou que conhece os principais problemas da região e que a
prioridade de sua administração nessa época do ano é a
prevenção de enchentes. Ele informou que requisitou ( e foi
atendido) à Secretaria das Administrações Regionais três turmas
de emergência para a limpeza do Córrego Pirajuçara, e vai, além
disso, proceder a desobstrução de bueiros e galerias, para que o
drama das enchentes, que periodicamente atinge numerosas
famílias da região, seja pelo menos minimizado.
31/01 - 05/02/1993
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Enchentes do Pirajuçara acabam ainda este ano. Quem garante
é Maluf.
O Prefeito Paulo Maluf visitou, quarta-feira última, alguns pontos
críticos do Córrego Pirajuçara e prometeu acabar, ainda este
ano, com as inundações que periodicamente atinge centenas de
residências ao longo do córrego, nos seus 13 quilômetros de
extensão.
A primeira etapa da visita foi na Cidade Universitária, onde o
córrego desemboca no Rio Pinheiros. Ali, o Prefeito ordenou ao
Secretario de Vias Públicas, Reynaldo de Barros, a abertura de
licitação para obras de duplicação das galerias, o que permitirá
aumentar a vazão das águas de 150 para 260 m3/s. Ainda na
Cidade Universitária, Maluf visitou o local onde estão sendo
levantados dois pontilhões, cujas obras tem o término previsto
para 07/03. “Se não estiverem prontos nesta data, vou
considerar as empresas contratadas inidôneas”, ameaçou o
Prefeito.
O Prefeito ouviu reclamações dos moradores sobre as enchentes
e garantiu que os problemas causado pelo córrego estão
chegando ao fim. Segundo informou, o Pirajuçara é uma obra
urgente e por isso não foi incluído no Plano Contra Enchentes no
qual constam 23 córregos da cidade.
A conclusão total das obras do Córrego Pirajuçara prevê
alterações no sistema viário, de acordo com informações
prestadas pelo Secretário Reynaldo de Barros. Assim, a Avenida
Eliseu de Almeida ( também conhecida como Avenida
Pirajuçara, que atualmente termina na divisa com o Município de
Taboão da Serra, deverá ser estendida até o Largo do Taboão.
Para isto, deverá ser firmado um convênio com a Prefeitura
taboanense.
31/01 - 06/02/1993
Problemas do Butantã: Administrador diz o que vai fazer
O Administrador Regional do Butantã, Jorge Tupynambá,
informou que já começou a tomar providências para solucionar
os problemas apresentados na última edição desse jornal. Sem
esconder a sua decepção pelo trabalho feito pelo seu
antecessor, garantiu que já existe uma verba para a limpeza do
Córrego Pirajuçara, com certeza um fato inédito na história da
região. Jorge Tupynambá diz que os trabalhos no Pirajuçara vão
ser feitos em três etapas: uma na Avenida Eliseu de Almeida,
para limpeza de 1,5 metros de detritos; uma na altura do
Caxingui, para limpeza de 40 cm de detritos nas duas células do
córrego e uma no seu percurso a céu aberto, na Cidade
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Universitária, onde desemboca no Rio Pinheiros. Vão ser limpos
na última etapa cerca de 1,5 metros de detritos.
“Ainda é cedo para falarmos em verbas”, diz o Administrador,
respondendo a pergunta feita sobre o total de recursos para o
Córrego Pirajuçara. Com relação aos bueiros, afirmou que a
limpeza vem sendo feita dentro das possibilidades da AR,
atualmente sem pessoal suficiente para a realização do trabalho.
A pavimentação de ruas também tem sido feitas dentro do
mesmo esquema. “Apesar das dificuldades fazemos questão de
ter uma atuação transparente”, salientou ele. Procurando atender
aos apelos da população, determinou que fosse feitos serviços
de tapa - buracos nas ruas Cordeirópolis, Elder de Souza Guedes
e José Janarelli. Na Rua Ibiapába foi implantado, ainda, um
sarjetão. (...)
28/02 - 06/03/1993
População tem medo das enchentes
As fortes chuvas que tem desabado sobre a cidade deixam
assustados os moradores das áreas sujeitas à inundações,
principalmente aquelas situadas junto aos córregos que
atravessam a região. A preocupação desses moradores é
justificável, pois o histórico das enchentes é longo e dramático e
quase todas as numerosas famílias que moram nessa área tem
casos de perdas materiais elevadas para contar.
No verão passado ocorreram diversas inundações, mas foi
alguns dias depois do inicio do outono - dia 29/03/92 - que as
enchentes causaram maiores estragos nas imediações do
Córrego Pirajuçara, Jaguaré e Poá. Centenas de famílias foram
atingidas e muitas pessoas jamais esqueceram os momentos
terríveis que passaram. Este ano as enchentes ainda não
provocaram muitos danos, felizmente, mais isso não impedem
que a população fique apreensiva a cada chuva mais forte. E as
águas de Março estão por chegar...
Mais as previsões mais pessimistas podem não se confirmar,
principalmente porque a nova Administração Municipal está
dando prioridade às obras de prevenção à enchentes, como
limpeza de bueiros e galerias, desobstrução dos córregos, além
de obras de maior vulto. Assim é que o Prefeito Paulo Maluf e o
Secretário de Vias Públicas, Reynaldo de Barros estiveram na
região, no final de Janeiro, especialmente para conhecer os
pontos críticos e inspecionar o andamento das obras.
Empréstimo externo
Outra notícia animadora é que o Prefeito Paulo Maluf viajou para
Washington no carnaval, onde foi negociar um empréstimo de

cerca de US$ 300 milhões com o Banco Internacional de
Desenvolvimento (BID), para a segunda fase do Programa de
Correção e Canalização de Córregos da Capital.
28/03 - 03/04/1993
Guarapiranga começa a ser despoluída
Estão sendo dado os primeiros passos concretos para a
despoluição da represa Guarapiranga que começa com obras de
saneamento nos córregos que deságuam nesse reservatório.
Com esse objetivo, o Governador Fleury assinou convênios com
as Prefeituras de Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra para a
limpeza dos córregos desses municípios, cuja execução não
deverá demorar. Assim, começa a dar bons resultados a
campanha “Vamos Salvar a Guarapiranga”, iniciada pelos jornais
do Grupo 1 e que teve a adesão de diversas entidades.
04/04 - 10/04/1993
Regional limpa córregos, bueiros e galerias
Dentro do Plano de Prevenção de Enchentes, a AR-Bt está
executando serviços de limpeza de córregos, bueiros e galerias.
Entre eles foram terminados os serviços de limpeza da foz do
Pirajuçara, de 1.725 bueiros e de 1942 metros de galerias, além
da construção de mais 47 metros de galerias e 11 bocas-delobo. (...)
04/07 - 10/07/1993
Metrô: Bird vai liberar verbas para a linha de Pinheiros
Está em São Paulo, desde segunda-feira, a terceira missão do
Banco Mundial (Bird), que venho para analisar o projeto de
construção da quarta linha do Metrô, que irá ligar o ramal da
Avenida Paulista com a região de Pinheiros. A nova linha está
orçada em US$ 900 milhões dos quais 1/3 será financiado pelo
Bird.
As negociações com o Banco Mundial estão adiantadas e o
acordo do Bird com o Governo de São Paulo poderá ser fechado
até o final do ano, segundo informa assessores da Secretaria de
Transporte Metropolitano. A liberação dos recursos poderá
consolidar-se, no máximo, até meados de 1994. O Eximbank do
Japão é a outra entidade com a qual o Governo de São Paulo
vem mantendo entendimentos para captar US$ 300 milhões. O
restante ficará por conta do Governo Estadual. A nova linha do
Metrô será integrada à linha sul da Fepasa, que deverá receber
mais 8 estações.
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10/10 - 16/10/1993
Parque Villa-Lobos ameaçado pela especulação imobiliária
Projetado para ser uma das maiores áreas de lazer da cidade,
com equipamentos para atividades culturais, esportivas, sociais
e recreativas, o Parque Villa-Lobos já consumiu cerca de US$ 40
milhões do Governo Estadual, mas até agora não há qualquer
previsão sobre a sua conclusão. Pior ainda, as obras estão
praticamente paradas a mais de um ano e a área passou a ser
ameaçada pela especulação imobiliária.
A preocupação com o destino do Parque aumentou depois que
foi permitido a construção de um Shopping Center e um prédio
de escritório junto ao Parque Villa-Lobos, através da Lei das
Operações Interligadas, que permite a modificação do uso do
solo. Teme os moradores locais que a partir dessa permissão o
projeto original do Parque seja deformado pela invasão de
projetos comerciais e, com isso, as entidades locais e o
Movimento Defenda São Paulo, presidido pelo arquiteto Roberto
Saruê, estão lutando pela conclusão imediata da primeira fase
das obras do Parque, assim como vão a Justiça contra o novo
Shopping.
Os moradores da City Boaçava e Alto de Pinheiros, onde está
situado o Parque Villa-Lobos, acha que com um pouco mais de
recursos uma parte do Parque poderá ser entregue à população,
pois a primeira etapa do Projeto está quase concluída. Nos
próximos dias eles deverão realizar uma manifestação no local
para chamar a atenção das autoridades e conseguir o apoio de
toda a população da região.
14/11 - 20/11/1993
Nova Ponte será inaugurada dia 26/11
Está em fase final os trabalhos de construção da Ponte Bernardo
Goldfarb que integra o Complexo Viário Euzébio Matoso.
Atualmente estão sendo completadas as obras nas cabeceiras da
ponte, que deverão estar prontas nos próximos dias. Segundo
informou Ivo Carontini, ex.- Administrador Regional do Butantã e
membro da equipe de assessores da Prefeitura, a nova ponte
deverá ser inaugurada no próximo dia 26/11, com a presença do
Prefeito Paulo Maluf, que retornará de sua viagem à Europa no
dia 22/11. A inauguração da passagem subterrânea sobre a
Praça Jorge de Lima, ligando as avenidas Lineu de Paula
Machado e Waldemar Ferreira, que também integra o Complexo
Viário Euzébio Matoso, está prevista para o mês de Dezembro.
Com a entrega ao público destas duas obras, o trânsito na área
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deverá fluir mais rapidamente resolvendo um dos mais sérios
problemas de tráfego da cidade.
30/01 -. 05/02/1994
Avenida continua afundando
A Avenida Eliseu de Almeida, construída sobre o Córrego
Pirajuçara, continua causando problemas. Recentemente uma
enorme cratera surgiu nessa via pública, próximo à Avenida
Ministro Laudo Ferreira de Camargo ( Jardim Peri-Peri ),
prejudicando o trânsito. O buraco foi prontamente tapado pela
AR-Bt, mas essa não é uma solução para o problema, já que
periodicamente surgem afundamentos no leito dessa avenida
movimentada. Na verdade, o problema é bastante sério, uma vez
que a Avenida Eliseu de Almeida não tem condições de suportar
o volume de tráfego que recebe, principalmente de veículos
pesados. Na administração passada surgiram afundamentos da
pista em vários locais, o que exigiu a execução de obras
custosas, demoradas e de resultado duvidosos, pois que outros
buracos estão aparecendo constantemente.
A solução natural é diminuir a circulação de caminhões nessa
avenida, mas isso só será possível quando for construído a
ligação da Avenida Jaguaré com a Rodovia Régis Bittencourt (
BR-116), obra que integra o Mini -anel Rodoviário de São Paulo.
20/02 - 26/02/1994
Poluição do Rio Tietê já é 40% menor
Até o início desse mês, 653 industrias da Região Metropolitana
de São Paulo já colocaram em operação as suas unidades de
tratamento de efluentes inorgânicos, reduzindo em 40% a carga
de poluição despejada no Tietê. “Com isso, quebramos todos os
recordes de prazo e estamos despoluindo também os rios
Tamanduateí, Pinheiros e outros afluentes do Tietê”, comemora
o Secretário de Planejamento em gestão do Estado de São
Paulo, José Fernando Boucinhas, Coordenador do Projeto Tietê.
Segundo Boucinhas, de 1991 até o momento, o Rio Tietê, além
de ter se livrado de mais de 40% de despejo de carga
inorgânica, de origem industrial, também ficou aliviado de 35%
da poluição causada por causa orgânica. Em Agosto do ano
passado, quando menos de 500 industrias já estavam tratando
seus efluentes, os levantamentos da Cetesb registraram uma
redução de 35% de causa inorgânica e 24% de causa orgânica.
O Projeto Tietê tem como meta despoluir o Rio em 50% até
1994, recuperá-lo em 75% até 1996 - quando a vida começará
voltar ao rio -, atingindo a recuperação total no ano de 2005.

