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As DANT compreendem um enorme grupo de doenças e agravos 
que inclui as doenças não-transmissíveis (doenças do aparelho circu-
latório, câncer, diabetes, hipertensão, certas doenças respiratórias etc) 
e as causas externas (violências e acidentes). Atualmente mais de 80% 
das mortes e 70% dos gastos do SUS com internações no município 
ocorrem por DANT.

As DANT estão relacionadas a fatores de risco (tabaco, alimentação 
inadequada, sedentarismo, consumo nocivo de álcool e de tabaco, etc), 
e a fatores de proteção (atividade física, consumo de frutas e verduras, 
transporte adequado, lazer etc).  Todos estes fatores estão intimamente 
ligados à forma como a sociedade se organiza e são condicionados pelos 
chamados “Determinantes Sociais da Saúde”.

Neste contexto, o modo de vida na Metrópole de São Paulo gera 
condições de trabalho, transporte, lazer, renda e ambiente que produzem 
grande impacto no perfi l de saúde e doença da população.  O resultado 
se traduz no aumento da desigualdade social e das situações de violência, 
da precarização do trabalho, do desemprego, da poluição, do sedentaris-
mo e na alteração dos hábitos de consumo.  Assim, numa visão mais 
ampla de Vigilância, o combate às DANT vai além do olhar exclusivo 
sobre o indivíduo e incorpora estratégias populacionais.

A Subgerência de DANT do Centro de Controle de Doenças (CCD) 
da Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) além de coletar, 
sistematizar e analisar informações sobre as DANT e seus fatores de 
risco e de proteção, apoia e participa das iniciativas que visem à redução 
da morbi-mortalidade dentro dos princípios da Promoção da Saúde. São 
eles: reorganização dos serviços de saúde, elaboração e implementação 
de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes favoráveis à saúde, 
desenvolvimento de habilidades pessoais e reforço da ação comunitária.

Equipe da Subgerência de Vigilância de Doenças e 
Agravos Não-Transmissíveis do Centro de Controle de 
Doenças (DANT) / Coordenação de Vigilância em Saúde 
- Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo

Contato
Centro de Controle de Doenças:
Rua Santa Izabel, 181, 4º andar
Telefone: (11)3397-8318 / Fax: (11) 3350-6658
Envie contribuições para:
smsvigdant@prefeitura.sp.gov.br

Vigilância das 
Doenças e Agravos 
Não-Transmissíveis
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Mobilidade urbana

As grandes metrópoles – onde se concentram as maiores opor-
tunidades de trabalho, a mais ampla gama de serviços e um 

enorme contingente de pessoas – têm sempre que lidar com com-
plexas questões que envolvem sua imensidão urbana. O aspec-
to da mobilidade é um desses desafios, tão abrangente quanto 
precisam ser as abordagens que buscam sua melhoria. Por sua 
importância e influência na qualidade de vida das pessoas, a mo-
bilidade urbana é o tema da „Matéria Central‰ desta oitava edição 
do Almanaque DANT. 
Deslocar-se pela cidade sem grandes gastos de tempo, de modo 
confortável e seguro é algo que todos gostaríamos de ter a nosso 
alcance. Mas, como analisa o Dr. Paulo Saldiva na seção „En-
trevista‰, a fluência na circulação urbana tem chegado a níveis 
tão ruins que essa situação de insatisfação generalizada pode fa-
vorecer às mudanças. Pensar em soluções para o meio urbano que 
contemplem uma melhor qualidade vida e um respeito maior às 
pessoas é uma das preocupações da Saúde Ambiental, tema a que 
o Dr. Paulo Saldiva tem se dedicado e que norteia suas consider-
ações sobre os problemas relacionados à mobilidade urbana. No 
que tange à Vigilância das DANT, o relato de ações e parcerias na 
promoção de saúde na região Sul de São Paulo presente na seção 
„Santo de Casa‰ mostra que capacitações coordenadas e sintonia 
com as demandas fazem toda a diferença na obtenção de resulta-
dos favoráveis.
Todo caminho na cidade passa pelas calçadas. Por isso, a seção 
„Qual a sua dúvida?‰ traz informações a respeito da manutenção 
dessas vias e o que pode ser feito para que sejam mais adequadas e 
seguras aos usuários. Já experimentou conhecer a cidade onde vive 
caminhando? Essa é a proposta explorada em „Viver bem em Sam-
pa‰, que aborda diferentes opções de trilhas urbanas disponíveis 
na metrópole. Executar atividades físicas leves, observando certos 
cuidados, pode ser benéfico e ainda mais agradável nas academias 
ao ar livre instaladas em praças e parques da cidade, o que você 
confere na seção „Movimente-se‰.
Para complementar o incentivo aos bons hábitos, a seção „Comer 
bem‰ mostra como pode ser simples a adoção de lanches mais 
saudáveis para o seu dia a dia. E quando o assunto é bebidas à 
base de frutas, você sabe o que deve levar em conta na hora de 
escolher entre as opções disponíveis nas prateleiras dos mercados ? 
A seção „Gato por Lebre‰ vai facilitar as coisas para você.
Preparada a cesta com alimentos saborosos e saudáveis, é hora de 
refugiar-se em uma das mais impressionantes e belas áreas verdes 
da cidade, o Jardim Botânico. Aceite nosso convite e saiba mais 
sobre suas atrações na seção „Roteiro‰. Desejamos a todos boas 
leituras e bons trajetos pela cidade!

Rosa Maria Dias Nakazaki

14

Entrevista
Dr. Paulo Saldiva

Santo de Casa
A Vigilância das Dant na Região Sul: 
Parcerias e Redes com foco na 
Promoção da Saúde
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Se esta rua fosse minha...
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“... Sem ter medo de andar na rua
Porque a rua é o seu quintal
Todo mundo tem direito à vida
Todo mundo tem direito igual
Boa noite, tudo bem, bom dia,
Gentileza é fundamental
Pisca alerta pra encostar na guia
Com licença, obrigado, até logo, tchau.”

Rua da passagem (trânsito) – Arnaldo Antunes / Lenine (1999)
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Almanaque DANT - Como o senhor 
caracterizaria a constituição dos 
problemas de mobilidade urbana que 
enfrentamos hoje na cidade de São 
Paulo e em outras regiões?

Dr. Paulo Saldiva – Cidades como 
São Paulo passaram por um processo de 
crescimento explosivo, no qual se criam 
periferias e depois subperiferias. Con-
forme vão crescendo muito, as cidades 
vão perdendo população residente nas 
regiões mais desenvolvidas. Então, o 
centro velho, onde morava gente, com o 
crescimento da cidade passa a ser ocu-
pado por empresas comerciais. Em razão 
disso, o preço de morar fica muito ele-
vado e empurra as pessoas para fora. 
Só que quando não mora gente, à noite 

fica vazio, deteriora. Aí começa o nosso 
problema, a patogenia do processo é: o 
que em um primeiro momento eram as 
questões de saúde mais importantes, rela-
tivas a doenças contagiosas, vão sendo 
mais controladas com a melhoria das 
condições sanitárias, as vacinas, os an-
tibióticos, etc. Sai o agente infeccioso e 
entra uma coisa para a qual tem o lobby 
econômico, o lobby imobiliário. Até um 
tempo atrás, os Presidentes da República, 
no Brasil, eram advogados, engenheiros, 
médicos... Agora esse passou a ser um 
domínio de economistas. Tudo é o PIB 
(Produto interno Bruto, indicador para 
medir a atividade econômica do país). 
Então, basta crescer o PIB, que tudo se 
resolve · o que é um argumento um 
pouco falacioso. Mas isso dominou e 

domina até hoje, a ideia de „vamos fi-
car ricos a qualquer custo‰. Só que esse 
excesso de renda foi sendo utilizado até 
para aumentar um pouco as distorções 
do sistema.

Almanaque DANT – Está se referindo 
à lógica de ocupação que obriga as 
pessoas a morar cada vez mais afasta-
das das regiões mais desenvolvidas, 
onde estão o trabalho e os serviços?

Dr. Paulo Saldiva – Esse é um dos fa-
tores que compõem o problema da mo-
bilidade urbana. E o que decorre dessa 
imobilidade que caracteriza as grandes 
cidades? O primeiro ponto, o mais ób-
vio, é a perda de tempo. A perda de 
tempo é a dificuldade de conexão entre 

“É preciso repensar a 
cidade dentro de uma 
lógica de maior respeito 
à vida humana”

Dr. Paulo SaldivaDr. Paulo Saldiva
Médico patologista, professor titular 

da Faculdade de Medicina da Universi-

dade de São Paulo e pesquisador com 

larga experiência em questões de saúde 

relacionadas à poluição atmosférica 

e temas de saúde ambiental, Dr. Paulo 

Saldiva aponta a priorização do transporte 

coletivo como essencial para a solução 

dos problemas de mobilidade urbana.

“Ninguém está feliz com a qualidade

de vida urbana que temos hoje”

“É preciso repensar a 
cidade dentro de uma 
lógica de maior respeito 
à vida humana”

Por Rosa Lopez

ALMANAQUE Setembro de 20144
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as pessoas. Hoje, em São Paulo, devemos 
estar perdendo mais de 2 horas e meia 
por dia tentando realizar deslocamentos. 
Eu queria a minha parte em sono, ou em 
exercício, ou em convívio com as pessoas 
que eu gosto, ou ainda em oportunidades 
de crescimento. Esse tempo perdido nos 
deslocamentos obriga a dormir menos. 
Dormindo menos, alguns dos hormôni-
os que são secretados durante o sono 
deixam de ser produzidos. Um dos aspec-
tos ruins do urbano é esse background 
de ruído que nos acompanha o tempo 
todo. A gente nem percebe, mas nossa 
cóclea está recebendo esses sons, que im-
pedem o alcance das fases de sono mais 
profundas. Com isso, hormônios como 
a melatonina, que é anti-inflamatório e 
que participa da regulação da pressão ar-
terial, não são secretados.

Almanaque DANT – Que outros as-
pectos de saúde são afetados negati-
vamente com os problemas de mobi-
lidade urbana?

Dr. Paulo Saldiva  – Outro ponto impor-
tante é que as pessoas acabam precisando 
modificar seu padrão de alimentação. 
Antigamente, quando as distâncias entre 
casa e trabalho não eram tão grandes e 
tão difíceis de transpor, era mais comum 
conseguir-se fazer pelo menos parte das 
refeições diárias em casa. Hoje, comer na 
rua é uma necessidade. E comida ruim é 
muito mais barata que comida boa. Um 
pacote de bolacha custa menos que uma 
maçã. Você come um churrasco grego na 
cidade por R$ 2,50. Quer dizer, a comida 
boa é muito mais cara. Então, eu fico 
parado, sem ir pra lugar nenhum e como 
o pior, qual o resultado? Obesidade. Em 
relação à saúde mental, temos, além do 
fato de não se dormir direito, o agra-
vante de irritabilidade por se estar preso 
no trânsito, sem ir para lugar nenhum. 
Daí surgem conflitos, aumentam as in-
frações, uma série de consequências. A 
poluição do ar também é um problema 
sério. Estima-se que, atualmente, mais 
ou menos 15% dos casos de câncer de 
pulmão na cidade sejam atribuíveis à po-
luição do ar.

Almanaque DANT – Sobre a questão 
específica da circulação na cidade, o 
que mais lhe chama a atenção?