06/03/ - 12/03/1994
Córrego Jaguaré - Primeira etapa da canalização será
inaugurada esse mês
A Prefeitura anunciou que até o dia 30/03 vai inaugurar a
primeira etapa da canalização do Córrego Jaguaré, no Rio
Pequeno. A etapa corresponde a canalização do córrego e a
construção de 6 KM de avenida. Quando estiver totalmente
concluída a nova via terá 7 Km de extensão e servirá de opção
para ligar a Marginal Pinheiros, na altura da Ponte Jaguaré, à
Rodovia Raposo Tavares. O custo total da obra é de US$ 65
milhões.
“Essa é uma das obras mais importantes da atual Administração
e até Dezembro concluiremos toda ela”, diz o Prefeito. Ele
acrescentou que além de melhorar o tráfego em Pinheiros,
Butantã e Rio Pequeno, a canalização vai por fim às enchentes
na região. Segundo ele, a Secretaria de Vias Públicas está
triplicando a vazão das galerias do córrego, cuja capacidade vai
passar de 60m3/s para 180m3 .
20/03 - 26/03/1994
Lixo sólido agrava a poluição dos rios Pinheiros e Tietê
Além dos esgotos e dos efluentes industriais, uma enorme
quantidade de lixo sólido contribui para piorar a poluição dos
rios Pinheiros e Tietê. “Cem mil metros cúbicos de sofás velhos,
para -choques de automóveis, tambores de metal, garrafas de
refrigerantes, caixotes e todo o tipo de plásticos descem
boiando ao longo do Rio Pinheiros a cada ano e precisa ser
trabalhosa
e custosamente retirados pelas equipes da
Eletropaulo”, revela o Secretário de Energia Walter Bodini. O
Secretário entende que o Programa de despoluição do Tietê deve
incluir necessariamente a conscientização da população,
principalmente das favelas. É que os sucateiros coletam
clandestinamente o lixo da área central da cidade e fazem a
triagem nas favelas construídas nas barrancas dos córregos,
jogando o que não servem dentro dos cursos de água.
Segundo Bodini, a Eletropaulo gasta US$ 100 milhões por ano
com a operação do Rio Pinheiros e parte desse gasto refere-se
ao serviço de retirar o lixo e transportá-lo de caminhão até o
aterro sanitário da Prefeitura, em Perus. “E a Eletropaulo ainda
precisa pagar US$ 33 por tonelada de lixo descarregada no
aterro”, explica. O gasto é ainda mais significativo porque como
a Usina Henry Borden está impedida de gerar energia por
motivos ambientais, a Operação do Rio Pinheiros pela
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Eletropaulo é gravosa e o Estado tem de comprar de Itaipu a
energia que deixou de gerar, com o que vai gastar cerca de US$
80 milhões por ano.
10/04 - 16/04/1994
Inaugurado o trecho da ligação Jaguaré-Raposo
Foi inaugurado sexta-feira um trecho de 5 KM da Via que ligará a
Avenida Jaguaré à Rodovia Raposo Tavares. Esse trecho, até
então conhecido como Avenida Nova Jaguaré, recebeu no dia
06/04 a denominação oficial de Avenida Escola Politécnica, por
decreto do Prefeito Paulo Maluf. O nome é uma homenagem à
principal Faculdade de Engenharia do país, que comemorou seu
centenário de fundação.
01/10 - 08/10/1994
Córrego incomoda Supermercado na Francisco Mourato
O Córrego Pirajuçara que passa nos fundos do Supermercado
Recanto da Economia, na Avenida Professor Francisco Mourato,
958, há anos vem incomodando os funcionários do
estabelecimento. A situação não é pior porque as águas poluída
do riacho corre longe dos olhos dos clientes do Supermercado.
Com a visita dos fiscais da Prefeitura verificou-se a grande
possibilidade de proliferação de ratos. Segundo Vilegon
Macedo, gerente do Recanto da Economia, para contornar o
problema eles ergueram uma tela próximo ao córrego e
freqüentemente fazem a desratização do depósito.
16/12 - 24/12/1994
Regional limpa Córrego Pirajuçara
A AR-Bt, que tem como Administrador Jorge Luís Monastério
Telles Ferreira, está executando o desassoreamento do Córrego
Pirajuçara, células 1,2 e canal a céu aberto, em
aproximadamente 1200 metros. Dia 20/12, após monitoramento
que é regularmente executado, foi constatado bloqueio na altura
do n 127 da Avenida Eliseu de Almeida, provocado por um
tronco de árvore que atravessou o canal e acumulou o lixo e
detritos . A operação iniciada dia 08/12 conta com 16 homens,
várias máquinas e caminhões e terá duração de
aproximadamente 10 dias.
05/2 - 11/02/1995
Rio Pinheiros ficou quase seco
Quem passou pelas marginais ou atravessou as pontes do Rio
Pinheiros no início da semana passada ficou surpreso com o
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que viu: apesar das fortes chuvas que caíram sobre a cidade, o
rio estava quase seco e em alguns pontos poderia ser cruzado a
pé. A explicação para o fato é que a Eletropaulo fechou as
comportas para a realização de obras de desassoreamento junto
à tomada de água da bomba n1, de Pedreira. Durante o tempo
de execução dos serviços, o rio recebeu apenas as águas dos
córregos afluentes, motivo do rebaixamento da calha.
12/02 - 18/02/1995
Chuvas: agora, problema para resolver
Impossível calcular o montante exato dos prejuízos causado à
cidade e a seus moradores pelas chuvas que caíram nos últimos
dias. Fala-se em mais de R$ 10 milhões. Além do prejuízo
financeiro, no rastro das águas ficaram doenças, buracos e
outros problemas para as autoridades e paulistanos resolverem.
Há muitos anos a Capital Paulista não recebia tantas chuvas
intensas e consecutivas como as que desabaram sobre a cidade
nos últimos dias. Depois de uma longa estiagem, que esvaziou
as represas e obrigou a Sabesp a estabelecer um rodízio no
abastecimento, as águas voltaram em excesso, mais do que a
cidade precisava e a capacidade para absorver. Foram dias
seguidos de chuva que os meteorologistas explicam ter sido
causado por frentes frias que estacionaram sobre o Estado - que
trouxeram o caos no trânsito e provocaram desabamentos,
mortes, destruição. As inundações que ocorreram em muitos
pontos da cidade deixaram centenas de famílias desabrigadas e
muitas perderam tudo o que possuíam.
Doenças, buracos...
No rastro das chuvas ficaram muitos dos problemas que os
governos estaduais e municipais tem de resolver para evitar a
repetição desses acontecimentos. O Estado, que é responsável
através do Departamento de Águas e Energia Elétrica ( DAEE ) por todos os rios que cortam mais de um município - ( no caso
da Capital pelo Tietê, Tamanduateí, Cambuçu de Cima e Ribeirão
dos Meninos) e, através da Eletropaulo pelo Rio Pinheiros,
precisa aumentar a sua ação nas obras de desobstrução e
desassoreamento destes rios.O mesmo precisa ser feito pela
Prefeitura, que tem sobre a sua responsabilidade a canalização
de córregos e conservação e limpeza de bueiros, galerias, canais
e córregos.
Para a Prefeitura ficaram ainda milhares de novos buracos para
serem tapados, além de solapamentos junto às pontes. Calculase que na semana passada surgiram mais de 10 mil buracos na
cidade, na média de 1,3000 a 2.000 por dia quando chove. O

pior é que os buracos estão principalmente nas vias de grande
movimento, causando grandes problemas para o tráfego.
Além da morte de pessoas em desabamentos ou que foram
arrastadas pela enxurrada, as chuvas provocaram diversos casos
de Leptospirose - doença causada por uma bactéria na urina dos
ratos.
Preços dispararam
As chuvas atingiram também o bolso do consumidor. Os preços
de hortaliças e legumes dispararam pela diminuição da oferta.
Alguns produtos, como o tomate, mandioquinha, brócolis,
escarola tiveram aumento de até 37% segundo o levantamento
da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais ( Ceagesp).
Como o ciclo do plantio é de um mês, em média, a previsão é
que a oferta será normalizada em Março.
19/02 - 25/02/1995
Chuvas inauguram o “Piscinão”
Visitando o “Piscinão”- o reservatório de contenção de
enchentes que está sendo construído sobre a Praça Charles
Muller, no Pacaembu - o Prefeito Paulo Maluf afirmou que a
obra foi testada, aprovada e inaugurada pelas chuvas. Além
disso, segundo o Prefeito, o custo do Piscinão ( orçado em US$
10 milhões) eqüivale a 1/5 do que se gastaria na construção de
uma nova galeria no local. A galeria seria a solução clássica
caso a Prefeitura não tivesse projetado a nova obra. As obras no
local estão no fim faltando apenas a urbanização da Praça.
19/02 - 25/02/1995
Entidade vai defender interesses dos prejudicados pelo Córrego
Pirajuçara
Sociedade de Amigos do Vale do Pirajuçara ( SAVAP) é o nome
da entidade criada recentemente com o objetivo de defender os
interesses das milhares de famílias que foram prejudicadas com
as últimas enchentes do Córrego Pirajuçara. Presidida por Eli de
Almeida, a SAVAP reúne moradores dos bairros City Butantã,
Caxingui, Jaguaré, Vila Sônia e Campo Limpo.
“Nosso propósito é exigir das autoridades mais rapidez das
obras contra enchentes, bem como a limpeza periódica do
Córrego Pirajuçara”, informou Hideo Kinoshita, membro da nova
entidade. A SAVAP voltou a se reunir dia 16/02 com a presença
de dezenas de moradores desses bairros.
19/03 - 25/03/1995
Sabesp sem dinheiro para despoluir a Guarapiranga e o Tietê
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O sonho acabou. Quem esperava que o Projeto Tietê - destinado
a ressuscitar o velho Anhembi na área da Grande São Paulo - e a
Guarapiranga fossem executados nos prazos anunciados pela
Administração Estadual anterior, enganou-se. Ou melhor, foi
enganado, pois a Sabesp não tem dinheiro para executar os
projetos na data que foram divulgados.
O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio
Ambiente ( Sintaema ), informa que a Sabesp assumiu
compromissos pesados, como o Projeto Tietê, mas não recebeu
os investimentos correspondentes. “A empresa já gastou cerca
de R$ 60 milhões com esse programa, mas não conseguiu
completá-lo e ainda não realizou obras que já deveria ter sido
feitas”. Por isso, grandes projetos, como esse e a despoluição
da Guarapiranga ficarão praticamente parados, não se sabe até
quando.
25/06 - 01/07/1995
Rua em recuperação
Estão em fase final os trabalhos de construção de muro de
arrimo por gabiões, no Córrego Pirajuçara, no trecho paralelo à
Rua Cedrolândia ( antiga Graziela ), junto à divisa com o Taboão
da Serra. A rua praticamente desapareceu consumida pela
erosão, vários imóveis ruíram e outros estão desocupados,
impossíveis de serem habitados. Com a construção do muro, o
desbarrancamento será contido e a rua será recuperada.
16/07 - 22/07/1995
Campo Limpo não pode afundar
No último dia 09/07, na Escola do Parque Esmeralda, em
Campo Limpo, a Sociedade Amigos do Bairro Esmeralda fez
realizar uma assembléia, que contou com a presença de 600
moradores da região, do Prefeito de Taboão da Serra, José
Vicente Buscarini, do Vereador Vital Nolasco ( PC do B ) e do
Administrador Regional do Campo Limpo, Alcides Godsfridt.
Na oportunidade, levantou-se o problema de canalização do
Córrego Pirajuçara, responsável pelas enchentes nos municípios
de São Paulo, Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da
Serra.
O Prefeito de Taboão da Serra disse que há 40 dias manteve
contato com o Prefeito Paulo Maluf no sentido de firmar
convênio para a execução de obras de canalização, orçadas em
US$ 40 milhões. José Vicente Buscarini disse que Maluf afirmou
que aquela importância nada representava para os cofres do
Município de São Paulo. No entanto, acrescento, que até agora
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nenhuma iniciativa foi tomada no sentido de executar os
serviços.
A população local está apreensiva, pois se não for realizada a
canalização, com a chegada da estação das chuvas
conseqüentemente haverá inundações. Como não apareceu
nenhum representante do Governo Municipal Paulistano, no final
da assembléia se estabeleceu que, no próximo dia 17/08 um
comissário irá ao Palácio das Industrias para cobrar de Paulo
Maluf a promessa que fez durante a campanha eleitoral, isto é,
acabar com as enchentes na região canalizando o Córrego
Pirajuçara.
30/07 - 05/08/1995
Butantã contra buracos e enchentes
Em apenas dois anos e quatro meses de trabalho, Jorge
Monastério Ferreira, Engenheiro Civil e Administrador da
Regional do Butantã, apresenta soluções para enchentes e
desabamentos de favelas da região.
Segundo Ferreira, a prioridade é a limpeza das células de
escoamento de água, ao menos uma vez por ano entre Junho e
Outubro, para que nas épocas de chuvas não transborde o trecho
do Córrego Pirajuçara situado dentro do Butantã.
A prevenção com a limpeza da células, bocas-de-lobo e obras
como a do Córrego do Jaguaré, no Rio Pequeno, que deve
terminar este ano, diminuiu o problema das enchentes na região.
A Regional tem que garantir segurança para cerca de 2.000
pessoas que moram nas 71 favelas da região. Somente em
Fevereiro deste ano, segundo o Administrador, mais de cinco
favelas sofreram desabamento devido as fortes chuvas e mesmo
assim é preciso uma ação judicial para que os moradores
deixem os seus barracos. Três escolas acabaram se
transformando em abrigos para 1.300 pessoas e os alunos estão
até agora impossibilitados de ter aula. Para o Administrador a
falta de um lugar para levar os desabrigados é um sério
problema da Prefeitura. Como solução, pretende apresentar ao
Secretário de Esportes, Artur Alves Pinto, a proposta de espalhar
quadras poliesportivas, que podem tanto servir para lazer dos
moradores como abrigos em situações de emergência. Outro
dever da Regional é o recolhimento de 5.000 toneladas de
entulho por mês. E mesmo assim, devido a algumas pessoas
que preferem jogar o lixo em terrenos desocupados, a região
continua suja. Para tentar aliviar o problema, a Regional
construiu trincheiras para impossibilitar a entrada de caminhões
em ruas sem residências, que serviam como depósito e pede a

colaboração dos moradores para que avisem quando
presenciarem despejos de entulhos.
A greve de Petroleiros causou atraso para a Operação Tapa Buracos e para normalizar a situação a Regional tem trabalhado
aos Sábados e Domingos, e quer continuar com a média de
50.000 m2 de asfalto por ano, que tem feito.
Para Ferreira o que falta para o progresso da região é o
desenvolvimento do comércio que ainda é limitado. Outro
problema grave é o trânsito. “O tráfego pesado de caminhões
que escoa para o sul do país fazem um ‘caos’ nas avenidas
Francisco Mourato, Eliseu de Almeida e ruas Alvarenga e
Camargo, que não estão preparadas para este tipo de transporte.
Estamos brigando para recapear a Avenida Francisco Mourato
inteira, para que a gente consiga, pelo menos, andar de carro
nela. O Tapa - buraco já não resolve mais o problema dessas
vias”, concluiu Ferreira.
07/10 - 13/10/1995
Entregues obras de saneamento na Represa
Foram entregues, na última terça-feira, as primeiras obras do
Programa de Saneamento Ambiental da Bacia de Guarapiranga,
na favela Sete de Setembro, executadas pela Prefeitura de São
Paulo e pelo Governo Estadual.
O objetivo da medida, segundo o Secretário Municipal de
Habitação, Lair Krahenbuhl, é melhorar as condições de infra estrutura no local e reduzir a emissão de esgotos domésticos na
Represa, que abastece cerca de 3 milhões de pessoas, segundo
a Sabesp.
Estima-se que 350 mil pessoas morem na Região da
Guarapiranga, distribuídas em cerca de 200 loteamentos
clandestinos e 183 favelas. O Projeto S.O .S Guarapiranga convênio entre Estado e Prefeitura - pretende disciplinar a
ocupação da área da Represa. Se a tendência de ocupação não
for revertida prevê-se que daqui há cinco anos 1,5 milhões de
pessoas devem estar morando na área, o que comprometeria
definitivamente a qualidade da água.
O Banco Mundial financia parte do Projeto, que tem como
objetivo a remoção de moradores e, quando isso não for
possível, a melhoria de condições de infra - estrutura.
13/01 - 19/01/1996
Chuvas - Depois das águas muitos buracos na rua
Mais de uma semana depois da enchentes, muitas ruas da
cidade continuam cheias de lama e com muitos buracos para a
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Prefeitura tapar. Os moradores contabilizam os prejuízos e estão
dispostos a acionarem judicialmente o Estado e a Prefeitura para
ressarcimento das perda.
Na região, as inundações acontecem principalmente em áreas
do Butantã e Morumbi. A Avenida Eliseu de Almeida e Ruas
próximas foram as mais atingidas e dezenas de casas foram
invadidas pelas águas, estragando móveis, eletrodomésticos e
outros objetos, além de carros. Na favela Caramazal, onde
moram mil famílias, a Administração Regional do Butantã
distribuiu autos de interdição de barracos por risco de
desabamento.
No Morumbi, as chuvas alagaram várias ruas e inundaram a sub
- estação da Eletropaulo, deixando cerca de 42 mil
consumidores sem energia elétrica por várias horas. Os circuitos
elétricos também foram desligados na região da Cidade
Universitária, Vila Sônia e Caxingui, atingidos pelo
transbordamento do Córrego Pirajuçara.
A primeira inundação deste ano deixou um saldo de 3 mortos,
70 pontos de alagamento e 334 desabamentos.
13/01 - 19/01/1996
Córrego Pirajuçara ameaça escolas
Duas escolas públicas de Campo Limpo estão ameaçadas de
inundação. Uma é a Escola Municipal Vera Lúcia Fusco, na Rua
Martinho Lutero, no Jardim Dorli. A outra é a Escola Estadual do
Parque Esmeralda. Ambas estão localizadas às margens do
Córrego Pirajuçara.
O motivo da ameaça, segundo a direção destas escolas é a
obstrução do córrego. Faz mais de três anos que ele não é
desobstruído. Neste período, a Prefeitura não realizou nenhuma
obra de desassoreamento do seu leito, afirma os moradores do
local.
A escola Vera Lúcia é a que corre maior risco. Duas obras
realizada nas imediações contribuíram para isso, segundo os
vizinhos. A primeira é um canal de concreto, construído pela
Sabesp nos fundos do prédio. A outra é um aterro de um terreno
baldio ao lado da escola. Estas duas obras estancam as águas e
impedem o seu escoamento.
A única solução para evitar inundações é o desassoreamento do
rio, afirma as pessoas que moram nas suas margens, próximas a
escola.
20/01 - 26/01/1996

__________________________________________________________________________________________________________________________

Anexo .

página 177

____________________________________

Prefeituras de São Paulo e Taboão da Serra apresentam projetos
para a canalização do Córrego Pirajuçara e para a construção de
um Rodoanel
A Associação Comercial de São Paulo, juntamente com diversas
entidades, promoveram no último dia 16/01, no Gabinete do
Prefeito de Taboão da Serra, José Vicente Buscarini, uma
reunião para se discutir os projetos de canalização do Córrego
Pirajuçara, no trecho sujeito à inundações na divisa dos
municípios de Taboão e São Paulo, e a construção de uma
interligação da Rodovia Raposo Tavares com a Rodovia Régis
Bittencourt; com o objetivo de diminuir o tráfego de caminhões
da Avenida Professor Francisco Mourato.
Na reunião, o Prefeito Buscarini declarou ter conversado com o
Prefeito Paulo Maluf ( dia 15/01) sobre a canalização do Córrego
Pirajuçara, e que a maior preocupação de Taboão da Serra é
com o financiamento da obra, pois o Município não tem
condições de arcar com as despesas. Segundo ele, a Prefeitura
de São Paulo se comprometeu em arcar com 99% do
financiamento da obra, e se tudo correr normalmente ainda neste
primeiro semestre deste ano as obras para a canalização do
córrego em galeria fechada terão início.
O objetivo da obra é, se não acabar, pelo menos amenizar o
problema das enchentes que atingem os moradores de Taboão
da Serra, Campo Limpo e grande parte do Butantã. Além de
melhorar os problemas com o trânsito, que são agravados na
época das chuvas, pelo transbordamento das águas do Córrego
Pirajuçara.
Rodoanel
Quanto ao enorme número de veículos, principalmente
caminhões, que transitam diariamente pelas Avenidas Professor
Francisco Mourato e Eliseu de Almeida e pela rua Camargo e
Alvarenga, causando enormes congestionamentos, com reflexos
na Marginal Pinheiros e adjacências, a Associação Comercial e
demais entidades, através de estudos técnicos realizados no
local, apontam como solução menos onerosa, a ligação através
de uma via que chegue à Raposo Tavares, a fim de atingir a
Avenida Escola Politécnica. Tal ligação traria enormes benefícios
para o sistema viário da região, possibilitando um acesso mais
rápido às marginais por parte dos milhares de caminhões que
diariamente procedem ou se destinam não só aos estados do sul
do país, como também aos países do Cone Sul.
Segundo Buscarini, está em andamento um projeto de
construção de um Rodoanel, que será financiado pelo Governo

Federal. O Rodoanel vai ligar as marginais, a Raposo Tavares, a
Castelo Branco e a Avenida Jaguaré.
Conforme informações do Prefeito, o Rodoanel vai ser
construído em duas etapas, sendo que na segunda etapa haverá
uma ligação do Rodoanel com o litoral. Para tanto, o Governo do
Estado, com o apoio da iniciativa privada, já desapropriou
algumas áreas onde será construído o Rodoanel.
Além disso, no projeto para a canalização do Córrego Pirajuçara
está previsto a construção de um viaduto que teria início na
divisa de Taboão da Serra e com final na Avenida Professor
Francisco Mourato.
O Prefeito taboanense diz que o projeto para a canalização do
Córrego Pirajuçara e para a construção do viaduto estão orçados
em cerca de R$ 30 milhões e se a Prefeitura de São Paulo não
arcar com 99% das despesas, o Município de Taboão da Serra,
por falta de verbas, não terá a menor condição de dar andamento
ao projeto.

ocasiões de inundação. As moradias estão sendo erguidas nas
proximidades da confluência das ruas Valdo Paliete na divisa
dos Jardins Colombo e Monte Kemel, área da AR-Bt. Pela foto
pode-se perceber o perigo que estará à espera dos futuros
moradores dessas habitações, aparentemente clandestinas, se a
Regional do Butantã não tomar providências.
02/03 - 08/03/1996
Chuvas voltam a castigar a cidade
A cidade continua sofrendo os efeitos das chuvas de verão. Ruas
que viram rios, casas inundadas, bueiros entupidos, semáforos
apagados, são algumas conseqüências dos temporais que tem
desabado sobre a metrópole paulistana. A tempestade da última
terça-feira atingiu principalmente a Zona Sul alagando as
avenidas Roque Petrone Jr., Chafik Maluf e Águas Espraiadas,
entre outras. Trecho da Avenida Professor Francisco Mourato
também ficaram inundada - como o da foto de fronte a sede do
Grupo 1 de Jornais - causando congestionamento no trânsito.

03/02 - 09/02/1996
Metrô - Governo negocia empréstimo para construir a linha
Paulista-Vila Sônia
O empréstimo de R$ 400 milhões pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social ( BNDES ) poderá
solucionar o impasse em que se encontra o projeto da quarta
linha do Metrô, permitindo o inicio das obras da construção
desta linha, que ligará a região da Paulista à Vila Sônia.
Segundo o Secretário Estadual dos Transportes Metropolitanos,
Cláudio de Senna Frederico, o empréstimo foi tecnicamente
aprovado. Os recursos representam a contrapartida do Estado no
financiamento aprovado pelo Banco Mundial, que impõe como
condição para liberar o crédito a parcela de responsabilidade do
Governo Estadual.
“Assim que o BNDES liberar o empréstimo, poderemos começar
as obras e negociar o restante”, disse o Secretário. Os R$ 400
milhões restantes devem vir do Eximbank, do Japão, e da
iniciativa privada.

09/03 - 15/03/1996
Chuvas causa mais estrago na região
O temporal da última segunda-feira castigou bastante a região
do Morumbi. Além de causar inundações em diversos pontos, o
trânsito ficou complicado, uma vez que muitos motoristas que
procuraram evitar as avenidas Professor Francisco Mourato e
Eliseu de Almeida, onde o trânsito estava totalmente parado, se
perdiam nas ruas do Morumbi, rodando, desorientados, durante
toda a madrugada.
Outro problema que se repetiu - e deve merecer a atenção da
Administração Regional - diz respeito aos entulhos que são
arrastados pelas águas para o leito das ruas e para os bueiros.
Estes entulhos - pedras, areia, madeiras, são provenientes dos
prédios em construções e acabam entupindo as galerias,
causando alagamentos. Na foto, feita na entrada do Portal do
Morumbi, um exemplo do material de construção que ficaram na
rua depois da chuva.