Dr. Paulo Saldiva – O aspecto da ve-
locidade. Se formos analisar, a velocidade 
média em São Paulo está em 15 km/h, 
mas nas zonas de gargalos de tráfego, ela 
chega a menos de 10 km/h. Isso significa 
que o Borba Gato chegava, em lombo de 
mula, antes do que a gente. A prioridade 
ao transporte individual mudou também 
o perfil construtivo. A gente se aperta 
em apartamentos de 45 m2, enquanto 

nosso carro tem uma garagem de 25 m2. 
Quer dizer, o carro pode se espreguiçar, 
à vontade; as pessoas, não. E o número 
de garagens passa a ser tão importante 
quanto o número de quartos que se tem. 
Isso significa que você trabalha para que 
o seu carro viva bem.

Almanaque DANT – Observando as-
sim, parece tudo um tanto absurdo, 
não?

Dr. Paulo Saldiva – Sim! Sabe aquele 
medo recorrente, bastante explorado nas 
histórias de ficção, de que a criatura se 
volte contra o criador: Frankenstein, 
robôs, computadores? Aconteceu exata-
mente isso com a gente, o nosso servo 
mecânico passou a exigir da gente um 
tributo quase que maluco. Isso mostra 
que essa situação não tem sentido. Eu 
perco tempo, perco sono, gasto dinheiro, 

perco saúde... E todas as situações, diga-
mos, que houve intervenções de restrição 
de tráfego · como por exemplo, Londres, 
que fez um restriction zone · mostram 
que houve melhora de vários indicadores 
de saúde.

Almanaque DANT – Há estimativas 
atuais sobre o quanto os problemas 
relacionados à mobilidade urbana 
afetam a saúde das pessoas em São 
Paulo?

Dr. Paulo Saldiva – Calcula-se que 
ocorram, na cidade de São Paulo, 4000 
mortes prematuras ao ano; cerca de 12% 
das internações pediátricas por descom-
pensação; um em cada 10 infartos do 
miocárdio e um em cada 15 cânceres 
de pulmão. Se a poluição do ar em São 
Paulo fosse reduzida para um padrão 
de emissão comparável ao dos Estados 
Unidos, seriam ganhos três anos em ex-
pectativa de vida para a população geral. 
O que eu percebo, hoje, é que a área de 
Saúde não está preparada para lidar com 
o problema da mobilidade urbana · que 
é um problema de saúde, seja do ponto 
de vista de trauma, de estresse, de risco 
de uma série de coisas, de poluição do 
ar, de câncer, doença cardiovascular, 
descompensação de bronquite crônica, 
asma e pneumonia. A Saúde está mui-
to capacitada a lidar com ações tradi-
cionalmente enquadradas dentro de um 
orçamento que é da própria secretaria. 
Quando se constata que o problema do 
trânsito envolve planejamento e uso do 
solo; política de transportes; política de 
combustível, etc., vê-se que o problema 
não se enquadra na área tradicional em 
que a Saúde se move bem. Isso envolve 
uma ação transversal que não é uma 
tradição do governo, cada área tem sua 
agenda. Não existe ponte para medidas 
que envolvem várias áreas. O Brasil tem 
que quebrar essas barreiras, e eu acho que 
a Saúde vai ter que tomar a iniciativa. A 
Saúde tem que lutar para fazer a socie-
dade protetora do ser humano, que não 
existe. Você tem vários animais bene-
ficiados com programas de preservação, 
menos o habitante urbano, que é sempre 

“Estima-se que 

cerca de 15% dos 

casos de câncer 

de pulmão na 

cidade sejam 

atribuíveis à 

poluição do ar”
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visto como o vilão da história. Esse é o 
desafio da Saúde Ambiental.

Almanaque DANT – Como o senhor 
vê as perspectivas para o enfrenta-
mento desses desafios que os proble-
mas citados impõem?

Dr. Paulo Saldiva – O desafio é muito 
grande, mas eu sou otimista. Porque a 
cidade hoje, eu sempre uso uma figura 
para falar dela, se você considerar a ci-
dade como um ser vivo, cada bairro um 
órgão, nós as células que constituímos 
este órgão, nós vamos ver que a cidade 
tem algumas doenças. Febre. Quando 
chove, edema. Obesidade. O ar está ruim, 
então tem bronquite crônica. Há uma 
insuficiência cardíaca, porque não se 
consegue circular, as artérias estão oblite-
radas. Há também uma insuficiência re-
nal, por problemas com o lixo, falta de 
capacidade para se livrar das impurezas 
que se produziu. E uma disfunção cog-
nitiva, porque os neurônios que dirigem 
costumam achar que as coisas não vão 
piorar muito até a próxima eleição. Mas, 
como a doença é que leva a gente a me-
lhorar, modificar nossos hábitos... Penso 
que estamos em um momento bom para 
realizar mudanças, porque ninguém está 
feliz com a qualidade da vida urbana que 
temos hoje.

Almanaque DANT – Que medidas 
considera que seria preciso tomar em 
termos de planejamento e políticas 
públicas para tentar priorizar as pes-
soas na cidade?

Dr. Paulo Saldiva – Taí uma coisa que 
é fácil de fazer, porque já está tudo in-
ventado. A tecnologia de BRT (Bus Rapid 
Transit, ou trânsito rápido de ônibus)
foi desenvolvida no Brasil. Nós fazemos 
metrô, fazemos bonde, fazemos tudo. Te-
mos todos os planos diretores do mundo 
para consultar, podemos estudar pontos 
fortes e fracos de outras experiências... É 
só investir. Só que, ao contrário do que 
acontece quando se faz uma campanha 
de vacinação, por exemplo, em que a 
população vê a ação como positiva, as 
medidas estruturais não vão ser nunca 
consenso. Isso vai ter que ser feito com 
diálogo e convencimento. Dá muito 
mais trabalho. 

Almanaque DANT – Poderia citar um 
exemplo de cidade onde o sistema foi 
modificado para melhor, entre os 
países em desenvolvimento?

Dr. Paulo Saldiva – Bogotá, na Colôm-
bia, é um bom exemplo. Lá se investiu 
em BRT, um sistema muito mais rápido e 
barato de viabilizar do que o metrô. Um 
BRT é capaz de transportar 45 mil pas-
sageiros por hora, com bilhetagem fora 
dos veículos, como em Curitiba, e portas 
amplas que se abrem como as de metrô. 
As faixas exclusivas contam com pon-
tos de ultrapassagem entre os próprios 
ônibus da linha, para que se possa ofe-

recer ônibus que param em todo ponto 
e outros com destinação final, sem para-
das. Soluções disponíveis existem, mas 
o cerne de tudo é priorizar o transporte 
coletivo. Há muitas medidas que podem 
ser implementadas, mas elas partem de 
uma cumplicidade entre população e 
governo. Eu acho que o governante não 
tem coragem de fazer o certo, pelo ônus 
político. E quando começa a fazer, como 
o prefeito começou agora, tem-se uma 
queda de popularidade que é vertigi-
nosa. Aí os próprios órgãos de imprensa 
começam a criticar, dizendo que a faixa 
de ônibus está atrapalhando o trânsito! 
No dia em que ônibus atrapalhar o trân-
sito... Isso é absolutamente o contrário de 
qualquer coisa! Quem está atrapalhando 
trânsito é o excesso de carros. Isso tem 
que mudar. Não estou dizendo que as 
pessoas não podem ter carros, o que pre-
judica é o uso extensivo, a dependência 
exclusiva. É preciso oferecer alternativas 

mais decentes para tirar as pessoas do 
transporte individual.

Almanaque DANT – As bicicletas 
têm seu espaço nesse cenário?

Dr. Paulo Saldiva – Sim, elas têm es-
paço na periferia das cidades · a taxa de 
uso de bicicleta na periferia de São Paulo 
é maior do que a de Amsterdam, só que 
o risco é enorme, pois nem as vias, nem 
os outros componentes do trânsito estão 
adaptados a ela. Eu imagino que 5% a 
6% dos deslocamentos que estão sendo 
feitos hoje de carro, especialmente entre 
os usuários mais jovens e os de menor 
renda, poderiam ser feitos de bicicleta. 
Oferecendo uma infraestrutura básica, é 
possível aliar mobilidade, benefício em 
saúde para o ciclista e benefício para os 
outros.

Almanaque DANT – E em relação à 
regulação do trânsito, como o se-
nhor vê o convívio entre os diferentes 
meios de transporte que circulam na 
cidade?

Dr. Paulo Saldiva – Nosso trânsito é 
muito pouco civilizado. O regramento 
até existe, mas não é aplicado. Está fal-
tando educação e fiscalização também. 
A descostura do pano social, a grande 
distância entre o Brasil real e o Brasil de 
uma elite reflete-se também no trânsito, 
onde cada um acaba se defendendo como 
pode. Infelizmente, no Brasil, as coisas 
só acontecem quando pegam o andar de 
cima. A precariedade de condições de 
vida e de transporte para a população 
mais pobre não é um problema novo. Há 
tantas situações caóticas que atingem esse 
segmento que elas ficam até banalizadas. 
Quando se privilegia a preocupação com 
o impacto econômico de certas medidas 
em detrimento da minimização de proble-
mas graves que afetam a vida de muitas 
pessoas, tem-se uma clara demonstração 
de desprezo pela vida. Essa lógica traduz 
um pouco de falta de política de inte-
gração, quer dizer, o técnico só pensa 
naquele indicador que importa para a 
área dele. E um pouco é desrespeito pela 
vida humana. 

“É preciso 

oferecer alter-

nativas mais 

decentes para 

tirar as pessoas 

do transporte 

individual”

Colaboração: Renata Scanferla Siqueira Borges e 
Rosana Burquez Diaz
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Academias ao ar livre: Academias ao ar livre: 
saiba mais sobre elassaiba mais sobre elas

Atividades leves, executadas ao ar livre e seguindo certos cuidados, 
podem ser benéficas para a saúde geral, além de não pesarem no bolso

O USO DE EQUIPAMENTO 
PÚBLICO PARA ATIVIDADE FÍSICA: 
1) Verificar se as dimensões do equipamento são compatíveis com as corporais, pois 
eles são projetados para a “média da população adulta” e não permitem ajustes.  

2) Subir e descer dos equipamentos com cuidado, pois depois do exercício pode-se 
sentir um pouco de tontura, que é normal pela ativação do labirinto e canais semicir-
culares do ouvido interno. 

Com um ritmo de vida agitado, às vezes 
fica complicado encontrar tempo 

para fazer alguma atividade física, ou falta 
dinheiro para pagar uma academia. Para 
minimizar essas dificuldades é interessante 
procurar opções próximas ao trabalho ou 
de casa, de baixo custo e porquê não, gra-
tuitas!

Pensando nisso, uma ótima sugestão 
são as popularmente chamadas „Academi-
as ao Ar Livre‰ ou „Academias para a Ter-
ceira Idade‰, que consistem em aparelhos 
para a prática de exercícios instaladas em 
praças e parques do Município. 

O projeto que vem sendo implemen-
tado pela Secretaria de Coordenação das 

Subprefeituras e pela Secretaria do Verde 
e Meio Ambiente disponibiliza hoje mais 
de 470 academias instaladas em espaços 
públicos por toda a cidade de São Paulo. 
Existem ainda outros tantos administrados 
pelo Governo do Estado (em parques es-
taduais).

Os equipamentos oferecidos objetivam 
estimular práticas mais saudáveis nos ci-
dadãos, por meio de exercícios leves, que 
ajudam no fortalecimento e na flexibili-
dade dos músculos, além do aumento do 
equilíbrio e da coordenação motora, fa-
vorecendo em especial a terceira idade.

Dentre os equipamentos é possível 
encontrar: alongador, simuladores de 

caminhada e de cavalgada, remada sen-
tada, multiexercitador, barras paralelas, 
senta e levanta, rotações vertical e diagonal, 
pressão de pernas, esqui, surf, entre outros. 
Vale ressaltar que alguns locais também 
possuem equipamentos para a prática de 
exercícios destinados a cadeirantes, como é 
o caso do Parque do Ibirapuera.