17/02 - 23/02/1996
Construção de alto risco
Várias moradias estão sendo construídas praticamente dentro do
córrego que corta a Avenida Francisco Mourato, situado ao lado
do Supermercado Paes Mendonça. Os pilares que sustentam as
construções foram implantados no leito do córrego, ficando a
duvida se eles serão capazes de resistir à força das águas nas

09/03 - 15/03/1996
Chuva causa mais estrago na região
Novamente a região do Butantã foi a mais castigada pelo
temporal que desabou sobre a cidade na última segunda-feira. O
Córrego Pirajuçara voltou a transbordar, inundando residências e
empresas, causando grandes prejuízos. Várias ruas ficaram
alagadas e o trânsito parou até a madrugada de terça-feira,
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quando as águas começaram a baixar. O congestionamento
atingiu as avenidas Professor Francisco Mourato, Eliseu de
Almeida, Rebouças e marginais, o que acabou refletindo nas
principais ruas e avenidas da cidade.
Na Avenida Eliseu de Almeida, uma das mais atingidas pelo
transbordamento do Pirajuçara, as águas derrubaram protetores
de árvores, arrastando diversos deles. Outro local bastante
atingido foi a região da Rua Alvarenga e Avenida Alfrânio
Peixoto, na entrada da Cidade Universitária, onde a Companhia
de Engenharia de Tráfego ( CET ) colocou em ação um carro
anfíbio, que fez resgate de pessoas que se encontravam em
veículos que ficaram ilhados, além de vários guinchos. Segundo
o Departamento de Águas e Energia Elétrica ( DNAEE ), na região
do Butantã choveu 51,1 mm.
O Córrego Pirajuçara transbordou também no centro do vizinho
Município de Taboão da Serra, deixando muitas famílias
desabrigadas. O Prefeito taboanense, José Vicente Buscarini,
decretou estado de emergência na cidade.
16/03 - 22/03/1996
Vai sair o convênio para a canalização do Pirajuçara
Os recentes esforços da Associação Comercial de São Paulo (
ACSP), juntamente com diversas entidades, no sentido de
solucionar ou, pelo menos, minimizar os problemas causados
pelas freqüentes enchentes do Córrego Pirajuçara, começam a
surtir efeitos. No último dia 15/03, o Prefeito de Taboão da
Serra, José Vicente Buscarini, promulgou a Lei 1106/96 que
autoriza a assinatura de convênio com a Prefeitura de São Paulo
para obras de canalização de trechos dos córregos Pirajuçara e
Poá.
Após a promulgação da Lei, Buscarini encontrou-se na Capital
com o Secretário de Obras e Vias Públicas, Reynaldo de Barros,
a quem comunicou o fato. “Vocês foram mais rápidos”, disse o
Secretário. “Agora é a nossa vez”, emendou, comprometendo-se
a enviar ao Legislativo Paulistano projeto semelhante ao do
Taboão.
Segundo Reynaldo de Barros, o projeto deve ser votado nos
próximos dias.
A aprovação da Lei que autoriza o estabelecimento do convênio
foi conseqüência de esforços da Distrital Pinheiros da
Associação Comercial de São Paulo.
Em Janeiro, diretores da ACSP, juntamente com diversas outras
entidades, se reuniram com o Prefeito de Taboão para discutir
projetos de canalização do Córrego Pirajuçara. Além da

interligação das Rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt,
com o objetivo de diminuir o tráfego de caminhões da Avenida
Professor Francisco Mourato.
Na tentativa de solucionar os transtornos causados pelo Córrego
Pirajuçara na época das chuvas, os projetos estudados vão além
da canalização. A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado
estudam ainda a construção de Piscinões para reter as águas. O
Secretário Estadual de Recursos Hídricos, Hugo Marques da
Rosa, disse não saber ainda o local nem a quantidade de
piscinões necessária na região. Por isso, deve sobrevoar nas
próximas semanas a área cortada pelo Pirajuçara, juntamente
com o Secretário Reynaldo de Barros.
23/03 - 29/03/1996
Assinado o convênio para a canalização do Córrego Pirajuçara
O Prefeito Paulo Maluf, assinou no último dia 18/03, um
convênio com a Prefeitura do Taboão da Serra para a canalização
do Córrego Pirajuçara na divisa entre os dois municípios. Depois
de aprovada pelo Legislativo Paulistano, a obra será feita e
financiada pela Prefeitura de São Paulo. “Chegou a hora do
irmão rico ajudar o irmão pobre”, disse Maluf, pois segundo o
Prefeito de Taboão, José Vicente Buscarini, o Município não tem
verbas para começara as obras este ano. A canalização do trecho
de 1 Km entre a Estrada do Campo Limpo e a Avenida
Intercontinental custará R$ 30 milhões: 2/3 serão pagos pela
Capital e 1/3 pela Prefeitura de Taboão, que parcelará a divida
nos próximos anos. A obra, caso o convênio seja aprovado
deverá ser concluída em Outubro de 1997.
Com as obras, vai haver mudanças no tráfego da Avenida
Francisco Mourato, na Estrada do Campo Limpo, no Largo do
Taboão e na Avenida Eliseu de Almeida.
Na solenidade de assinatura do convênio esteve presente José
Toledo Cruz, diretor da Associação Comercial de São Paulo, que
com o apoio do presidente da Facesp, de diversas entidades,
Sociedades Amigos de Bairro da Zona Oeste e deste jornal,
liderou um movimento junto à Prefeitura de Taboão da Serra no
sentido de conseguir a canalização de um trecho do Córrego
Pirajuçara.
04/05 - 10/05/1996
Estado anuncia obras para despoluir rios
Texto publicado por este jornal na edição de 27/04, sobre o
descaso do governo do Estado na conservação das marginais
dos rios Pinheiros e Tietê, teve grande repercussão entre os
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leitores. O descaso do Governo não se resume apenas à faixa de
terra que acompanha o curso dos rios, mas atinge também a
qualidade da água que escoa em seu leito.
Só para se ter uma idéia do descaso, o Estado de São Paulo
jogou pelo ladrão, em 16 anos, R$ 2 bilhões em obras que
pretendiam despoluir os rios. Entretanto, a qualidade da água do
Tietê e do Pinheiros permanece inalterada de 1976 a 1992.
Neste período, o Estado construiu duas estações de tratamento
na Grande São Paulo ( Barueri e Suzano) e parte da estação da
região do ABCD, além de financiar a extensão de 500
quilômetros de rede de esgoto.
Apesar dos gastos, só o Rio Tietê mantém até hoje 90
quilômetros de água considerada imprópria. Agora, o Governo
do Estado pretende gastar R$ 900 milhões até 1998 para
construir 1.500 quilômetros de rede de esgoto. São nada menos
que R$ 25 milhões mensais, em 3 anos.
Fala-se ainda em 248.000 ligações de esgoto em residências,
315 quilômetros de coletores-tronco ( rede que recebe o esgoto
de uma região) e 37 quilômetros de interceptores ( ligam os
coletores-tronco à estação de tratamento).
Além dos R$ 900 milhões para a despoluição do Tietê e seus
afluentes, o Governo pretende outro R$ 900 milhões para o
tratamento de esgoto. Quantia maior - R$ 1,23 bilhões - deverá
ser destinada para o abastecimento de água no Estado. No total
são mais de R$ 3 bilhões.
Não há duvida de que a despoluição dos rios - não só o Tietê e o
Pinheiros - é premente e tal medida merece todos os elogios. O
problema é que muito dinheiro do contribuinte já rolou rio
abaixo. E ninguém viu qualquer beneficio proporcionado pela
gastança. Obras do gênero sempre foram anunciadas com todas
as pompas. O que se via depois era uma enxurrada de denuncias
e irregularidades e de superfaturamento, que ninguém mais
suporta ouvir.
Que obras de tratamento de esgoto, despoluição de rios e
tratamento de água são necessárias ninguém, em sã
consciência, é capaz de negar. Principalmente em um país onde
os indicadores de saúde são vergonhosos. Mas que estas obras
sejam realizadas com toda a lisura e o respeito que o dinheiro
público merece.
18/05 - 24/05/1996
Túnel poderá integrar projeto de canalização do Pirajuçara
Um túnel de 4 quilômetros de extensão ligando o Córrego
Pirajuçara ao Rio Pinheiros, entre a Usina da Traição e a Ponte
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do Morumbi, deverá integrar o projeto de canalização do
Pirajuçara. A construção do túnel não está prevista no projeto
que tramita na Câmara Municipal. O custo da obra está estimado
em R$ 88 milhões, o triplo do custo da canalização.
O projeto de lei que autoriza a Prefeitura de São Paulo a celebrar
convênio com o Município de Taboão da Serra para a
canalização do Pirajuçara no trecho entre a Estrada do Campo
Limpo e a Avenida Intercontinental poderá ser votado em breve.
A construção do túnel é necessária porque a canalização isolada
agravaria as enchentes do Butantã. Naquele trecho, a vazão
ficaria em 188 m3/s. No trecho seguinte, na Eliseu de Almeida, a
vazão é de 120 m3/s.
Para evitar o agravamento das enchentes, engenheiros da
Prefeitura estudam a construção do túnel, que cortaria o bairro
do Morumbi. A comissão de moradores da bacia do Pirajuçara
quer condicionar a aprovação da canalização à construção do
túnel ou de outra obra que evite as enchentes. Outra solução
apontada é a construção de bacias de contenção de água. Nas
proximidades do Campo Limpo há áreas onde as bacias
poderiam ser construídas. Os defensores desta idéia argumenta
que a construção das bacias seria mais rápida e, provavelmente,
custaria menos.
01/06 - 07/06/1996
Aprovado o Consórcio para a Canalização do Pirajuçara
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, no último dia 22/05,
o Consórcio entre as Prefeituras de São Paulo e de Taboão da
Serra, para a canalização do Córrego Pirajuçara, na divisa entre
os dois municípios, entre a Estrada do Campo Limpo e a
Avenida Intercontinental, e a construção de um viaduto no local.
Moradores do Butantã querem que a obra seja completada com
a construção de um túnel de 4 quilômetros de extensão, ligando
o córrego ao Rio Pinheiros, cortando o bairro do Morumbi e
desembocando entre a Usina da Traição e a Ponte do Morumbi.
15/06 - 21/06/1996
Assinado o Convênio para a canalização do Córrego Pirajuçara
Foi assinado segunda-feira o convênio entre as Prefeituras de
São Paulo e Taboão da Serra para a canalização de 1 Km do
Córrego Pirajuçara, na divisa entre os dois municípios. Está
previsto também a construção de duas avenidas e um viaduto.
O Município de São Paulo pagará a obra orçada em R$ 28
milhões. Pelo convênio, a Prefeitura de Taboão da Serra deve
pagar à São Paulo 1/3 do valor.

Não foi determinado prazo para o pagamento. “Vou fazer os 3/3.
Eles pagam quando Deus mandar”, disse o Prefeito Paulo Maluf.
27/07 - 02/08/1996
USP
Atraso nas obras de reurbanização do Campus da Universidade
de São Paulo ( USP) deve manter a Cidade Universitária fechada
nos fins de semana por mais alguns meses. Estão em
andamento a canalização do trecho do Córrego Pirajuçara, o
alargamento da Marginal de Pinheiros, que abrange parte da área
da USP e a reurbanização da Praça do Relógio. Além dessas,
começou essa semana a reforma das galerias pluviais da Rua
Alvarenga e da Praça Renato Porchat, na entrada da Cidade
Universitária com prazo de entrega previsto para 45 dias.
Enquanto isto, uma comissão composta por representantes de
Associações de Bairros vizinhos, Professores, funcionários e
alunos, estão trabalhando há quatro meses na preparação de um
relatório que apresentará sugestões para a utilização do Campus
pela população, após a sua reabertura. A decisão final sobre o
uso do espaço, porém, caberá ao Reitor Flávio Fava de Morais.
22/11/1996
Pitta promete acabar com enchentes
O Prefeito eleito de São Paulo, Celso Pitta, antes de viajar para o
exterior afirmou que pretende cumprir suas promessas de
campanha. Entre elas citou a canalização do trecho restante do
Córrego Pirajuçara, em Taboão da Serra ( através de convênio
firmado com a Prefeitura desse Município), causador de
inundações em vários pontos da região do Butantã. Pitta
declarou ainda que essa será uma das obras prioritárias de sua
administração.
13/12 - 19/12/1996
Enchentes anunciadas
Técnicos do Estado e a Prefeitura não tem duvidas: Chuvas fortes
que desabarem sobre a cidade vão causar enchentes em muitos
locais, inevitavelmente. Os moradores das imediações dos
córregos Pirajuçara, Jaguaré, Águas Espraiadas, entre outros,
além dos usuários das marginais Tietê e Pinheiros, devem ficar
prevenidos para que os prejuízos sejam os menores possíveis. O
reconhecimento dos técnicos a esta situação é praticamente a
“oficialização das inundações”, ou seja, os governos Estaduais e
Municipais admitem sua incompetência em administrar um
problema que vem de longa data.
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Para agravar ainda mais a situação, há 9 meses a Prefeitura não
limpa os bueiros e mesmo prevendo o aumento da produção de
lixo domiciliar deste final de ano, ela não tem projeto para
intensificar a limpeza. Segundo o Assessor de Obras e Serviços
da Secretaria das Administrações Regionais ( SAR ), Tunari
Furuya, a rua fica alagada porque as galerias não foram
projetadas para receber um grande volume de água.
Em meio a esta controvérsia, na última quarta-feira a cidade
viveu o caos das enchentes provocadas pelas fortes chuvas de
verão. Quem mais sofre com o descaso das autoridades
competentes é a população que passa por inúmeras dificuldades
nesta época do ano.
Estado de emergência
A Secretaria do Estado de Recursos Hídricos deve definir nos
próximos dias a contratação de empresas que farão o
desassoreamento emergencial do Tietê durante o verão.
A licitação para este projeto deve ser refeita porque as empresas
não apresentaram propostas de valores. A nova concorrência só
deve ser concluída em Março de 1997.
Ainda para o próximo ano ( ilegível) prevê a retomada das obras
de aprofundamento da calha do Tietê em 2,5 metros.
17/01 - 23/01/1997
Pirajuçara: audiência Pública
Uma audiência pública para a avaliação do projeto do túnel de
derivação do Córrego Pirajuçara será realizada segunda-feira, às
9:00 hs no Conselho Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável ( Cades), na Avenida Paulista,
2703, piso superior.
A audiência pública, que cumpre as exigências legais de
andamento do projeto, tem o objetivo de debater, esclarecer e
levantar sugestões sobre o estudo do impacto ambiental e o
respectivo relatório do Projeto Pirajuçara.
A construção do túnel de derivação é a terceira obra de grande
importância a ser realizada como conseqüência da luta da
população que habita os bairros que margeiam e sofrem
influência da Bacia do Pirajuçara. A mobilização dos moradores
da região tem dado resultados práticos. Na última reunião da
comunidade, dia 13/01, o Vereador Nelson Proença, morador da
região e que tem encaminhado o assunto junto às autoridades,
pode informar sobre o inicio da execução de uma obra
ansiosamente esperada pelos moradores: as máquinas já
começaram a se movimentar no trabalho de desobstrução da
galeria na Avenida Eliseu de Almeida. Os detritos, responsável
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pelo assoreamento do Pirajuçara, deixam o córrego com 6
metros de altura e uma vazão de apenas 3 metros.
O túnel ficará responsável por 50% da vazão do Córrego
Pirajuçara.
24/01 - 30/01/1997
Aprovado o túnel do Pirajuçara
A audiência pública realizada segunda-feira pela Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente para debater o projeto
de construção do túnel de derivação do Córrego Pirajuçara não
apresentou obstáculo para a aprovação das obras.
O projeto prevê a construção de um túnel de 4.150 metros de
comprimento , a um custo de R$ 146 milhões, além da
canalização de outros trechos do córrego, a um custo
aproximado de R$ 24 milhões, sendo 1/3 pago pela Prefeitura
de Taboão da Serra. O Conselho Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável ( Cades ) dará um parecer
definitivo sobre o projeto dentro de 45 dias. O inicio das obras
está previsto para Abril e a conclusão para o final de 1998.
14/02 - 20/02/1997
Túnel para acabar com enchentes
A população que habita em regiões que margeiam a Bacia do
Pirajuçara tem sido a principal prejudicada em conseqüência
das enchentes que castigam a cidade nesta época do ano. Vários
projetos foram enviados à Câmara Municipal, entre eles a
construção de túnel de derivação do córrego. Depois de
aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Sustentável (
Cades ), o projeto está sendo analisado na Secretaria do Verde e
do Meio Ambiente.
O túnel desviará as cheias do Córrego Pirajuçara e Poá para o
canal do Pinheiros superior, com as estruturas de emboque a
jusante da foz do Poá e desemboque entre as pontes do
Morumbi e João Dias, próximo ao Supermercado Paes
Mendonça. Segundo os técnicos, esta alternativa descarta a
necessidade de qualquer intervenção ao longo da galeria
existente nas avenidas Eliseu de Almeida e Caxingui.
Na opinião do Vereador Nelson Proença, a desobstrução da
galeria na Avenida Eliseu de Almeida e o desassoreamento de
detritos, principais responsável pelas inundações das
imediações da Cidade Universitária, Butantã, Vila Sônia e
Caxingui, também devem ser avaliadas. O Secretário Executivo
do Programa para a Canalização de Córregos e Várzeas (
Geprocav), Emílio Azzi, não descarta a possibilidade de estudo

das sugestões apresentada por Proença, inclusive, a da
construção de piscinões para as margens do córrego a montante
do Campo Limpo.
As obras do túnel de derivação consiste de 3 partes: canal de
galeria de entrada - que inicia no Córrego Pirajuçara, segue pelo
curso do Córrego Pires e atravessa as avenidas Professor
Francisco Mourato e Giovanni Gronchi. O túnel de derivação com extensão de 4.150 metros, foi dimensionado para escoar
uma vazão de 211 m3, correspondente as cheias de até 50 anos
e a jusante da confluência do Poá, e com uma folga para escoar
uma cheia de até 100 anos, que é de 250 m3 /s e que poderão
ser abatidos em cerca de 10%. Descarga ao canal do Pinheiros
superior - na saída do túnel está prevista um degrau de cerca de
3,0 metros até atingir a cota do fundo CPS.
Entre os beneficiados com a obra esta o setor imobiliário, que
deverá lucrar com a valorização dos imóveis. Estão previstas
também, melhorias no padrão habitacional e amenização dos
problemas nos sistemas viários e de saúde pública,
comprometida com o crescente surto de Leptospirose em
regiões como o Butantã, a sétima entre as mais atingidas da
cidade. A única alternativa para a população, no momento, é
aguardar as definições necessárias para o inicio da obra.
28/02 - 06/03/1997
Enchentes - Ação Civil pede planos
O Promotor Lázaro Roberto Barros entrou no dia 18/02 último
com uma ação civil pública contra o Estado e a Prefeitura de São
Paulo. Ele quer que a Justiça obrigue os governos Estaduais e
Municipais a preparar um plano de combate a enchentes da
Capital. Consta do Projeto a obrigação de pagar 5 salários
mínimos ( R$ 560,00) às famílias atingidas pelas inundações
toda vez que isto acontecesse.
A decisão final caberá ao Judiciário, que caso entenda que o
Ministério Público tem razão, a Prefeitura e o Estado terão que
providenciar a limpeza, em caráter de emergência, de córregos,
galerias e ruas. As medidas contidas no plano deverão ter
resultados práticos no máximo em 3 anos. “Mais do que isto não
é longo prazo; é prazo eterno”, afirmou o Promotor.
Segundo o Promotor, o Estado e a Prefeitura estabelecerão os
critérios para que as famílias possam receber os 5 salários
mínimos. “Não chamo isso de indenização. Quem se sentir
prejudicado poderá acionar o Poder Público para ser
indenizado”.
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Em 1992, quando a Câmara Municipal aprovou o projeto do
então Vereador Walter Feldman ( PSDB) que criava a
indenização para as vítimas de enchentes, Paulo Maluf (PPB)
vetou o projeto em 1993. Hoje, a Legislação Municipal não
prevê este tipo de medida. Como agora a decisão caberá ao
Judiciário a população espera ganho de causa.
Túnel - Vereadora contesta Edital
A Vereadora Aldaíza Sposati ( PT) entrou no dia 18/02 último
com representação no Ministério Público ( MP) contestando o
Edital de Licitação feito pela Prefeitura para a construção de
galerias em túnel no Córrego Pirajuçara. A obra, orçada em R$
146 milhões, tem como objetivo ampliar a capacidade de vazão
do ponto de inundação da Zona Oeste, entre a Avenida Professor
Francisco Mourato e o Rio Pinheiros.
Segundo Aldaíza, o Edital contém "patentes ilegalidades". No
documento, ela cita uma aparente restrição imposta ao processo
licitatório. "Obras dispares, como canalização de córregos,
pavimentação , escavação e execução de túneis, são licitadas
em apenas um grande lote, de modo a beneficiar apenas um
licitante". Acrescenta que "o Edital exige como prova técnica
basicamente documentos que assegure qualificação em
escavação de túneis, fica nítido, portanto, o intuito de reservar o
montante da obra para outra empresa, talvez de grande porte".
A Secretaria de Vias Públicas (SVP) assegurou que o Edital não
apresenta irregularidades ou mesmo ponto de contestação.
Segundo a SVP, a opção por apenas um bloco é resultado das
características do empreendimento, considerado complexo.
11/04 - 17/04/1997
Rodoanel, a obra da década
O Presidente Fernando Henrique Cardoso deverá vir a São Paulo
ainda este mês para lançar obras do Rodoanel - considerado a
obra viária da década em São Paulo - que terá a participação da
União, do Estado e do Município.
O Rodoanel - Anel de Integração Rodoviário - será uma grande
via coletora e distribuidora do fluxo de veículos que diariamente
estrangula o sistema viário da Região Metropolitana, formado
por 39 municípios. Os seus 178,9 KM de extensão irão interligar
10 importantes rodovias : Bandeirantes, Anhanguera, Imigrantes,
Anchieta, Dutra, Ayrton Senna e Fernão Dias - desafogando o
tráfego das Marginais Tietê e Pinheiros, principais pontos de
congestionamento da Capital, e racionalizando o processo de
distribuição de cargas.
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Hoje, as marginais operam congestionadas em 70% das horas
úteis do dia. A velocidade média do tráfego na Região
Metropolitana é de 19 KM /h e, se forem mantidas as tendências
atuais, a velocidade no ano 2000 se reduzirá a 14 Km/h. No
Rodoanel, a previsão é que o tráfego flua a uma velocidade de
80 Km/h.
A frota de veículos da Região Metropolitana é formada por
aproximadamente 4,5 milhões de carros, o numero de veículos
que convergem diariamente nesta região é de cerca de 1 milhão
, sendo que 35% são caminhões. Estimativas apontam que com
a construção do Rodoanel 20 mil caminhões deixarão de trafegar
na malha urbana no primeiro ano de funcionamento.
O primeiro trecho a ser construído terá 39,6 KM de extensão,
entre Perus e a Régis Bittencourt, abrangendo as Rodovias
Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco e Raposo Tavares. O
total deste trecho, incluindo desapropriações é de R$ 584
milhões. O segundo trecho, entre a Régis Bittencourt e a Via
Dutra, terá 93,1 KM e abrangerá as rodovias Imigrantes, Anchieta
e Ayrton Senna, com o custo previsto de R$ 901 milhões. O
terceiro trecho, que fechará o Rodoanel, será entre a Dutra e
Perus ( passando pela Fernão Dias), com 46,2 KM e deverá
custar R$ 497 milhões. Além de São Paulo, o Anel Viário cruzará
o território de 17 municípios: Santana do Parnaíba, Barueri,
Carapicuíba, Osasco, Cotia, Embu, Itapecerica da Serra, São
Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires, Mauá, Ferras
de Vasconcelos, Suzano, Poá, Guarulhos, Mairiporã e Caieras.
16/05 - 22/05/1997
Mau-cheiro toma conta da Eliseu
Moradores e comerciantes da Avenida Eliseu de Almeida estão
reclamando do Mau-cheiro exalado do Córrego Pirajuçara, que
corre sobre esta via. O motivo do Mau-cheiro, dizem os
reclamantes, é a existência de várias caixas de inspeção
construídas pela Prefeitura ao longo do canteiro central da
avenida. As caixas não tem tampa e por isso as emanações do
córrego mau-cheiroso toma conta da avenida.
Com a estiagem prolongada, o problema aumenta e a "fedentina
torna-se infernal", segundo um morador local, que pede
providências à Prefeitura.
23/05 - 29/05/1997
Linha do Metrô valoriza imóveis na Região
Desde que foi anunciada a construção da Linha Quatro do Metrô
( Paulista - Vila Sônia ), surgiram numerosos lançamentos de