Fique atento às orientações para uso 
dos aparelhos, geralmente existe alguma 
placa informativa acoplada ao próprio 
equipamento. Entretanto, como os espaços 
não disponibilizam instrutor para orientar 
os exercícios, é importante tomar alguns 
cuidados para que a prática de atividade 
incorreta não traga prejuízos.

Por Debora Sipukow
Natália Gaspareto

Fotos Ivan Feitosa
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Fique ligado!
 Procure fazer sempre exercícios 
para ativar o corpo inteiro; evitar 
realizar somente os exercícios 
“localizados” 
(Ex.: só para o joelho ou ombro), 
pois focar somente em uma parte 
do corpo pode provocar sobre-
carga. 

 Cuidado com excessos! Comece os 
exercícios com menor intensidade 
e aumente aos poucos, respeitando 
seus limites.

 Use roupas e calçados confortáveis, 
que não impeçam os movimentos e 
circulação sanguínea.

 Faça uma alimentação leve antes 
do exercício e não se esqueça de 
beber água durante sua prática.

Qual o seu 
objetivo? 
Cada pessoa pode ter um objetivo ao 
iniciar a prática de atividade física: 
mobilidade geral para quem quer 
combater o sedentarismo, manuten-
ção do peso ou emagrecimento, me-
lhora da saúde (doenças cardiovas-
culares, lesões de coluna ou joelho, 
etc), performance em esportes. 
Dependendo do seu objetivo, cabem 
orientações específicas.
Na dúvida, consulte um especialista. 

ERRADO CERTO

Coluna e ombros desalinhados; cabeça fora 
do alinhamento com quadril.

Olhar para frente, cabeça alinhada com 
quadril, ombros alinhados.

ERRADO CERTO

Barra muito baixa e pés “frouxos”.
Barra na altura do quadril, pés tensionados 
para a direção do nariz, tronco para frente 
(alongamento da cadeia muscular posterior).

90o
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Quem deve cuidar das 
Academias ao Ar Livre?
A administração municipal é responsável pela ma-
nutenção dos espaços e equipamentos. Entretanto, 
é importante lembrar que o apoio da população é 
fundamental para manter a conservação e funcio-
nalidade dos espaços.

Serviço de atendimento: 
Telefone - 156
Site: http://sac.prefeitura.sp.gov.br
Praças de Atendimento das 31 
Subprefeituras espalhadas por toda a cidade.

Assessoria Técnica - JENNY IZUMI KOSE, Fisioterapeuta, Supervisão Técnica de Saúde Ipiranga.

ERRADO CERTO
Excesso de tensão no pescoço, hiperextensão de joelhos provocam 
desgaste e dor. 

Costas apoiadas, pescoço alinhado, joelho semiflexionado 

ERRADO CERTO

Curvatura e tensão na 
região lombar da coluna, 
respiração presa.

Cabeça alinhada com quadril; 
coluna alongada desde o pescoço 
até o quadril, respiração solta 
com diafragma relaxado.

ERRADO CERTO

Excesso de tensão na coluna 
cervical e ombros; coluna 
torácica encurvada.

Manter coluna cervical alongada, 
ombros baixos, coluna torácica 
alongada.

ALMANAQUESetembro de 2014 9
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A região sul do município de São Paulo 
possui 2.630.578 habitantes, corres-

pondendo a 23% da população da cidade 
(CEInfo, 2013). Os equipamentos de saúde 
na região estão agrupados em cinco grandes 
Supervisões Técnicas de Saúde  (STS) – 
Campo Limpo, Capela do Socorro, MÊBoi 
Mirim, Parelheiros e Santo Amaro/Cidade 
Ademar –   que respondem à Coordenado-
ria Regional de Saúde Sul – CRSSul.

As Supervisões de Vigilância em Saúde – 
SUVIS respondem diretamente às STS, sendo 
também cinco SUVIS na região. Nas SUVIS, 
por meio da gerência da vigilância epide-
miológica, há a interlocução da Vigilância 
das Doenças e Agravos Não Transmissíveis 
- DANT que atua no estudo e monitora-
mento de fatores de risco e proteção, análise 
e avaliação das ações de promoção da saúde, 
prevenção e controle das DANT junto aos 
serviços de saúde e outras áreas técnicas da 
saúde.

Entre os anos de 2010 e 2012 houve ca-
pacitações organizadas pela subgerência de 
Vigilância de DANT da COVISA (Coorde-
nação de Vigilância em Saúde) que desenca-
dearam diversas ações no município, como 
fóruns regionais, oficinas e reuniões locais, 
levantamento de atividades físicas/práticas 
corporais nos serviços de saúde e comitês de 
investigação de mortalidade precoce. 

A Vigilância das DANT na Região Sul: 
Parcerias e Redes com foco na Promoção da Saúde

As ações da Vigilância de DANT desen-
volvidas ao longo dos anos buscaram pro-
mover a reflexão, discussão e divulgação das 
informações em relação aos determinantes 
sociais de saúde* que interferem no modo 
de vida da população, nas escolhas indi-
viduais e nas ações de promoção da saúde 
desenvolvidas no território. Neste contexto 
é fundamental o reconhecimento das di-
ficuldades e dos desafios a serem enfrenta-
dos, bem como a busca de parcerias para 
otimizar os recursos de cada região. 

Destaques regionais

A região do Campo Limpo, dentre 
muitas atividades realizadas pelos serviços 
de saúde em parcerias com outros setores, 
tem como destaque o trabalho do grupo 
„Corpo em Movimento‰ da UBS Jardim 
Macedônia. Coordenado pelo educador físico 
da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família - NASF, o grupo conta com a a par-
ticipação de 80 adultos e idosos e realiza-se 
três vezes por semana. De acordo com o 
coordenador Diogo Albuquerque Saraiva, 
„o grupo visa à prevenção e promoção em 
saúde através de alongamento, aquecimento 
e  prática de caminhada e corrida, respeitan-
do as capacidades de cada individuo‰. Sarai-
va aponta como resultados relevantes desse 

trabalho os relatos obtidos de diminuição 
de dores articulares, do consumo de medica-
mentos e do estresse; as melhorias na quali-
dade do sono, na relação social e familiar; 
e o incremento na disposição para realizar 
tarefas diárias, no controle do diabetes e da 
hipertensão arterial.

Já na região do MÊBoi Mirim destaca-se 
a Comissão de Promoção à Saúde da STS 
regional, composta também por técnicos 
de SUVIS/DANT e parceiros do território. 
Frente aos dados estatísticos, a Comissão 
realiza periodicamente capacitações junto
aos profissionais das unidades de saúde. 
Por iniciativa desse grupo, realizou-se em 
2012 um  treinamento com a UBS Parque 
Figueira Grande e a UBS Jardim Coimbra, 
ação na qual ficou evidenciado que o mode-
lo atual de atenção básica à saúde precisa 
incorporar mudanças no processo de tra-
balho e na atitude profissional, visando  o 
real enfrentamento das novas condições epi-
demiológicas brasileiras. 

Por mais feiras livres

Ainda na região do MÊBoi Mirim, foi 
realizado um trabalho com as feiras livres 
em parceria com o COMUSAN (Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutri-
cional)  da Subprefeitura de MÊBoi Mirim.  

*Determinantes Sociais de Saúde incluem as condições socioeconômicas, 
culturais e ambientais de uma sociedade, estando relacionadas às 
condições de vida e trabalho de seus membros. Tais condições abrangem 
itens como habitação, saneamento, ambiente de trabalho, serviços de 
saúde e educação, e ainda a trama de redes sociais e comunitárias
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Autores
Patrícia Leal Sousa – enfermeira – SUVIS CRSSUL
Flávio Sarno – Médico – SUVIS Campo Limpo
Marta Pens Alves – Assistente Social – SUVIS Campo Limpo
Satiko Sato Yoshikawa – Médica – SUVIS Campo Limpo
Ana Cláudia Soares de Melo – Enfermeira – SUVIS Capela do Socorro
Adriana Trapiá – AGPP/Psicóloga – STS Capela do Socorro
Maria Lucia Borges dos Santos – Assistente Social – STS Capela do Socorro
Helena Maria Fekete Nuñez – Enfermeira – SUVIS M’ Boi Mirim
Maria Manuela Di Girolamo – Enfermeira – STS M’Boi Mirim
Marcelo Takiishi Scrocco– Fisioterapeuta – STS M’Boi Mirim
Vivian Cristina Rodrigues – Assistente Social – SUVIS Parelheiros
Sirlei Nogueira Onaga – Educadora em Saúde – SUVIS Parelheiros
Yurica Ono – Médica – SUVIS Santo Amaro/Cidade Ademar
Tieko Aoki – Educadora em Saúde - SUVIS Santo Amaro/Cidade Ademar
Cristina Mota – Médica - SUVIS Santo Amaro/Cidade Ademar

Através de um mapeamento, constatou-se 
uma  baixa quantidade de feiras  livres  no 
território, uma proporção de uma feira para  
28.558 habitantes, segundo dados do IBGE 
relativos a 2010. A média em São Paulo 
pesquisada na época era de uma feira para 
12.831 habitantes. Havia no MÊBoi Mirim 
uma grande concentração de feiras legaliza-
das na região mais central,  e  feiras clandes-
tinas em áreas mais periféricas,  de  maior 
vulnerabilidade social. 

Para o enfrentamento do problema 
identificado, foram levantadas as seguintes 
propostas de ações:

 
  Formação de feirantes para futuro 
aumento do número de feiras livres; 

  Organização dos agricultores locais para 
o escoamento da sua produção na região; 

  Fornecimento de sementes e tecnologias 
para os pequenos agricultores; 

  Controle dos agrotóxicos; 
  Transformação da plantação familiar em 
plantação agroecológica e orgânica;

  Melhoria da qualidade e preço do sa-
colão com prioridade para instalação dos 
pequenos agricultores;

  Regularização de feiras clandestinas;
  Maior aproximação com os produtores 
locais.

Ações em Santo Amaro,
Capela do Socorro e 
Parelheiros

Com o objetivo de definir as ações de 
vigilância, avaliar e monitorar as atividades 
físicas desenvolvidas em rede de Promoção 
da Saúde pelas unidades de saúde, a região 
de Santo Amaro/Cidade Ademar realizou 
em 2012 a„Oficina de Promoção da Saúde 
nas DANT com foco nas atividades físi-
cas e práticas corporais‰, ação planejada 
com interlocutores da Saúde do Adulto, 
Medicinas Tradicionais e Práticas Integrati-

vas – MTHPIS; Painel de Monitoramento 
e Planejamento da Supervisão Técnica de 
Saúde e representantes locais. Participaram 
da oficina monitores das Práticas Corpo-
rais das UBS Jardim Niterói, UBS Santo 
Amaro, UBS Jardim Aeroporto, Centro de 
Convivência e Cooperativa (CECCO) de 
Santo Amaro e educadores físicos do NASF. 
Foi observado que os participantes possuem 
um olhar ampliado sobre Prevenção e Pro-
moção da Saúde, porém a gestão do Sistema 
de Saúde ainda enfatiza a doença, o que di-
ficulta a execução de ações de saúde numa 
nova perspectiva de trabalho. 

A região de Capela do Socorro e de 
Parelheiros, junto com a SUVIS, STS, par-
ceiros e outros setores, desenvolvem suas 
atividades pautadas nos princípios da Pro-
moção da Saúde em suas diversas unidades 
de saúde com o intuito de realizar o moni-
toramento das DANT, planejar ações para a 
diminuição e controle das DANT e divulgar 
à população informações para o estímulo 
da adoção de hábitos saudáveis. Também 
são desenvolvidas ações em outros espaços, 
como a atividade educativa em escolas da 
região e a atividade física em praças e em 
parques públicos.