prédios na região do Butantã, com opções de apartamentos de
diversos padrões e tamanho. Mais recentemente, quando a
perspectiva de construção dessa linha do Metropolitano se
tornou mais viável, a procura por imóveis na área se tornou mais
intensa, segundo informa os corretores, e novos lançamentos
estão sendo anunciados. Além do Metrô, outros atrativos
contribuíram para o desenvolvimento da região. Entre eles, as
novas obras já realizadas ou em vias de realização, como a
Ponte Bernardo Goldfarbe, Avenida Escola Politécnica, Rodoanel
e empreendimentos privados, como o Shopping Butantã. Além
disso, há oferta de grandes terrenos a preços mais baixos em
comparação a outros lugares da cidade, o que desperta o
interesse crescente dos investidores.
20/06 - 26/06/1997
Vai sair a ligação Raposo Tavares - Régis Bittencourt
A Empresa de Desenvolvimento Rodoviário S.A. ( Dersa)
assumiu o encargo de construir a ligação das rodovias Raposo
Tavares - Régis Bittencourt ( BR-116), a obra é esperada há
vários anos e vai beneficiar toda a Região Sudoeste.
A informação foi dada no último dia 12/06 pelo Prefeito de
Taboão da Serra, Fernando Fernandes, quando recebeu em seu
Gabinete a Superintendência da Distrital Butantã da Associação
Comercial de São Paulo, Marly Meirelles B. Barufald, José
Sérgio Toledo Cruz e Celso N. Mizumoto; respectivamente
conselheiro nato e diretor -secretário dessa Associação; Jorge
do Santos Afonso, presidente da OAB - Pinheiros, advogado,
Júlio César Aquino; e os jornalistas Oduvaldo Donnini, Márcio
Sanzi e Wilson Donnini, diretores do Grupo 1 de jornais.
O Prefeito taboanense disse que sobrevoou com técnicos da
Dersa a área indicada para a avenida de ligação das duas
rodovias, onde haviam 3 opções de percurso. Foi escolhida,
então, a menos onerosa, onde não haverá desapropriações. A
ligação será construída a partir da Avenida Escola Politécnica, na
Raposo Tavares, até o KM 16,5 da Régis Bittencourt. A obra
deverá ser iniciada no próximo ano e dela fará parte uma nova
ponte sobre o Rio Pinheiros, na outra extremidade da Avenida
Escola Politécnica, na Marginal Pinheiros.
Córrego Pirajuçara
O Prefeito de Taboão da Serra anunciou também o inicio da
canalização, em Agosto, do trecho do Córrego Pirajuçara situado
neste município, cujas obras serão realizadas pela Prefeitura de
São Paulo, segundo convênio já aprovado pela Câmara
Paulistana. O projeto de canalização inclui um viaduto que terá
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inicio na divisa de Taboão da Serra com final na Avenida
Professor Francisco Mourato. Concretizada estas obras, deverá
melhorar o trânsito caótico nesta área, que vem causando
grandes transtornos em toda a região do Butantã, Campo Limpo,
Santo Amaro, Taboão da Serra e adjacências da BR-116.
29/08 - 04/09/1997
Comunidade quer piscinões para combater enchentes
As temíveis enchentes dos córregos Poá e Pirajuçara podem ser
solucionadas pelo Governo Estadual mediante construção de
bacias de contenção ( Piscinões) das águas do Poá em Taboão
da Serra, segundo as reivindicações das comunidades vizinhas.
O Poá, que atravessa todo o Município taboanense, deságua no
Pirajuçara, do qual é o maior tributário.
No último dia 19/08, o Prefeito do Taboão da Serra, Fernando
Fernandes, a Deputada Beatriz Bardi ( PT), o Vereador Vicente
Cândido, o Suplente de Vereador Carlos Zaratini (PT) e membros
do Movimento Chega de Enchentes no Pirajuçara e Poá ( CEPP),
foram recebidos pelo Secretário do Governo Walter Feldman,
levando a sugestão das comunidades para solucionar o
problema. O Prefeito Fernandes ofereceu ao Estado três áreas
para a construção das bacias de contenção, sendo uma no bairro
das Oliveiras, outra nas proximidades da Cidade Intercap e a
terceira no final da Rua Getúlio Vargas.
Segundo estimativas, os três piscinões custariam um total de R$
20 milhões, aproximadamente, importância que a Prefeitura de
Taboão da Serra não pode pagar. Assim, decidiram recorrer ao
Governo Estadual, uma vez que a obra beneficiará grande
numero de moradores daquele município e da região do Butantã,
em São Paulo.
O Secretário Feldman comprometeu-se a levar a reivindicação
ao Governador Mario Covas e marcou uma nova audiência para
ontem ( quinta-feira) para resposta.
31/10 - 06/11/1997
Limpeza no Córrego Pirajuçara
O Departamento de Água e Energia Elétrica ( DAEE ) publicou o
Edital de tomada de preços para limpeza, desassoreamento e
contenção de margens em um trecho de 8 Km do Córrego
Pirajuçara, além de mais 2 Km do Ribeirão Poá, envolvendo os
municípios de São Paulo, Taboão da Serra e Embu.
A assinatura do contrato e inicio das obras que custarão R$
700.000.00, estão previsto para a segunda quinzena de
Novembro. O prazo de conclusão é de quatro meses.
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Segundo o Superintendente do DAEE, José Bernardo Ortiz, há
uma quantidade enorme de lixo no leito destes córregos, desde
carcaças de galerias até colchões velhos, o que dificulta a
passagem das águas. "Essas obras vão melhorar o escoamento
das águas, minimizando o efeito das enchentes que trazem
grandes transtornos à população", afirmou Ortiz.
21/11 - 27/11/1997
Prefeitura pára obras contra enchentes
Os paulistanos se preparam para mais uma temporada de
enchentes. Obras como a canalização de córregos e a
construção de piscinões, que seriam a solução definitiva, só
poderão ser retomadas em Março, graças a receita proveniente
da arrecadação do IPTU e do IPVA, a partir do primeiro trimestre
de 1998. A crise financeira da Prefeitura, ou o problema
monetário da caixa, como prefere o Prefeito Celso Pitta,
paralisou as obras. Segundo o Prefeito, "as prioridades são a
normalização dos serviços de limpeza pública, a Saúde e a
Educação. As outras obras terão de esperar", afirmou ontem após
a solenidade da Operação Integrada, mutirão de Administrações
Regionais para a limpeza de bueiros e bocas-de-lobo.
De acordo com o levantamento da Prefeitura, a cidade tem 953
pontos de risco, onde é grande a possibilidade de enchentes,
desabamentos e deslizamentos de terra, que necessitam com
urgência de reparos de contenção, mas que também terão de
esperar. Pitta acha que o problema de caixa não é
conseqüência de um erro no planejamento das financias, e ,
sim, do "imponderável".
Pitta lembrou que o valor devido pelo Município, de R$ 7,4
bilhões - R$ 5,7 bilhões da dívida mobiliária e R$ 1,7 bilhão da
dívida contratual - "é perfeitamente compatível com a
arrecadação e pode ser pago em até 25 anos". Esse
imponderável, segundo ele, seria resultado de vários fatores:
excesso de gastos do ano passado que estão sendo pago em sua
gestão, diminuição da arrecadação proveniente da redução do
ICMS oriunda da Lei Kandir e o não repasse dos recursos do
SOS e do PAS. Por este último, Pitta responsabiliza diretamente
o Governo Federal. "A Prefeitura teve de bancar sozinha todas as
despesas de Saúde".
28/11 - 02/12/1997
Enchentes voltarão
Quando as chuvas chegarem, os paulistanos enfrentarão de novo
um velho problema da cidade, as enchentes. Obras que

poderiam atenuar o problema, como a canalização de córregos e
construção de piscinões, foram paralisadas por causa da crise
financeira da Prefeitura, e só deverão ser retomadas em Março
de 1998. ( ...)
O Secretário de Vias Públicas , Reynaldo de Barros, também
afirmou que as enchentes vão afetar a vida dos paulistanos.
"Realmente é lamentável, mas é verdade. Aquilo que
gostaríamos de ter feito não aconteceu, de modo que ainda
vamos ter algum problema". Segundo ele, a Secretária possui
cerca de 14 obras relacionada aos problemas de enchentes.
"Três delas estão com o ritmo reduzido; quatro ou cinco com
outros problemas; uma ou no máximo duas paradas por falta de
pagamento", informou.
De acordo com o levantamento da Prefeitura, a cidade tem 953
pontos de riscos, onde é grande a possibilidade de enchentes,
desabamento e deslizamento de terra.
Diante do quadro atual, à população só resta esperar que as
chuvas não castiguem a cidade.
09/01 - 15/01/1998
Obras do Pirajuçara continuam paradas
Quem mora em áreas que margeiam a bacia do Córrego
Pirajuçara tem motivos para se preocupar com a possibilidade
de novas inundações. Um deles é a paralisação, há um ano, das
obras de canalização do córrego, na divisa com Taboão da Serra.
A previsão inicial era que as obras - orçadas em R$ 15 milhões estariam concluídas em Outubro do ano passado. Agora, a
previsão é de entrega em Julho deste ano, mas é pouco provável
que isto se confirme, diante da falta de recurso da Prefeitura
paulistana que assumiu a responsabilidade pela obra.
Na mesma situação se encontram as obras destinadas a acabar
com as enchentes do Pirajuçara: um túnel de derivação que
desviaria as águas dos córregos Pirajuçara e Poá para o Rio
Pinheiros. Com o custo estimado de R$ 146 milhões, o túnel
teria 4.150 metros de extensão, atravessando as avenidas
Professor Francisco Mourato e Giovanni Gronchi, desembocando
entre as pontes do Morumbi e João Dias.
A obra, anunciada há um ano, com previsão de entrega em
Novembro de 1998, se quer chegou a ser iniciada e atualmente
não há previsão de construção. Diante disto, resta aos
moradores das imediações do Pirajuçara torcerem para que as
chuvas desta temporada seja menos desastrosas que a do ano
passado, quando foram enormes os prejuízos sofridos.
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16/01 - 22/01/1998
Rodoanel: Aberta concorrência
Depois de muitos anos, o velho projeto de trânsito começa a sair
do papel: segunda-feira, o Governo Federal, Estadual e
Municipal anunciaram a abertura da concorrência para as obras
do primeiro trecho do Anel Rodoviário Metropolitano, ligando as
rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco,
Anhanguera e Bandeirantes. A previsão é que as obras comecem
em Maio e sejam concluídas no primeiro semestre do ano 2000.
09/01 - 15/01/1998
Centro teme enchentes
Moradores e o comércio do Centro estão temerosos com a
possibilidade de inundações se e quando ocorrerem chuvas
fortes. Obras que poderiam atenuar o problema, como
canalização de córregos e construção de piscinões, foram
paralisadas por causa da crise financeira da Prefeitura e só
deverão ser retomadas em Março. No final do ano passado, o
Secretário de Vias Públicas, Reynaldo de Barros, concordou que
as enchentes vão afetar a vida dos paulistanos. “Realmente é
lamentável, mas é verdade. Aquilo que gostaríamos de ter feito
não aconteceu, de modo que ainda vamos ter algum problema”.
Segundo ele, a Secretaria possui cerca de 14 obras relacionadas
ao problema de enchentes.
De acordo com o levantamento da Prefeitura, a cidade tem 953
pontos de riscos, onde é grande a possibilidade de enchentes,
desabamentos e deslizamento de terra.
Diante do quadro atual, à população só resta esperar que as
chuvas não castiguem muito a cidade.
13/02 - 19/02/1998
Enchentes estão de volta
As chuvas que vem caindo sobre a cidade voltaram a causar
inundações em alguns pontos da região. Os problemas maiores
aconteceram no Butantã, nas proximidades da Cidade
Universitária. O acúmulo de lixo e o mato no desaguadouro do
Córrego Pirajuçara para o Rio Pinheiros teria sido a causa do
alagamento na Rua Alvarenga, na semana passada, que deixou a
Cidade Universitária ilhada por algumas horas.
Aconteceram inundações também no trecho não canalizado do
Pirajuçara, na divisa com o Município de Taboão da Serra,
causando congestionamento de vários quilômetros na Avenida
Professor Francisco Mourato. Em Pinheiros, houve alagamento
sob a ponte Euzébio Matoso.
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Com a redução dos trabalhos de limpeza de bueiros, galerias, e
córregos, a população teme que novas chuvas causem mais
enchentes e prejuízos, como aconteceu em anos passados.
O leitor escreve
Córrego
“Solicitamos a limpeza das margens do córrego da Avenida
Ezequiel de Campos Dias. O pedido tem sido feito à
Administração Regional do Butantã há mais de seis meses. A
sujeira e o matagal pode facilitar a ocorrência de enchentes no
bairro”.
Terezinha de Jesus Souza, Jovelina de Souza Flemining e
Cândida Carvalho Oliveira ( Jardim Jussara )
Enchente
Moro há onze anos na Rua Sargento Stanislau Custódio, no
Jardim Jussara. Tenho 62 anos e sou aposentada. O principal
problema do bairro são as enchentes. Já perdi quase tudo e
conheço uma pessoa que teve Leptospirose, mas já passa bem.
É preciso fazer um trabalho de limpeza nas galerias localizadas
no cruzamento da minha rua com a Rua João Oliveira Roma. As
passagens de água estão quebradas e os encanamentos não dão
vazão suficiente para a água. Desde que moro aqui o problema é
sempre o mesmo. Cada político diz que vai arrumar tudo, mas é
sempre conversa fiada! Os moradores reclamam de que há
pessoas que jogam entulho na esquina das ruas Manuel Silveira
Neto e Campo da Espada. Algumas pessoas que vivem no bairro
colocam o lixo na rua no Domingo, mesmo sabendo que o
lixeiro só passa na terça-feira. Com o lixo na rua, os cachorros
fazem a festa e tudo vai parar no bueiro. Está muito difícil para os
moradores suportar a atual situação.
Lídia Ortega ( Jardim Jussara)
13/03 - 19/03/1998
Chuvas: População soma prejuízo
As chuvas fortes que caíram sobre a cidade nos últimos dias
causaram problemas e prejuízos à população. Inundações
ocorreram em vários pontos, tornando o trânsito mais caótico, e
o numero de buracos aumentou. A ineficiência da Prefeitura
contribuiu bastante para transtornar a vida dos paulistanos. No
ano passado a Prefeitura cortou 75% da verba destinada a
limpeza de bueiros e galerias, e com isso os escoadouros estão
entupidos, provocando os alagamentos. O Prefeito Celso Pitta,
no entanto, acha que a população é a responsável pelo
problema, porque joga lixo nas ruas.
Sem Luz