Comemorando o Dia Mundial da Saúde

No dia 07 de abril de 2013, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a Secre-
taria Municipal de Saúde de São Paulo/ COVISA/ CCD/ Subgerência de Vigilância 
de Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANT), em parceria com o Ministério 
da Saúde, organizou o evento “Viver com saúde é uma grande Vitória”, que além 
de atividades no nível central, contou com ações desenvolvidas pelas SUVIS e STS 
juntos aos profissionais de saúde dos serviços locais e a população: 
CAMPO LIMPO: em parceria com o Shopping Campo Limpo, Instituto Embel-
ezze e Escola 24 de Março, foram realizadas atividades como avaliação nutricional 
e orientação à alimentação saudável; educação ambiental e apresentação de plan-
tas medicinais; orientação para a prevenção das DST/AIDS, além de massagem 
na cadeira e trança de cabelo artística. A abertura do evento se deu na praça de 
alimentação do shopping, reunindo cerca de 400 pessoas  que foram agradavel-
mente surpreendidas pela ação.
CAPELA DO SOCORRO: Em parceria com o SESC – Serviço Social do Comér-
cio de Interlagos, a STS e SUVIS ofereceram atividades como: rúgbi, caminhada em 
trilha e orientação nutricional (com o apoio dos Técnicos em Vigilância em Saúde 
em formação pela Escola Técnica do SUS - ETSUS). Também integraram a equipe 
os profissionais da APD (Assistência às Pessoas com Deficiência), oferecendo ativi-
dades com bola em ginásio, reunindo-se aos demais participantes nas atividades 
como pilates e dança circular. Desta forma, promoveu-se a inclusão social. 
M’BOI MIRIM: As atividades ocorreram durante toda a semana anterior ao 
dia 07, nos diversos equipamentos de saúde e de educação da região, com ativi-
dades de prevenção e promoção em saúde.
PARELHEIROS: A SUVIS e STS, em parceria com a Academia Zoomp, pro-
gramaram atividades físicas para os moradores dos Distritos Administrativos 
Parelheiros e Marsilac na Praça Julio César de Campo, s/n (Praça de Parelheiros). 
SANTO AMARO/CIDADE ADEMAR: Ações realizadas no CECCO Santo 
Amaro e no Centro Educacional Unificado – CEU Alvarenga, incluíram práticas 
corporais (Hip Hop, dança circular, dança Afromix, alongamento, Lian Gong); 
atividades lúdicas (canto, artesanto) e educação em saúde (alimentação sau-
dável, cultura de paz e prevenção da violência).
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É bastante comum que, na correria do dia 
a dia, busquemos consumir o produto 

que apresenta maior praticidade. Há, porém, 
outros fatores a considerar, especialmente no 
que diz respeito à saúde. Uma alimentação 
saudável deve incluir o consumo de frutas 
e seus derivados. Pesquisas comprovam que 
o consumo diário de cinco ou mais porções 
de frutas, verduras e legumes – cerca de 400g 
– atua como fator protetor para doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT) como 
obesidade, diabetes, câncer e doenças cardio-
vasculares. Estimular o aumento do consu-
mo de frutas, verduras e hortaliças é uma das 
prioridades da Política Nacional de Alimen-

tação e Nutrição (PNAN) e da Promoção da 
Alimentação Saudável.

Devido à praticidade de preparo e arma-
zenamento que as bebidas industrializadas à 
base de frutas apresentam, além da intensa 
publicidade veiculada nos meios de comu-
nicação, essas estão cada vez mais presentes 
nas escolhas de pessoas que se preocupam em 
alimentar-se de forma adequada. Segundo a 
Associação Brasileira das Indústrias de Refrige-
rantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR), 
entre 2002 e 2009 houve um crescimento de 
21% no consumo de bebidas à base de frutas 
no Brasil. 

Neste sentido, é importante saber identifi-

car as diferenças existentes entre os principais 
tipos destas bebidas disponíveis no mercado: 
sucos, néctares e refrescos. A legislação  bra-
sileira define os parâmetros para classificação 
das bebidas à base de frutas. Porém, diferente-
mente do que exigem as leis de alguns países, 
aqui não há sempre a obrigatoriedade de es-
pecificar na embalagem o teor de fruta nela 
contido. Isso faz com que não fique claro para 
os consumidores quais as diferenças entre as 
diversas opções disponíveis no mercado.

De acordo com os regulamentos técnicos 
do Ministério da Agricultura que dispõem so-
bre a padronização e a classificação de bebidas, 
as definições são as seguintes:  

Bebidas à base de Fruta:Bebidas à base de Fruta:  
Qual escolher?Qual escolher?

Que diferenças Que diferenças 
existem existem 

entre suco entre suco 
industrializado,industrializado,

néctar e néctar e 
refresco? refresco? 

Como escolher Como escolher 
o melhor?o melhor?

Suco:
Bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, obtida da fruta madura. Pode conter no máximo 10% de adição de açúcar do seu 
volume. Na rotulagem dos sucos que foram adicionados de açúcares deverá constar obrigatoriamente a expressão „adoçado‰. 

Suco integral:
Bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, obtida da fruta madura. Somente pode ser denominado suco integral aquele que 
não foi adicionado de açúcares, aromas e corantes artificiais, devendo apresentar somente os açúcares naturais da fruta. 

Refresco ou bebida de fruta:
Bebida não fermentada, obtida pela diluição, em água potável, do suco de fruta, polpa ou extrato vegetal, com ou sem adição de açúcares. 
A concentração de suco de fruta neste produto varia muito, por exemplo: refrescos de laranja, de tangerina e de uva deverão conter no mínimo 
30% em volume de suco natural. Já o refresco de limão ou limonada deverá conter no mínimo 5% em volume de suco de limão. 
Constata-se que este é o produto que pode conter a menor quantidade de fruta.

Por Maria Cristina Junqueira de Castro 
e Renata Scanferla Siqueira Borges
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Suco tropical ou suco tropical misto:
São produzidos a partir de frutas tropicais e, devido às características próprias, devem ser diluídos em água potável. Devem conter em sua 
composição 50% a 60% da respectiva polpa.  A exceção fica para aqueles produzidos com frutas muito ácidas, com conteúdo de polpa 
muito elevado ou sabor muito forte: nesses casos, o conteúdo de polpa não deve ser inferior a 35%. Como exemplos de sucos tropicais 
podemos citar: abacaxi, acerola, cajá, caju, goiaba, graviola, mamão, manga, mangaba, maracujá e pitanga, entre outros. Apesar de serem 
considerados sucos tropicais, os sucos de abacaxi, maracujá e caju também podem ser produzidos e comercializados na forma integral. 
Nos rótulos dos sucos tropicais é obrigatória a declaração, de forma visível e legível, do percentual mínimo, em peso, da(s) polpa(s) da(s) 
fruta(s) utilizada(s).

Néctar de fruta:
Este produto contém 10 a 40%  da respectiva fruta, com exceção do néctar de laranja e de uva, que deverão conter quantidade mínima de 50% 
da polpa. O néctar apresenta-se sempre diluído em água potável e adicionado de açúcares, sendo que não estão estabelecidos os limites máximos 
de adição dos mesmos. É muito comum encontrarmos nas prateleiras dos supermercados, a preços mais acessíveis, o néctar, que parece se referir 
a algo natural e mais puro.  Entretanto, verifica- se que esse produto possui em seu conteúdo uma quantidade menor de polpa de fruta quando 
comparado ao suco integral ou mesmo ao suco tropical. Não há exigência da apresentação do seu teor de fruta no rótulo. 

De olho nos aditivos
Na fabricação das bebidas à base de frutas são utilizados aditivos alimentares, visando principalmente à conservação e o prolongamento 
da vida de prateleira desses produtos. Com exceção do suco integral, que tem maiores restrições, as demais bebidas podem conter todos os 
aditivos aprovados pela legislação específica, tais como acidulantes e regulador de acidez, conservantes, estabilizantes, edulcorantes (adi-
tivos de baixa caloria que proporcionam sabor doce aos alimentos - adoçantes), espessantes, aromatizantes e corantes. Destaca-se que a 
utilização de edulcorantes é permitida apenas nos sucos zero e light. Leia com atenção a lista de ingredientes que consta nos rótulos, pois 
ela deve conter todos os aditivos que foram utilizados, com a sua respectiva função. Esta questão é relevante, pois algumas intolerâncias 
alimentares, com aparecimento de “alergias”, principalmente em crianças, têm sido comumente relacionadas com o consumo de alimen-
tos com presença de certos aditivos. É proibida a adição de aromas e corantes artificiais nos sucos.

Dica importante: O consumo de bebidas industrializadas à base de frutas, apesar de prático, não deve substituir a ingestão de 
frutas in natura. Esses alimentos são diferentes do ponto de vista nutricional, uma vez que as bebidas apresentam maior teor de açúcar, 
menor quantidade de fibras e sais minerais, assim como podem conter aditivos alimentares. Vale lembrar também a importância de 
consumir um suco muito especial: aquele preparado por você! 

Os tipos de bebidas à base de frutas des-
critos são os mais comumente encontrados, 
mas existem também disponíveis outros, 
como os preparados sólidos para refrescos, 
que podem ser constituídos de uma peque-

Suco
100% polpa
até 10% 
de açúcar

Suco Tropical
35% a 60% polpa
sem limite 
de açúcar

Néctar
10% a 40% polpa
sem limite 
de açúcar

Refresco
5% a 30% polpa
sem limite 
de açúcar

na parte de fruta ou podem também ser de 
origem artificial. 

De acordo com as normas de rotulagem 
estabelecidas para alimentos de modo geral, 
os rótulos destas bebidas não podem apre-

sentar imagens, figuras e apelos que possam 
induzir o consumidor a engano com relação 
a sua natureza e qualidade. Essas normas 
também se aplicam à publicidade desses ali-
mentos.

Diferença entre os teores de fruta e açúcar

Suco Integral
100% polpa
sem adição de 
açúcar

ALMANAQUESetembro de 2014 13
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Por Carmen Helena Seoane Leal,
Rosa Lopez e Rosana Burquez Diaz 

Fotos por Ivan Feitosa
Ilustrações por Bruno Vespucci

Quanto tempo do seu dia você leva para ir e voltar do trabalho?  Quais meios de transporte 
utiliza? Quais as dificuldades que você enfrenta para circular pela na cidade? Como essas 
dificuldades afetam seu dia a dia e sua saúde?  Respostas a essas perguntas irão nos remeter 
a aspectos complexos que serão abordados, porém não esgotados, nesta matéria, cujo foco 
é a mobilidade urbana.

P C H l S L l Fotos por I an Feitosa

POR UMA VIDA URBANA POR UMA VIDA URBANA 
COM MAIS QUALIDADECOM MAIS QUALIDADE
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A percepção de que está cada vez mais 
difícil deslocar-se na cidade de São Pau-

lo não é nova. Tampouco se trata de uma 
exclusividade da capital paulista e de sua 
região metropolitana.  O problema estende-
se às capitais e metrópoles de todo o país, 
e também prejudica a vida de quem mora 
em diversos outros grandes centros urbanos 
pelo mundo.  Mais recentemente, o termo 
que se consagrou entre nós para abranger 
essa ordem de questões – em que a quali-
dade de vida nas grandes cidades está im-
plicada de vários modos – é mobilidade ur-
bana.  Vale lembrar que as questões relativas 
à mobilidade urbana afetam a população na 
forma de acidentes com as suas sequelas ou 

doenças crônicas – o que se reflete num im-
portante problema de saúde pública.

Desde as manifestações que tomaram as 
ruas de diversas cidades brasileiras, princi-
palmente em junho de 2013, a mobilidade 
urbana vem recebendo muito mais atenção 
dos meios de comunicação de massa. O 
tema vem sendo alvo de debates especializa-
dos e também tem marcado a pauta de ativi-
dades governamentais em diferentes níveis.  

Apesar deste recente destaque, vale lem-
brar que desde abril de 2012 está em vigor a 
Lei 12.587, que instaura a Política Nacional 
de Mobilidade Urbana (PNMU), sancio-
nada depois de 17 anos de tramitação no 
Congresso Nacional.

A nova lei da mobilidade urbana traz 
um conjunto de medidas que, se efetivadas, 
podem trazer avanços importantes para o 
trânsito nas grandes cidades. O objetivo é 
melhorar a acessibilidade e a mobilidade de 
pessoas e de cargas nos municípios e inte-
grar os diferentes modos de transporte.

Estão previstos na legislação mecanismos 
para ampliar a oferta e a qualidade dos meios 
coletivos de transporte, e também para ga-
rantir um preço acessível aos serviços.

Estas políticas públicas de regulação são ain-
da mais necessárias nas Megalópoles – em São 
Paulo há consenso de que há falta de transporte 
público que atenda as demandas de sua popu-
lação e de que há excesso de carros nas ruas.

ALMANAQUESetembro de 2014 15
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Por que chegamos a 
essa saturação?

No decorrer do século XX, o automóvel 
foi ocupando um papel de grande importân-
cia na sociedade.  Após a década de 1940, o 
Brasil passou a acompanhar o modelo de 
urbanização adotado nos Estados Unidos 
(EUA), sustentado pelo meio de transporte 
individual, com moradias distantes do cen-
tro da cidade, ligadas ao local de trabalho 
por vias largas.  Em nosso país essa opção 
levou ao abandono dos investimentos em 
trens e bondes, em favor de ruas e avenidas 
para carros.

Desde então, têm-se privilegiado os que 
podem possuir veículos motorizados e os 
setores da indústria automotiva e da cons-
trução civil, enquanto a população que de-
pende dos transportes coletivos sofre com 
as condições precárias de mobilidade que 
enfrenta diariamente.

Analisando indicadores de mobilidade 
urbana da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) referente a 2012, 
técnicos do IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) constataram que nos 
últimos anos a taxa de motorização (núme-
ro de veículos por número de habitantes) 
vem apresentando aumento acelerado. De 

acordo com apreciação divulgada no Co-
municado nÀ 161 do IPEA, „... um número 
maior de veículos privados nas ruas significa 
mais acidentes de trânsito, maior poluição 
veicular e perda de tempo em função dos 
congestionamentos nos centros urbanos‰.

Relatório produzido em 2013 pelo Ob-
servatório das Metrópoles com base em da-
dos do Departamento Nacional de Trânsito 
(DENATRAN) aponta que a cidade de São 
Paulo, contava em 2012 com a maior frota 
de automóveis entre as principais regiões 
metropolitanas do Brasil, totalizando cerca 
de 8,6 milhões, o que equivale a 17,3% de 
toda a frota nacional.  Em apenas um ano 
(2011 a 2012), esse crescimento da frota na 
região metropolitana de São Paulo chegou 
a 7,4%.  

Entre 2001 e 2012 a frota da metrópole 
paulistana aumentou em 76%, o que cor-
responde a quase 4 milhões em termos ab-
solutos (figura 1).  Embora abaixo do cresci-
mento das principais metrópoles brasileiras 
(119,6%) trata-se de um volume conside-
rável, principalmente se tomarmos como 
referência a frota já existente em 2001, que 
era de mais de 4,9 milhões de automóveis.

Assim, com mais de 8 milhões de carros 
a metrópole chega a inacreditável propor-
ção de 1 automóvel para cada 1,5 adulto 
(pessoa com idade de 20 anos ou mais).

O que é mobilidade urbana? 

É a capacidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para 
a realização de suas atividades cotidianas (trabalho, abastecimento, edu-
cação, saúde, cultura, recreação e lazer), num tempo considerado ideal, 
de modo confortável e seguro.

Principais problemas nas cidades 
ligados à mobilidade urbana:

• Congestionamentos;
• Conflitos entre diferentes modos de transportes;
• Redução na segurança para pedestres;
• Eliminação de parte de áreas verdes visando ampliar espaços 

para circulação e estacionamento de veículos;
• Aumento no número de acidentes de trânsito e nos níveis 

de poluição sonora e do ar.

ALMANAQUE Setembro de 201416
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Ao definir os meios de transporte não motorizados e o 
serviço público coletivo como prioridade, a PNMU prevê 
mecanismos para desestimular o uso do automóvel, 
como restrições à circulação e até mesmo criação de 
tributos específicos (pedágio urbano).
Os recursos arrecadados pelas prefeituras a partir des-
sas medidas devem, por lei, ser utilizados para ampli-
ação do transporte coletivo e do não motorizado e para 
financiamento de subsídios públicos para as tarifas de 
transporte.

Saiba mais sobre a 
Política Nacional de 
Mobilidade Urbana 

Lei 12.587 

ALMANAQUESetembro de 2014 17

A cidade precisa ser 
feita para as pessoas.
O carro esta morto.
(Raquel Rolnik, arquiteta 

e professora da USP)

Carro é o cigarro 
do futuro.

(Jaime Lerner, arquiteto e ur-
banista, ex-prefeito de Curitiba)

Declarações dadas durante o 
Fórum de mobilidade Urbana 

da Folha de São Paulo e 
publicadas no periódico 

em 12/10/2013
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Na Grande São Paulo, a média de tempo 
gasto no percurso só de ida é hoje de 45,6 
minutos, o que só não é pior que o tempo 
gasto pelos trabalhadores da região metropoli-
tana do Rio de Janeiro, onde a média é de 
47,3 minutos (PNAD, 2012).  A porcentagem 
de trabalhadores que leva mais de uma hora 
nesse percurso passou de 16,6% em 1992 para 
23,7% em 2012 (figura 3).

Pelo indicado na pesquisa do IPEA, São 
Paulo e Rio de Janeiro já têm quase um quarto 
das pessoas levando mais de uma hora no traje-
to casa-trabalho.  Este longo tempo de desloca-
mento segundo os pesquisadores, demonstra-
se inadequado e desencadeia até problemas na 
produtividade destes trabalhadores.

Ônibus, trem ou “lata 
de sardinha”?

O mais tradicional transporte público 
da cidade de São Paulo, o ônibus, é também 
o mais disseminado; mais de 8 milhões de 
usuários utilizam os ônibus diariamente em 
São Paulo na ida ou na volta ao trabalho/
escola. Muitas vezes o ônibus é combinado 
com outros meios de transporte como o 
metrô ou o trem.  A grande maioria dos 
veículos é movida a combustíveis fósseis, 
derivados do petróleo, conhecidos po-
luentes, restando poucas linhas do chamado 
„elétrico‰.

O gigantesco número de usuários de 
ônibus é um reflexo não só da grandeza da 
cidade, mas também de como ela é hete-
rogênea.  A distribuição das linhas e o inter-

valo da passagem dos veículos são bastante 
desiguais.  Isto se reflete em ônibus muito 
cheios em determinados bairros e horários.  
Por vezes a lotação chega a níveis que com-
prometem a segurança do veículo e a dig-
nidade dos passageiros.  No entanto, para 
muitos locais do município o ônibus é a 
única alternativa de transporte público.

Por outro lado, boa parte dos traba-
lhadores da capital paulista reside em 
regiões periféricas da cidade ou em outros 
municípios da região metropolitana.  A op-
ção mais viável e acessível (se não a única) 
de transporte público são os trens urbanos.  
A Companhia Paulista de Trens Metropoli-
tanos (CPTM), responsável pelo sistema de 
trens da Região Metropolitana de São Paulo, 
conta hoje com 90 estações operacionais e 
atende 22 municípios, transportando atual-
mente mais de 2,6 milhões de passageiros 
por dia.  Em 2005, essa média de passageiros 
nos dias úteis era de 1,3 milhão.  Ou seja, 
num período de oito anos (2005 a 2013), 
houve um crescimento de 100% na média 
diária de passageiros transportados. 

A estrutura do sistema, em parte bastante 
antiga, não tem conseguido acompanhar 
essa evolução da demanda.  A própria ma-
nutenção dos trens muito disputados e com 
extensos horários de funcionamento fica 
mais limitada.  O resultado são condições 
por vezes bastante adversas para os usuários, 
que enfrentam trens lotados durante boa 
parte do dia e sucessivos atrasos, quebras e 
falhas de funcionamento nas linhas.

De acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde – OMS:

• 1,3 Milhão de pessoas perdem suas vidas anualmente no trânsito e até 50 milhões sobrevivem feridas;

• No mundo, os acidentes de trânsito representam a 3ª causa de mortes na faixa de 30-44 anos; a 2ª na faixa de 5-14 e 1ª na faixa 
de 15-29;

• Os custos dos acidentes de trânsito já foram estimados em 1 a 2% dos PIB dos países, ou ainda, em um custo global US$ 518 
bilhões/ano;

• No setor de saúde o impacto é significativo, particularmente nos países de baixa e média renda, onde o trânsito responde pela 
sobrecarga de prontos-socorros, dos setores de radiologia, fisioterapia e reabilitação;

• Em países em desenvolvimento, as lesões no trânsito podem representar metade da ocupação dos centros cirúrgicos e entre 30% 
a 86% das hospitalizações (com uma média de 20 dias de internação)

Segurança em risco: os acidentes de trânsito

Como ficam as motos 
nesse contexto?

Outro dado relevante a compor o 
quadro é o crescimento de 281,2% da frota 
de motocicletas na região metropolitana 
de São Paulo no mesmo período (2001 a 
2012).  Ou seja, em pouco mais de 10 anos 
o número de motos quase quadruplicou, 
um incremento médio correspondente a 
102 mil veículos por ano (figura 2).  

Em relação à posse de veículos priva-
dos nos domicílios brasileiros, o estudo 
do IPEA com base em dados da PNAD 
indica a presença da motocicleta em 20% 
dos lares, percentual que tende a crescer 
rapidamente, principalmente nas cama-
das mais pobres, em função dos menores 
preços dos veículos de baixa cilindrada.

Com mais motos, há o correspondente 
aumento de vítimas de acidentes de trân-
sito. De acordo com dados do DATASUS 
citados no comunicado do IPEA, são mais 
de 12 mil mortes por ano de usuários de 
motocicletas – o que configura o principal 
motivo de mortes por acidentes terrestres.

Desperdício de 
tempo e energia

O resultado das demandas de circulação 
de todo esse contingente de veículos reflete-
se, entre outros fatores, nas extensões dos 
congestionamentos habitualmente enfrenta-
dos na cidade e no consequente aumento 
do tempo gasto no trajeto casa-trabalho.