As quedas de energia elétrica também causaram muitos
problemas, principalmente para empresas que utilizam
computadores e as que trabalham com produtos perecíveis. A
queda de árvores sobre a rede elétrica e rompimento de cabos
foram dois dos problemas que deixaram a população sem luz
durante muitas horas, atingindo principalmente os bairros de
Pinheiros, Morumbi, Butantã, Jardins e Santo Amaro.
Além destes problemas, o mau desempenho administrativo e a
falta de recursos da Eletropaulo também foram responsáveis
pelas falhas, segundo o gerente do Projeto de Restruturação das
Empresas do Setor Energético do Ministério das Minas e
Energia, Lindolfo Paixão. Segundo ele, além de não poder
investir para suprir a demanda cada vez maior de energia, a
Eletropaulo não consegue atender os problemas operacionais
mais simples, como a manutenção de rede e poda de árvores. A
Empresa não poderia estar tão vulnerável à problemas deste tipo,
acrescenta Paixão. “Um sistema bem gerenciado e bem
dimensionado pode suportar estas dificuldades, mas como a
Eletropaulo trabalha no limite de sua capacidade e não dispõe de
recursos para as despesas operacionais, qualquer coisa que
ocorre causa desligamento”.
20/03 - 26/03/1998
Cidade perde o rumo
São tantos os problemas existentes que morar em São Paulo
está ficando cada vez mais difícil e não são poucos os
paulistanos que estão deixando a cidade, ou sonhando em fazer
isso. A Prefeitura não tem dinheiro e competência para resolver
os problemas que lhe cabe e por isso as ruas estão cada vez
mais esburacadas, as praças e parques abandonados e outras
mazelas.
O Estado também não vem cumprindo seu papel com eficiência.
Não há segurança, os crimes se sucedem e o tráfego de droga
aumenta. Um exemplo da insegurança foi a medida adotada pela
Ação Comunitária do Brasil, que mandou pintar as suas Kombis
com este pedido: “Por favor, não assalte esta Kombi, ela serve a
50 comunidades carentes”. O apelo desta instituição sem fins
lucrativos tem motivo: em alguns meses ela teve 5 Kombis essenciais à suas atividades roubadas.
A deterioração da cidade foi abordada em artigo do Professor
Gilberto Dupas, membro do Instituto de Estudos Avançados da
USP, publicado no último dia 14 em jornal da Capital sobre o
título Sobreviventes Metropolitanos. Nele o articulista compara
os problemas de São Paulo aos de outras grandes metrópoles e
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mostra as soluções encontradas pelas últimas. E crítica: ( Em
São Paulo) “Há um desesperador rebaixamento de expectativas.
Troca-se o Metrô pelo Fura-Fila; as eternamente prometidas
obras definitivas de contenção de enchentes, pelas precárias
paredinhas de concreto sobre as pontes das marginais e pela
“lenga-lenga” da limpeza dos córregos; a idéia de lixo seletivo é
sepultada, havendo incompetência até para destinar os detritos
hospitalares a lugar apropriado. A população é apontada como
responsável por sujar os bueiros, quando vê as autoridades
colocarem neles milhares de grades para reter folhas e entupilos de vez por falta de limpeza, alegando carência de recursos.
Prosseguindo, Dupas acusa: “Uma enorme lista de ações
incompetentes vem maltratando a cidade, envolvendo várias
esferas do Governo. Gastaram-se mais de U$ 500 milhões, com
o apoio de órgãos internacionais, para o Programa de
desassoreamento do Rio Tietê. O projeto incluía o plantio de
grama nas margens do rio. Com as primeiras chuvas ela foi ao
fundo, entupindo ainda mais o seu leito.
Ao mesmo tempo, bairros inteiros da classe média alta tiveram
os esgotos de seus edifícios ligados, clandestinamente,
diretamente ao Rio Pinheiros, já que a rede não era suficiente
quando de sua construção. Gastou-se no Parque Villa-Lobos,
última esperança de verde na Região Oeste da Metrópole, o
suficiente para fazê-lo mais exuberante que o Ibirapuera. Só
sobraram pedaços de concretos inacabados e algumas árvores
raquíticas.
Concluindo, ele diz: “Não há, pois, muita esperança para o
morador da Metrópole. Quem sabe, um dia, a sociedade civil
possa assumir um papel mais ativo e tomar a cidade em suas
mãos. Até lá, depois de cada infindável susto, continuaremos a
amanhecer com a sensação de sermos sobreviventes
metropolitanos.
¾ - 09/04/1998
Meio século depois, Rodoanel vai sair do papel
A partir do próximo dia 22, quando a Desenvolvimento
Rodoviário S.A (DERSA) abrir as propostas dos 12 grupos que
estão disputando a construção do trecho oeste do Rodoanel
Metropolitano de São Paulo, o projeto começara a se transformar
numa solução efetiva par problemas do trânsito e do transporte e
para a melhoria da qualidade de vida da região.
Encerra-se também, um debate de mais de meio século, que
resultou em diversos projetos mais nunca tirou o
empreendimento do papel, apesar da aprovação praticamente
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unânime da opinião pública e dos especialistas. Agora, como
resultado de uma inédita parceria entre os governo Federal (
21,5% da participação do custo do primeiro trecho), Estadual (
42%) e Municipal ( 21%), sendo que os 15% restante ficaram
por conta da iniciativa privada, o Rodoanel chega finalmente à
fase de construção.
O início das obras do primeiro trecho de 31,6 quilômetros,
interligando as rodovias que chegam a São Paulo pelo lado
oeste da Região Metropolitana, está programado para a segunda
quinzena de Maio próxima.
A área diretamente atingida abrange 39 municípios, numa
extensão total de 161 quilômetros de pista expressa em torno do
Município, com 3 a 6 faixas de tráfego em cada sentido. Atinge,
ainda, uma população de 16,6 milhões de habitantes e uma frota
de aproximadamente 5 milhões de veículos. Interligará,
primeiramente, as rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares,
Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Fernão Dias, Ayrton
Senna da Silva, Anchieta e Imigrantes.
O primeiro trecho ( que tem custo estimado de R$ 600 milhões)
terá sua construção divida em seis lotes, com previsão de
entrega no ano 2000. Os demais trechos ( Norte - entre Perus e
a Via Dutra; Leste - entre a Via Dutra e Anchieta; Sul - entre a Via
Anchieta e a Régis Bittencourt), fechando o Rodoanel numa
extensão total de 161 quilômetros de vias expressas em torno da
Capital Paulistana, esperarão pelo termino do primeiro. Os
estudos e projetos começaram a ser desenvolvido pela DERSA (
órgão executor da obra) já ao longo deste ano e as obras
poderão ter inicio em 1999 nas três frentes.
Obras estratégicas
Os lotes mais concorridos são o 3 e 4, com 17 consórcios na
disputa cada um. O lote 3 vai da Rodovia Castelo Branco até as
proximidades da Coohab de Carapicuíba, passando pelo Córrego
Carapicuíba, que será canalizado. Já o lote 4 começa após a
Castelo Branco e vai até o limite do Município de Santana de
Parnaíba. Esse trecho terá um túnel de 600 metros. Esses dois
lotes são tecnicamente mais fáceis de serem realizados.
O lote 1 vai da Régis Bittencourt, em Embu, até a Rodovia
Raposo Tavares, no bairro Gramado, em Cotia. O lote 2 começa
no trecho Padroeira, em Osasco, passa pela Raposo Tavares e
vai até a Rua Minas Gerais, no bairro Gramado. O lote 5 terá um
túnel de 1.700 metros passando por baixo da área de
preservação da Fazendo Ithayê. O túnel cruza 3 cidades: São
Paulo, Barueri e Osasco. O lote 6 começa após a Via
Anhanguera, se aproximando da Rodovia dos Bandeirantes. Ele