ALMANAQUE Setembro de 201418
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Fonte: Elaborado pelo Observatório das Metrópoles com dados do DENATRAN

Fonte: Elaborado pelo Observatório das Metrópoles com dados do DENATRAN
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FIGURA 1 - Frota de Automóveis - Região Metropolitana de São Paulo (2001 a 2012)

9.000.000

8.000.000

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Qu
an

tid
ad

e 
de

 A
ut

om
óv

ei
s

Anos

FIGURA 2 - Frota de Motocicletas - Região Metropolitana de São Paulo (2001 a 2012)
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FIGURA 3 - Tempo de trajeto do trabalhador de casa ao trabalho 
na Região Metropolitana de São Paulo

Fonte: Microdados PNAD, 2012. IBGE

38,5%

18,7%

37,8%

5%

menos de 30 minutos de 30 a 59 minutos de 1 hora  até 2 horas mais de 2 horas
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Metrô, a solução 
que caminha a 
passos lentos

Os especialistas em mobilidade urbana 
concordam que o metrô deve ser a principal 
forma de transporte público de massa, com 
linhas interligadas e abrangentes.  A Com-
panhia do Metropolitano de São Paulo 
iniciou a operação comercial de um trecho 
da primeira de suas linhas subterrâneas em 
1974.  Tratava-se da Linha Norte-Sul, hoje 
chamada de Linha 1 – Azul, cujas obras de 
seus 35 km completaram-se em 1975, ligan-
do Santana ao Jabaquara.

Passados 40 anos a malha metroviária 
na cidade de São Paulo conta hoje com a-
penas 74 km de extensão, divididos em qua-
tro linhas que transportam diariamente 4,5 
milhões de passageiros.  É a menor rede en-
tre as grandes capitais do mundo.  Xangai, 
onde o metrô começou a ser instalado em 
1995, tem hoje 468 km de linhas; Santiago 
do Chile conta com 103 km de metrô; a 
Cidade do México tem 202 km; Tóquio tem 
310 km de extensão, enquanto Nova York 
dispõe de 418 km de linhas metroviárias.

Depois de décadas de pouquíssimo in-
vestimento, um dos principais agentes da 
mobilidade urbana na metrópole – o metrô 
acaba sendo um dos maiores entraves à 
qualidade e eficiência do transporte públi-
co de passageiros, operando com lotação 
muito superior ao que seria razoável espe-

cialmente em horários de pico.  Diversos 
planejamentos de expansão não têm sido 
concretizados a contento.  Caso o mais atu-
alizado plano de expansão da Secretaria de 
Estado dos Transportes Metropolitanos seja 
efetivamente seguido, São Paulo finalmente 
terá, em 2030, uma rede de metrô com ex-
tensão até superior a de Berlim (333 km) e 
Paris (214 km), alcançando 342 km.  Cabe 
aos cidadãos acompanhar e cobrar o cum-
primento desse projeto. 

Falta de mobilidade 
urbana: uma forma 
de exclusão social?

Os dados da PNAD analisados pelo 
IPEA apontam também que a população 
pobre enfrenta os maiores problemas de 
mobilidade nas grandes cidades do país.  
Entre as pessoas com renda per capita de 
meio a um salário mínimo, 17% gastam 
mais de uma hora no deslocamento casa-
trabalho.  Essa proporção é 6% superior à 
das famílias com renda superior a cinco sa-
lários mínimos.

Paradoxalmente, verificou-se que os in-
divíduos extremamente pobres (renda de até 
um quarto do salário mínimo) passam, em 
média, um tempo menor no trânsito (58% 
gastam menos de 30 minutos).  Essa situação 
é analisada como um reflexo da falta de con-
dições de mobilidade dessa população, que se 
vê obrigada a trabalhar em locais próximos 

de casa por não poder pagar o transporte 
público.  A falta de mobilidade, portanto, 
restringe ainda mais as possibilidades de in-
cremento de renda destas pessoas.

Outros grupos que acabam sofrendo 
mais duramente as consequências da falta 
de planejamento e de integração entre os 
meios de circulação na cidade, além de en-
frentar problemas frequentes com vias mal 
conservadas e muitas vezes projetadas sem 
qualquer consideração às suas necessidades 
de acesso, são os idosos e os portadores de 
deficiência.

As condições de acessibilidade geral na 
metrópole paulistana deixam hoje muito a 
desejar, e constituem questões a ser urgente-
mente consideradas.  Projeções de estudos 
demográficos indicam que São Paulo apre-
sentará, nas próximas décadas, envelheci-
mento significativo de sua população, com 
grande aumento da proporção de idosos. 

Para as pessoas portadoras de deficiên-
cias a situação é ainda pior.  Se é difícil cir-
cular em muitas ruas até para pessoas jovens 
e sem limitações físicas, para o indivíduo 
de muletas ou cadeira de rodas a „façanha‰ 
da locomoção pode se tornar impossível.  
Como consequência quase não são vistos 
portadores de deficiências nas ruas, já que 
eles são obrigados a permanecer em casa.  
Esta „invisibilidade‰ das pessoas portadoras 
de deficiências faz com que o problema seja 
minimizado: o que não vemos, não existe.  
Cabe lembrar que boa parte destas pessoas 
são vítimas de acidentes de trânsito, muito 
frequentes no país.

ALMANAQUE20 Setembro de 2014
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Desenvolvimento urbano:
• Integração entre transporte e controle territorial;
• Redução das deseconomias (ineficiências e custos) da circulação;
• Oferta de transporte público eficiente e de qualidade.

Sustentabilidade ambiental:
• Uso equânime (igualitário) do espaço urbano;
• Melhoria da qualidade de vida;
• Melhoria da qualidade do ar;
• Sustentabilidade energética.

Inclusão social:
• Promoção do acesso democrático à cidade e ao transporte público;
• Valorização da acessibilidade universal e dos deslocamentos de pedestres e ciclistas.

Objetivos da PNDU em campos estratégicos de 
ação para a mobilidade urbana

ALMANAQUE 21Setembro de 2014

Uma pessoa que gasta duas horas 
por dia para ir e voltar do trabalho 
terá despendido em um mês ao 
menos 40 horas em trajetos.  Em um 
ano, isso corresponde a mais de 480 
horas, ou mais de 20 dias apenas 
realizando deslocamentos.  Em 35 
anos de vida produtiva, serão pelo 
menos 700 dias tentando chegar aos 
seus destinos — quase dois anos 
inteiros!  Imagine o quanto você 
poderia aproveitar se tivesse mais 
dois anos de vida disponíveis para 
diversão, estudo, estar com amigos 
e família? (Figura 3)
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Continua na pág. 20

Para além do 
transporte público 
de massa

Seja o problema da mobilidade urba-
na tratado da perspectiva da saúde, como 
destaca o Dr. Paulo Saldiva (ver entrevista 
nesta edição), da perspectiva do sistema de 
trânsito, ou de qualquer outro ponto de 
vista, sempre será constatada a insuficiência 
das abordagens tradicionais para abranger a 
complexidade do tema.  

Gestores dos governos do estado e do 
município de São Paulo parecem concordar 
que a mobilidade urbana não se restringe 
ao transporte público de massa. Existem 
várias soluções complementares, que, se não 
resolvem o problema, podem em conjunto 
atenuá-lo: carona solidária, hidrovias (para 
o escoamento de cargas e diminuição do 
volume de caminhões); utilização de mini-
vans com trajetos pré-programados para 
substituição do carro individual, uso de 
tecnologia em tempo real para transmitir 
informações sobre trânsito, volta progres-
siva dos „elétricos‰, incentivo a ocupação 
residencial centro etc.  Sem tirar das autori-
dades a responsabilidade de proporcionar 
à população um transporte público digno, 
vamos examinar algumas alternativas, mais 
próximas do cidadão comum.  

Comecemos pela velha e boa caminha-
da, exercício praticado por pessoas de várias 
idades, sem nenhum equipamento especial 
– „inimiga número um‰ do sedentarismo, a 
caminhada fortalece a autonomia e a inte-
gração entre o indivíduo e a cidade.  Contu-
do, chegar ao trabalho andando, sem a utili-
zação do qualquer meio de transporte é um 
privilégio de poucos: a maioria dos trajetos 
é bastante longa para permitir que o cidadão 
chegue a tempo.  Mas mesmo nos caminhos 
curtos as dificuldades são grandes: o mau 
estado das calçadas, já mencionado aqui, a 
falta de iluminação e segurança ou mesmo 
a falta de vias exclusivas para circulação de 
pedestres em vários pontos da cidade.

Andar poderia ser uma experiência 
agradável e muito prática para a locomoção 
em pequenos ou médios trajetos.  Ainda e-
xistem locais onde isto é possível. É preciso 
retomar a cidade e mudar hábitos arraigados 

que são poluentes ineficientes e causadores 
de congestionamentos.  Há paulistanos tão 
sedentários que utilizam o carro para ir à 
padaria que fica três ruas de sua residên-
cia.  A paixão pelo carro „particulóide‰ que 
aparentemente resolve o problema individu-
al é péssima como estratégia populacional.  
Se todos utilizarem o carro para tudo, o 
trânsito será sempre ruim para todos.

Outra alternativa interessante e não po-
luente ao transporte público de massa é a 
bicicleta. Ela pode ser utilizada em parte 
ou em todo o trajeto, desde que existam 
ciclofaixas e, principalmente, ciclovias (vias 
específicas para a circulação de bicicletas) 
disseminadas por todos os territórios do 
município.  A „magrela‰ é cada vez mais 
utilizada nas grandes cidades de países de-
senvolvidos, como Paris e Londres.  Neste 
quesito a civilizada Copenhague, capital 
da Dinamarca é campeã: um terço de seus 
habitantes vai ao trabalho ou a escola de 
bicicleta.

Para que haja um convívio pacífico en-
tre pedestres, bicicletas e veículos a motor 
é necessário um planejamento muito mais 
amplo.  Segundo a revista RADIS no 137, 
publicação da Fundação Osvaldo Cruz (Es-
cola Nacional de Saúde Pública) a urgência 
vai além da mobilidade: é necessária uma 
urgente reforma urbana.

Ações e setores 
envolvidos que 
poderiam melhorar 
esta situação

Para enfrentar o desafio de proporcio-
nar uma melhor experiência de mobilidade 
urbana especialmente em grandes metró-
poles como São Paulo, é preciso somar 
esforços, pensar em ações conjuntas e in-
tegradas, envolver os cidadãos no processo.  
Em consonância com essas necessidades 
esteve a criação do Ministério das Cidades, 
em 2003, que permitiu ao Governo Federal 
concentrar em uma única Pasta as políticas 
públicas de trânsito e transporte urbano 
que, até então, encontravam-se dispersas, 
articulando-as também com outras políticas 
setoriais essenciais para o desenvolvimento 
urbano do ponto de vista econômico, so-
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A opção pelo carro causa vários tipos de agressões ao ambiente: poluição do ar, poluição 
sonora e até mesmo aumento do lixo urbano, oriundo das peças e de outros componentes 
consumidos no uso intensivo de automóveis.  Nas grandes cidades, a poluição do ar ou 
poluição atmosférica é a mais notada, não só pelo aumento de substâncias nocivas no ar 
que respiramos, mas também por ajudar a alterar a umidade e a temperatura, causando 
sensação de desconforto.  Esta situação se agrava com a redução das áreas verdes – 
ironicamente substituídas por mais espaços para estacionamentos ou para a passagem 
de mais carros
Os efeitos da poluição sobre a saúde são menos óbvios do que os dos grandes acidentes e 
a avaliação de seu impacto é mais difícil.  Em todo o mundo têm sido desenvolvidos in-
dicadores para a vigilância do ambiente, especialmente nas metrópoles.  A Organização 
Mundial da Saúde (OMS) esta particularmente preocupada com os efeitos da poluição 
sobre o desenvolvimento infantil.  Crianças pequenas e idosos são os mais atingidos, mas 
de uma maneira geral os indivíduos ficam mais suscetíveis ao infarto, especialmente nos 
horários de pico, onde há maior concentração de poluentes.
Além de piorar a asma, a bronquite, a rinite e de causar irritação nos olhos e na gar-
ganta, vários estudos demonstram associação entre aumento da poluição atmosférica e 
aumento de internações por doenças respiratórias e cardiovasculares.  Segundo a con-
ceituada revista científica Nature, o cenário tende a piorar: até 2050 a poluição do ar 
será a principal causa de mortes prematura por câncer de pulmão.  A degradação da 
saúde é progressiva, podendo ainda afetar aspectos menos conhecidos como a fertilidade 
feminina e o desenvolvimento de certos tipos de câncer, além de agravar outras doenças 
crônicas como hipertensão e diabetes.
Para maiores informações, consulte a Vigilância em Saúde Ambiental da Prefeitura de 
São Paulo:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/
saude_ambiental/index.php?p=6966

Poluição Atmosférica: 
Degradação da Saúde
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cial e estratégico.  As áreas tidas como mais 
relevantes para o fortalecimento da política 
urbana foram então reunidas em torno 
da Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano (PNDU), que pretende, „... como 
objetivo último, a melhoria das condições 
materiais e subjetivas de vida nas cidades, 
a diminuição da desigualdade social e a ga-
rantia da sustentabilidade ambiental, social 
e econômica‰.