começa depois do trevo e termina na Avenida Raimundo Pereira
Magalhães, antiga estrada velha de Campinas (SP -332), em
Perus.
Impacto Ambiental
Especificamente para o lado oeste da região, as projeções dos
Estudos de Impacto Ambiental (EIA), elaborados pela Fundação
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, foram concluídos
dentro dos prazos estabelecidos, permitindo o encaminhamento
do Relatório de Impacto Ambiental (Rima) ao Conselho Estadual
e do Meio Ambiente (Cosema) no dia 21 de Outubro do ano
passado, conforme estava estabelecido. Tanto o Rima como os
EIA seguiram rigorosamente o termo de referencia definido pelo
Cosema. Também de acordo com o previsto, o EIA-Rima foi
aprovado pelo Cosema no último dia 22 de Dezembro.
Os estudos apontaram para uma considerável melhoria na
qualidade de vida da população, em termos de redução da
poluição atmosférica, menor tempo despendido nos
deslocamentos diários, reorganização do trânsito e do transporte
local e regional e ampliação da oferta de emprego.
Atualmente, o acesso à Região Metropolitana de São Paulo é
feita por 10 rodovias, com um tráfego diário estimado em cerca
de 1,1 milhões de veículos somado ao tráfego local, este fluxo
provoca congestionamentos que eqüivale a perda de 1,7 bilhões
de hora por ano. Com o Rodoanel, será eliminado em primeiro
lugar o chamado tráfego de passagem, especialmente o de
veículos pesados, que utilizam da malha viária urbana apenas
para ir de uma estrada a outra. As marginais e outras avenidas
importantes - como a Autonomista, Bandeirantes, do Estado,
Arincanduva e Radial Leste - também serão poupadas de grande
parte do tráfego regional, já que o Rodoanel estabelecerá
ligações diretas e mais rápidas, por exemplo, entre o ABC e a
Zona Norte de São Paulo ou entre Alphaville e Guarulhos.
15/05 - 21/05/1998
Parque Villa-Lobos está de cara nova
Abandonado durante longo tempo, o que motivou diversas
críticas feitas por este jornal, o Parque Villa-Lobos passou por
reformas e será devolvido à população, revitalizado, no próximo
Domingo (17), em ato que contará com a presença do
Governador Mário Covas e do Secretário de Esporte e Turismo
do Estado, Marcos Abartiman.
Depois de um longo período inativo, ele volta a ser uma opção
para quem quer fugir dos males urbanos, agora com o apoio da
recém criada Associação Amigos do Parque Villa-Lobos, que
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reúne empresários e moradores da região e vai zelar pela
preservação ambiental do logradouro, o novo Villa-Lobos conta
com pista de ciclovia, 6 quadras poliesportivas, 2 campos de
futebol, play-ground , concha acústica para shows e concertos
musicais e área de replantio com vegetação originária da Mata
Atlântica, como Jacarandá, Pau-brasil e Jatobá.
25/09 - 01/10/1998
Prefeitura projeta reurbanização das Marginais
Em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e o
Instituto de Engenharia (IE), a Prefeitura lançou um concurso
para a reurbanização das Marginais do Pinheiros e do Tietê. O
concurso escolherá o melhor projeto para a recuperação
paisagística dos 50 quilômetros das marginais, destacando-se a
adequação da iluminação das vias, arborização e ajardinamento
dos canteiros. Segundo o Secretário das Administrações
Regionais (SAR), Alfredo Mário Savelli, a proposta é recuperar,
do ponto de vista urbano, a porta de entrada da cidade.
“Queremos mudar a cara da cidade, dando continuação ao
trabalho que já começamos no Centro”, afirmou.
04/09 - 10/09/1998
Piscinões vão combater enchentes no Pirajuçara
Dois piscinões vão combater as enchentes do Córrego
Pirajuçara: um será construído no Município de Taboão da Serra
e outro no Embu. No último dia 27, o Governador em exercício,
Geraldo Alckmin, assinou autorização do edital de licitação em
solenidade do Palácio dos Bandeirantes, na presença dos
representantes de diversas entidades da região.
“A urbanização acabou com as várzeas dos rios, causando
enchentes”, explica José Bernardo Ortiz, Superintendente do
Departamento de Água e Energia Elétrica ( DAEE). Os piscinões
funcionam como uma várzea artificial. Ele retém a água das
chuvas e a solta gradativamente para que possa ser absorvida.
No ano passado, o Governo do Estado liberou verba para a
construção de 6 piscinões na Região do ABC. Foram feitas
licitações e como as obras tiveram custo menor do que o
esperado, será possível utilizar o excedente destes recursos para
a construção destes dois piscinões. “Os estudos e projetos
foram feitos internamente pelo DAEE e isto também ajudou a
baratear as obras, afirmou Hugo Marques da Rosa, Secretário de
Recursos Hídricos, Saneamento e Obras.
“A população da Capital, de Taboão da Serra e do Embu vem
pleiteando há muito tempo a construção desses piscinões”,
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disse Alckmin. Segundo o Governador, o DAEE publicará
imediatamente o edital e as obras deverão começar em até 60
dias.
O piscinão de Taboão da Serra, situado no Parque Pinheiros, terá
capacidade de armazenamento de 120 mil metros cúbicos de
água, e está orçado em R$ 6,3 milhões. O de Embu, que será
construído no Jardim Independência, com capacidade de
retenção de 100 mil metros cúbicos de água, terá investimento
previsto de R$ 7,5 milhões. As obras devem ser concluídas em
6 meses, beneficiando 1,2 milhões de pessoas.
27/11 - 03/12/1998
Campus da USP terá reabertura controlada
A Cidade Universitária deverá ser reaberta ao público, nos fins de
semana, a partir de Março do ano que vem. A entrada, porém, só
será permitida mediante apresentação de convites, que devem
ser retirados durante a semana por pessoas interessadas em
visitar os museus ali instalados ou participar de eventos.
Segundo o Prefeito da Cidade Universitária, Gil da Costa
Marques, a reabertura controlada da USP é uma forma de
encontrar um meio termo entre a população total e a utilização
indiscriminada que ocorria antes do fechamento. Até então, a
Reitoria incentivava o uso do Campus como parque,
promovendo shows e eventos. Nos domingos e feriados
ensolarados, a Cidade Universitária recebia cerca de 80 mil
visitantes. Na época do fechamento ao público, em 1995, a
Reitoria justificou a medida dizendo que a realização de obras de
canalização do Córrego Pirajuçara e da Avenida Escola
Politécnica ameaçavam a segurança dos visitantes. Findas
obras, o Campus seria reaberto, informou a Reitoria. Mas isso
não ocorreu. Alegando que o excesso de visitantes causava
problemas como vandalismo, o então Reitor manteve a proibição
e uma cerca foi colocada em torno do Campus, e o portão de
entrada passaram a ser controlados.
08/01 - 14/01/1999
Inundações: Depois das chuvas, promessas renovadas
O temporal que desabou sobre São Paulo no primeiro dia do ano
novo provocou inundações em vários locais da cidade. A região
do Córrego Pirajuçara foi, outra vez, uma das que mais sofreram
e diversas avenidas ficaram alagadas. Avenidas como a
Francisco Mourato, João Dias, Guarapiranga, Ricardo Jafet, 23
de Maio, Aricanduva, Radial Leste e outras também tiveram
pontos de alagamento, causando problemas ao trânsito.

Depois do estrago, o Prefeito Celso Pitta apressou-se a prometer
um pacote de obras antienchentes que incluem a canalização
dos últimos mil metros do Córrego Pirajuçara, a construção de
um túnel de derivação que desviaria as águas desse córrego e
do Poá para o Rio Pinheiros ( entre as pontes do Morumbi e
João Dias), além de dois piscinões nos municípios de Taboão
da Serra e Embu. Pitta só não disse de onde vai tirar o dinheiro
para as obras, já que dos vazios cofres da Prefeitura não deve
ser. Ontem (7), ele se reuniu com os prefeitos de Taboão da
Serra, Fernando Fernandes Filho, e do Embu, Oscar Yazbek,
além de representantes de órgãos estaduais, em busca de uma
solução para o problema. O Governo do Estado, aliás, também
prometeu a construção dos piscinões e em meados do ano
passado o Governador em exercício Geraldo Alckmin assinou
autorização do edital de licitação para as obras, mas nada foi
feito. Quanto ao túnel de derivação, ele teve a sua licitação
suspensa no ano passado pelo Tribunal de Contas do Município
( TCM) por suspeita de direcionamento na concorrência,
avaliada em R$ 146 milhões.
15/01 - 21/01/1999
Proliferação de mosquitos no Parque Villa-Lobos assusta
moradores
O verão e as chuvas constantes, aliado a algumas edificações
mal projetadas e construídas, tornam o Parque Villa-Lobos um
verdadeiro festival de pernilongos e mosquitos. Várias
edificações inúteis, por todo o Parque, tornaram-se depósito de
água parada, que servem de habitat ideal para a procriação
desses insetos.
Risco de doenças. Muitos desses “monumentos” (não dá pra
saber o que são e para que servem essas peças de concreto)
estão bem próximos dos vários prédios residenciais localizados
às margens do parque. Moradores dos prédios, que sofrem com
os pernilongos, pedem a ação da administração do Villa-Lobos
para que sejam retiradas essas inúteis “piscinas” de pedra. Eles
temem que o mosquito da dengue desenvolva-se no parque,
pois ali tem tudo o que precisam para fixarem “residência”( as
águas paradas) e proliferarem.
19/02 - 25/02/1999
Enchentes vão continuar e ameaçam Pinheiros
As da semana passada, que causaram grandes estragos na área
da Marginal do Tietê, vão continuar enquanto o Estado e a
Prefeitura não executarem as obras que lhe competem. A mais
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importante delas, o aprofundamento da calha do Tietê considerada por todos os especialistas a solução definitiva para
as enchentes - só deve ficar pronta em 2001. E isso se
ocorrerem sem obstáculos todas as etapas do processo, que
inclui liberação de um financiamento de R$ 200 milhões,
licitação e realização da obra.
Já a Prefeitura, que assinou em 1995 um financiamento para a
construção de 7 piscinões até o ano 2000, não entregou nenhum
até agora. Dois deles devem ser entregues no último mês,
Dezembro de 2000. Outros 5 não foram iniciados.
Risco em Pinheiros
Durante as chuvas, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia
( EMAE) manteve fechada a barragem que divide os Rios Tietê e
Pinheiros, na altura do Cebolão, medida adotada para evitar que
os estragos causados pelo transbordamento do Tietê também
atingissem o Pinheiros.
O diretor da EMAE, Sidney Simonaggio, disse que a empresa só
poderia abrir a barragem para aliviar as enchentes do Tietê
depois que as cheias do Rio Pinheiros fossem controladas pelo
bombeamento para a Represa Billings.
Não está descartada, porém, a possibilidade da barragem
precisar ser aberta em caso de uma inundação muito grande no
Tietê. Isso acontecendo, o Rio Pinheiros receberia um volume de
água que poderá fazê-lo transbordar, atingindo a Marginal, o que
seria o caos no trânsito da cidade.
26/02 - 04/03/1999
Temporal alaga ruas e marginais causando transtorno para a
população
Como noticiou o Grupo 1 na edição do dia 19, “Enchente podem
atingir a Marginal Pinheiros”, pela segunda vez em menos de 15
dias, a forte chuva que atingiu todas as regiões de São Paulo na
última terça-feira (22) provocou alagamentos em toda região
Sul, prejudicou as operações dos aeroportos e travou as
principais vias de acesso da cidade.
O aeroporto de Congonhas ( Zona Sudoeste) cancelou três vôos
das empresas Varig e Rio-Sul da ponte aérea São Paulo - Rio de
Janeiro e cinco pousos foram transferidos para o aeroporto de
Cumbica.
As pistas local e expressa da Marginal Pinheiros, no sentido
Castelo Branco - Interlagos, ficaram alagadas por problemas de
drenagem na altura da ponte do Morumbi, o que causou lentidão
na marginal. A Avenida 23 de Maio também alagou, na altura do
viaduto Euclides Figueiredo, na região do Ibirapuera, impedindo
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o tráfego nos dois sentidos da via.
Por causa das nuvens carregadas, São Paulo ficou totalmente
escura, sendo necessário ligar a iluminação pública em plena
tarde. O Departamento de Água e Energia Elétrica ( DAEE)
decretou estado de emergência no Rio Tietê, na altura da ponte
do Limão ( Zona Norte), onde havia risco da água invadir as
pistas da marginal.
A Companhia de Engenharia de Tráfego ( CET) deslocou carros
para os pontos alagados e o Secretário Municipal dos
Transportes, Getúlio Hanashiro, cancelou a segunda etapa do
rodízio municipal, entre as 17h e as 20h do dia 22, no qual não
poderiam circular os veículos de placas com final 1e 2.
O Corpo de Bombeiros registrou vários casos de pessoas ilhadas
sobre carros e casas alagadas, principalmente na Zona Sul da
cidade. Bairros nobres como a Chácara Flora, Brooklin, Morumbi
e Jardim Marajoara, nas zonas Sul e Sudoeste, sofreram com
inundações. A empresária Cleuza Regina Spallek, proprietária do
prédio onde está instalado o Morumbi Trade Center, na Rua
Chafic Maluf, 294, relata que o temporal da última terça-feira fez
diversos estragos na região.
“O estacionamento do Shopping foi totalmente invadido pelas
águas, chegando a danificar vários veículos. A praça de
alimentação também ficou completamente inundada”, conta ela,
lamentando os prejuízos e o desinteresse das autoridades em
buscar uma solução para o problema das enchentes.
Em Santo Amaro, a Avenida Adolfo Pinheiro ficou alagada. Na
Rua Áustria, em Pinheiros, uma árvore caiu. Na Zona Sul, houve
interrupção no fornecimento de energia.

desapropriou um terreno de 26 mil metros quadrados na
confluência dos Córregos Joaquim Cachoeira e Pirajuçara, no
Parque Pinheiros, e o DAEE está fazendo a marcação para o
início das escavações. A Prefeitura de Embu abriu licitação para
construir um piscinão no Jardim Independência, com
capacidade para 120 mil metros cúbicos de água. E a Prefeitura
de São Paulo construirá o piscinão antienchente em uma área de
23 mil metros quadrados, no cruzamento da Avenida Antônio
Sales Penteado com a Rua José Felix, com capacidade para 80
mil metros cúbicos de água. “Os levantamentos técnicos do
terreno estão sendo concluídos e, em seguida, será feita a
desapropriação”, disse o Prefeito Celso Pitta.
A previsão é de que todas essas obras estarão concluídas ainda
este ano. Em 1994, o então Prefeito Paulo Maluf assinou
convênios com as prefeituras com o mesmo propósito, mas os
planos não saíram do papel.

19/03 - 25/03/1999
Pirajuçara: Fim das Enchentes?
Depois de mais uma série sucessivas de inundações causadas
pelo Córrego Pirajuçara nas últimas semanas, o Prefeito de São
Paulo Celso Pitta, de Taboão da Serra, Fernando Fernandes e de
Embu, Oscar Yazbek, e o Departamento de Águas e Energia
Elétrica (DAEE), assinaram no último dia 12 um protocolo de
intenções para a execução de obras contra enchentes na bacia
do Pirajuçara.
As obras prevêem a construção de três piscinões, em Taboão da
Serra, Embu e São Paulo, e a canalização do último trecho do
córrego, da Avenida Eliseu de Almeida à Estrada do Campo
Limpo, na divisa entre São Paulo e Taboão da Serra.
Para a construção do piscinão de Taboão da Serra, que poderá
armazenar 180 mil metros cúbicos de água, a Prefeitura local
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