A política de mobilidade urbana para 
a construção de cidades sustentáveis é uma 
abordagem de suma importância dentro da 
PNDU.  Considera-se que as cidades bra-
sileiras vivem um momento de crise da mo-
bilidade urbana, que exige uma mudança 
completa de modelo, talvez mais radical 
do que outras políticas setoriais.  „Trata-se 
de reverter o atual modelo de mobilidade, 
integrando-a aos instrumentos de gestão 
urbanística, subordinando-se aos princípios 
da sustentabilidade ambiental e voltando-se 
decisivamente para a inclusão social‰.

As soluções passam necessariamente por 
uma mudança de rumos no uso e ocupação 
do solo, criando mais espaços públicos com 
áreas verdes, voltados para o lazer, atividades 
culturais e outros interesses coletivos. Tam-
bém é imprescindível levar oportunidades de 
trabalho para as regiões periféricas, criando 
assim „novos centros‰ dotados de equipa-
mentos e serviços que possam diminuir a ne-
cessidade de deslocamento de muitos até as 
áreas centrais da cidade, seja para trabalhar, 
estudar ou ter acesso a outras atividades.

Mobilidade urbana: 
indo ao encontro da 
Promoção da Saúde

Em outras edições deste Almanaque 
citamos a Carta de Otawa de 1986, que 
traz os marcos fundamentais da Promoção 
da Saúde.  São estratégias para promover a 
saúde da população e que sem dúvida ex-
trapolam e muito, as atribuições tradicio-
nais do setor saúde. São elas:

• Políticas públicas saudáveis;

• Ambientes favoráveis à saúde 
(entornos saudáveis);

• Reorientação dos serviços de saúde;

• Reforço da ação comunitária 
(fomento da participação);

• Desenvolvimento de 
habilidadespessoais.

É interessante notar como três destas es-
tratégias estão diretamente ligadas à mobili-
dade: políticas públicas saudáveis, fomento 
da participação e entornos saudáveis.  Não 
é à toa – a Promoção da Saúde em seu con-
ceito mais amplo está diretamente ligada ao 
resgate da cidadania.  A cidadania, como o 
próprio nome já diz, se faz com cidadãos 
que vivem na cidade. E para viver (e não 
apenas sobreviver...) na cidade é preciso ter 
o direito de ir e vir com liberdade, conforto 
pontualidade e segurança.

O Plano Diretor, parte integrante do processo de planejamento municipal no qual constam as diretrizes gerais da política de desenvolvimento 
urbano de cada cidade, é um instrumento fixado em lei e aprovado pela Câmara Municipal.  Consta do Estatuto das Cidades que a lei que insti-
tuir o Plano Diretor deverá ser revista pelo menos a cada dez anos.  No caso de São Paulo, o último Plano Diretor foi aprovado em 2002.  Coube 
à gestão atual proceder à revisão do Plano.
No que diz respeito mais diretamente às questões de mobilidade, a SMDU (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do Município de São 
Paulo) afirma que o Projeto de Lei estabelece parâmetros para que se consolide um novo modelo de mobilidade urbana em São Paulo.  Foram 
definidos objetivos, diretrizes e ações prioritárias que visam principalmente melhorar as condições de mobilidade da população e reduzir os 
tempos de viagem por meio de ações como o incentivo ao transporte público coletivo e o transporte não motorizado.  Para tanto, o Plano propõe 
investir na ampliação dos sistemas de mobilidade (especialmente nas áreas periféricas e nos subcentros), integrar o sistema de mobilidade ao 
planejamento do uso do solo, incentivar tecnologias de menor impacto ambiental, articular e integrar os sistemas de transporte (nos aspectos 
físico, tarifário, operacional e institucional).
Foram também definidas diretrizes que orientarão a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.  Este deverá aprofundar as propostas 
desenvolvidas no PD fazendo com que se efetive uma cidade mais democrática e acessível.  A participação popular ajudou a definir o plano em 
análise.  Opiniões de pessoas como você podem colaborar para uma cidade melhor.

O Plano Diretor e a definição dos rumos futuros da cidade
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Academias
ao ar livre

Alimentação saudável: 
espaços para piquenique

Trilhas 
urbanas

NORTE

CENTRO-OESTE

SUL

LESTE
Praça 

Fortunato da Silveira
Praça 

Nossa Senhora dos Prazeres

Praça 
Pinheiro da Cunha

Acesso pela 
Rua Salvador Simões, 276

Ipiranga

Praça 
Zaphira Vieira Leite

SUDESTEAcesso pela 
R. José Filipe da Silva

Rio Pequeno

UBS Integral 
Jardim Vera Cruz

Av. dos Funcionários Públicos, 13 - Bairro: 
Jardim Vera Cruz - Distrito Jardim Ângela - 

fone: 11 5899-7754.
Horário de funcionamento: segunda a 

sexta-feira, das 7h às 19h, e aos sábados, 
das 8h às 14h.

Acesso pela 
Av. Luís Dumont Villares, altura do nº 3500

Santana
Próxima à UNICSUL, 

Vila Jacuí
Distrito São Miguel

Parque  Previdência

R. Pedro Peccinini, 88 – Jd. Ademar 
Subprefeitura Butantã 

Funcionamento: diariamente das 7h às 18h 
Fone: (11) 3721-8951

área de estar com mesas para piquenique

Parque  Chico Mendes 

Rua Cembira, 1201 – Vila Curuçá Velho 
Subprefeitura Itaim Paulista 

Funcionamento: diariamente das 7h às 18h 
Fone: (11) 2035-2270

Churrasqueiras, quiosques

Carmo
Olavo Egydio Setúbal

Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera 
Subprefeitura: Itaquera - Área: 1.500.000 m² 

Funcionamento: diariamente das 5h30h às 18h
Fone: (11) 2748-0010 / (11) 2746-5001

Parque  Chico Mendes 

Rua Daniel Ribeiro Calado, 40 - Jd. Guanhembu 
Subprefeitura Capela do Socorro 

Funcionamento:diariamente 
das 6h às 18h / 6h às 19h - horário de verão 

Fone: (11) 5661-8101
áreas para piquenique

Parque Anhanguera 

Av. Fortunata Tadiello Natucci, 1000 
(alt. km 26 da rodovia Anhanguera)

Perus - Subprefeitura Perus 
Funcionamento: diariamente das 6h às 18h 

Fone/Fax: (11) 3917-2406
quiosques, churrasqueiras

Parque Anhanguera 

Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº (Portão 10)
Vila Mariana - Subprefeitura Vila Mariana

Funcionamento: diariamente das 5h às 0h - 
Fone: (11) 5574-5045 – Fax: (11) 5573-4180

Área para piquenique
próxima Pavilhão Japonês

Jardim da Luz 

Praça da Luz, s/nº - Bom Retiro 
Subprefeitura Sé  - Área: 113.400 m² 

Funcionamento: diariamente das 9h às 18h 
(abre às 5h para atividades físicas) 

Fone/Fax: (11) 3227-3545

Trote

Rua Nadir Dias Figueiredo, s/n -Portaria 1 
Subprefeitura Vila Maria/ Vila Guilherme 

Área: 120.000 m² 
Funcionamento: Portaria 1 – diariamente das 

5h30 às 20h - Fone/Fax: (11) 2905-0165 

Independência

Av. Nazareth, s/nº - Ipiranga 
Subprefeitura Ipiranga 

Área: 161.300m² 
Funcionamento: 

diariamente das 5h às 20h 
Telefone: (11) 2273-7250

Pq. Municipal Guarapiranga

Av. Guarapiranga, 575
Subprefeitura M’Boi Mirim 

Área: 152.600 m² 
Funcionamento: 

de terça a domingo das 6h às 18h 
Fone (11) 5514-6332

Por Vera Helena Lessa Villela
e Valéria Rodrigues Haidar
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Trilhas urbanas:Trilhas urbanas:
as várias formas de conhecer a cidadeas várias formas de conhecer a cidade

Como vivemos em nossa cidade? 
De que modo realizamos passeios 

e caminhadas em São Paulo?  Seja por ruas, 
parques, trilhas; seguindo sozinhos ou em 
grupos; a pé, de skate, de bicicleta ou de 
qualquer outro modo, o acesso que temos 
aos espaços da cidade proporciona con-
tato com parte de sua grandeza e de suas 
contradições.  Adicionalmente, trocamos 
conhecimentos, histórias, experiências... 
Alcançamos sensações de pertencimento 
e de bem-estar que podem contribuir para 
transformar os desconfortos e as insatisfa-
ções relacionadas às dificuldades que o co-
tidiano nos impõe em atitudes pró-ativas 
em defesa de um espaço de viver mais hu-
mano e mais saudável. 

E o que existe, ou o que podemos criar 
nós mesmos para viver essa experiência? 
Há desde programas oferecidos por diver-
sas secretarias do município e mesmo do 
Estado, até iniciativas de pessoas, grupos, 
organizações não governamentais que bus-
cam o resgate da convivência na cidade. 
Deste cardápio variado selecionamos al-
gumas opções, entre elas uma trilha que 
faz parte do Programa Trilhas Urbanas 
da Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, e também uma caminhada 
promovida por um morador e comercian-
te do centro de São Paulo. A equipe da 
VIGIDANT acompanhou esses dois pas-
seios e compartilha suas impressões.

O Programa Trilhas Urbanas permite 
estabelecer uma nova relação com o meio. 
Um bom exemplo dessa mudança de 
relação é vivenciada no acesso ao Parque 

Alguns detalhes importantes e prazerosos do ambiente urbano que 
nos cerca só conseguem ser captados no ritmo do andar a pé, com 
suas pausas, suas possibilidades de trocas entre pessoas, suas rotas 
mutáveis... Já experimentou conhecer a cidade assim?

Por Vera Helena Lessa Villela, 
Valéria Rodrigues Haidar e Rosa Lopez 

Trianon, situado em plena Avenida Pau-
lista, importante centro financeiro e de 
negócios da cidade. Uma das reações que a 
entrada no parque propicia é de questiona-
mento: como é possível encontrar esse es-
paço de tranqüilidade e de contato com a 
natureza tão perto de locais em que a ci-
dade se agita freneticamente? Nesse pedaço 
da Mata Atlântica preservada (48.600 m2 

de área), a equipe de estagiários do Centro 
de Educação Ambiental realiza uma trilha 
interpretativa em educação ambiental, 
contando um pouco da história, geografia, 
cultura, fauna, flora e muito mais. 

Durante todo o percurso, chama a 
atenção a limpeza do espaço, o cuidado 
na manutenção do mobiliário e dos equi-
pamentos. O único senão é a presença de 
apenas um bebedouro, problema que está 
em vias de ser sanado, contando para isso 
com a atuação efetiva da administradora e 
do Conselho Gestor do Parque. Além da 
possibilidade de fazer a trilha, o Trianon 
constitui um espaço público de convívio 
social, apresentações culturais, prática de 
esportes, ou até mesmo de contemplação, 
ao simplesmente sentar num banco (alguns 
deles construídos a partir de árvores do 
próprio local, numa prática de reaprovei-
tamento e respeito). 

O endereço do Parque Tenente Siqueira 
Campos, ou Trianon, é Rua Peixoto Go-
mide, 949 (altura do nÀ 1700 da Av. Pau-
lista). O espaço funciona diariamente das 
6h às 18h. Quem se interessar em realizar 
a trilha monitorada deve agendá-la pelos 
telefones (11) 3253-4973 / 3289-2160. 
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dormir embaixo das marquises. Situações 
que nos levam a refletir sobre a complexi-
dade desta questão. 

„Quem já fez a caminhada, volta‰, 
afirma Beutel, o organizador dos pas-
seios, o que confirmamos ao conversar 
com alguns dos participantes. E quan-
tas pessoas diferentes a cada quinta-
feira! Desde o turista que está de pas-
sagem, até pessoas comprometidas com 
a cidade e que participam ativamente 
dos vários fóruns de discussão dos pro-
blemas e soluções para São Paulo, pas-
sando por estudantes de arquitetura e 
interessados em geral. 

Para saber a programação das próximas 
caminhadas e mais informações sobre a 
iniciativa, acesse o site  www.caminhadano-
turna.com.br, ou ligue para (11) 3256-7909.

Paulistanos que fizeram história
Acompanhamos a 432ª Caminhada Noturna que teve como temática “Os caminhos de Mário 
de Andrade pelo Centro”. Na ocasião, os participantes puderam avistar e ter informações 
sobre alguns locais da cidade que foram importantes para o escritor, musicólogo e folcloris-
ta Mário de Andrade, como o Largo do Paissandu Conservatório Dramático e Musical de São 
Paulo, atual Praça das Artes. O autor demonstrou, em uma espécie de poematestamento, 
como era forte sua ligação com a cidade. Eis um trecho de “Quando eu morrer”, publicado 
em 1942, três anos antes de sua morte: “Quando eu morrer quero ficar / Não contem aos 
meus inimigos, / Sepultado em minha cidade, Saudade. / Meus pés enterrem na rua Aurora, 
/ No Paissandu deixem meu sexo, / Na Lopes Chaves a cabeça / Esqueçam”.
E agora? Animou-se a experimentar? Então faça sua escolha no variado menu que São Paulo 
disponibiliza. Ou então, crie a sua própria trilha e depois compartilhe com a gente pelo 
email da VigiDANT: smsvigdant@prefeitura.sp.gov.br.

Caminhadas 
noturnas no centro

Quem dera todos os dias 
pudéssemos caminhar com se-
gurança pelas ruas da metrópole 
assobiando a clássica canção do 
grupo Premeditando o Breque: „É 
sempre lindo andar na cidade de 
São Paulo⁄‰. Diariamente, fica 
mesmo difícil. Mas, às quintas-fei-
ras, a partir das 20h, você pode se 
juntar a um grupo com um guia 
turístico, desfrutar em segurança 
do ambiente noturno da cidade e 
ainda fazer novas amizades, num 
roteiro que pode acabar em algum 
barzinho da região. A iniciativa é 
do comerciante Carlos Beutel, 

militante dos movimentos de revitalização 
do centro. O ponto de partida para os 
desbravadores da cidade, que não dorme e 
mantém as luzes acesas, é a Praça Ramos de 
Azevedo, em frente ao Teatro Municipal.

Os roteiros são diferentes a cada se-
mana e suas temáticas podem surgir da 
contribuição dos participantes cativos. A 
programação é gratuita. Não é preciso fazer 
reserva para o passeio, basta comparecer 
munido de um par de calçados confor-
táveis e disposição para olhar a cidade com 
olhos de encantamento, de curiosidade, de 
orgulho e, às vezes, de tristeza, ao perceber 
quão degradados estão alguns locais pelos 
quais passamos. Também nos deparamos 
com inúmeros edifícios ocupados pelos 
grupos dos movimentos de moradia, além 
dos moradores de rua se acomodando para 

Iniciativa de uma emissora de rádio visa 
incentivar os ouvintes a sugerir roteiros 
para se fazer caminhando. Trata-se do 
projeto “Sampa a pé”, que criou ca-
nais para sugestão de roteiros culturais, 
gastronômicos ou esportivos. Para par-
ticipar, basta mandar um email para ra-
dioeldorado@estadao.com ou acessar 
o Facebook da Eldorado. Esses roteiros 
irão ao ar durante a programação, para 
que todos possam perceber que “o pe-
destrianismo também é uma alternativa 
de convivência e deslocamento”.

A cidade de São Paulo também oferece, 
por meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo, uma ferramenta que  permite 
que você defina, dentre várias opções, 
um roteiro para ser aproveitado a  pé 
(http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/
br/o-que-visitar/roteiros/sao-paulo-a-
pe). Para conhecer os parques munici-
pais que  oferecem trilhas, acesse:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/meio_ambiente/parques/

ALMANAQUESetembro de 2014 27

DANT_Ed_08.indd   27DANT_Ed_08.indd   27 04/08/2014   11:49:3104/08/2014   11:49:31



OPÇÃO 1OPÇÃO 1

Alimento Quantidade

Pão Francês 1 und (50g)

Queijo Mussarela 1 fatia (20g)

Apreseuntado 1 fatia (20g)

OPÇÃO 2OPÇÃO 2

Alimento Quantidade

Pão Integral Light 1 und (50g)

Queijo Branco 1 fatia (20g)

Peito de Peru 1 fatia (20g)

OPÇÃO 1OPÇÃO 1

Alimento Quantidade

Achocolatado 

Líquido
1 cx (200ml )

OPÇÃO 2OPÇÃO 2

Alimento Quantidade

Iogurte Natural 

Desnatado
1 und (170ml )

OPÇÃO 1OPÇÃO 1

Alimento Quantidade

Biscoito recheado 

chocolate
2,5 (30g)

OPÇÃO 2OPÇÃO 2

Alimento Quantidade

Biscoito 
aveia e mel

5 und (30g )

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Kcal 241,8

Fibra 1,2

Sódio 628,8

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Kcal 170,8

Fibra 4,2

Sódio 378,5

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Kcal 185

Gordura Total 4,7

Cálcio 107

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Kcal 76

Gordura Total 0

Cálcio 255

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Kcal 146

Fibra 1,2

Gordura Total 6,5

Gordura Saturada 2,7

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Kcal 128

Fibra 1,4

Gordura Total 4

Gordura Saturada 1,4
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Ao ultrapassar a portaria do Jardim 
Botânico, quase não se acredita per-

manecer dentro da maior metrópole bra-
sileira. O ambiente é convidativo, tranquilo, 
organizado e impressionantemente verde. E 
há ainda várias atrações especiais que con-
quistam os visitantes, tais como trilhas, cór-
rego, estufas, lago, museu...

Para entender como é possível encon-
trar um paraíso como esse em plena capital 
paulista, é preciso recuar um pouco no tem-
po. Situado em uma área de Mata Atlântica 
que abriga as nascentes do histórico riacho 
Ipiranga, o Jardim Botânico de São Paulo 
ocupa uma área de 360 mil m2 que faz 
parte do Parque Estadual das Fontes do Ipi-
ranga (PEFI). A região do parque foi sendo 
desapropriada e tornou-se propriedade do 
Governo em 1917, quando se denominava 
Parque do Estado. Em 1928, a área abrigou 
a implantação do Jardim Botânico, tarefa 
que o naturalista Frederico Carlos Hoehne 
foi convidado a realizar. 

O PEFI, no qual o Jardim Botânico 
está inserido, é o terceiro maior fragmento 
de Mata Atlântica da cidade, com aproxi-
madamente 5,5 km2. O parque também 
abriga o Jardim Zoológico, Zoo Safári, 
Parque Cientec, além de 162 hectares de 
matas conservadas. O Instituto de Botâni-
ca, instituição que administra o Jardim, 
realiza pesquisas para a conservação da 
biodiversidade brasileira e produz conheci-
mento sobre todos os grupos de plantas 
e fungos, bem como suas relações com o 
meio ambiente. O Instituto possui o ter-

ceiro maior herbário (coleção de plantas 
para fins científicos) do Brasil.

Sucessão de atrativos
Próximo à entrada do Jardim já é pos-

sível localizar o Córrego Pirarungáua, um 
dos formadores do Riacho Ipiranga, cuja 
nascente encontra-se dentro dos limites 
do Botânico. O córrego passou por obras 
de revitalização em 2008, deixando expos-
tas as águas que desde 1940 corriam por 
um canal subterrâneo. Ao seu redor foi 
construído um deck (estruturas de ma-
deira) com eucaliptos de reflorestamento. 
Foi mantida a aleia · caminho ladeado 
de palmeiras jerivás, árvores típicas dessa 
região da Mata Atlântica, plantadas na 
década de 1940 por Hoene, o criador do 
Jardim Botânico. Nas margens do cór-
rego foram plantadas espécies retiradas 
de áreas desmatadas para a construção do 
trecho sul do Rodoanel.

Mais à frente e à direita do córrego está 
o Museu Botânico „Dr. João Barbosa 
Rodrigues‰1, inaugurado em 1942 com 
o objetivo de despertar no visitante o in-
teresse pela pesquisa, para os ecossistemas 
do Estado de São Paulo e a para a botâni-
ca econômica. Possui também uma sala 
histórica e uma área central onde se destaca 
um primoroso vitral que retrata nossa flo-
ra. Por toda a área do Jardim Botânico é 
possível encontrar grande parte das plan-
tas identificadas com placas contendo in-
formações sobre seu nome popular, nome 
científico e origem.

Por Rosa López
Fotos Ivan Feitosa

Com 85 anos de implantação, o Jardim 
Botânico de São Paulo é um convite a pique-

niques, passeios e descanso em meio a uma 
exuberante diversidade de espécies vegetais

Oásis de beleza na 
zona sul de São Paulo
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Prosseguindo o passeio, logo ficam vi-
síveis as grandes Estufas „D. Frederico 
Carlos Hoehne‰2, construídas em estru-
turas de ferro inglês e consideradas marco 
inicial e símbolo do Jardim Botânico de 
São Paulo. Uma delas abriga plantas tro-
picais, principalmente da Mata Atlântica. 
Outra é a Estufa do Cerrado, inaugurada 
no final de 2012, que integra elementos 
naturais como riacho, árvores, cupinzei-
ros, frutos e curiosidades com elementos 
interativos que mostram a exuberância e a 
importância desse bioma brasileiro. Textos, 
vídeos e imagens trazem informações sobre 
esse ambiente. No espaço entre as estufas 
destaca-se um orquidário3 onde se pode 
apreciar uma amostra da rica coleção de 

orquídeas de que o Jardim Botânico dis-
põe, uma das maiores do país, contando 
com mais de 700 espécies.

Encantos das águas
Muito fotogênicas, as 

escadarias4 datadas de 1928 
e situadas nas extremidades 
do Jardim de Lineu5 costu-
mam compor books (álbuns 
fotográficos) de gestantes 
que escolhem os cenários 
do parque para suas poses. 
Mesmo ao visitante co-
mum, é quase impossível 
resistir à vontade de regis-
trar por vários ângulos 
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esse bonito jardim inspirado no Jardim 
Botânico de Upsala, Suécia, onde traba-
lhou Carl Linnaeus, que definiu os nomes 
de  grupos de organismos biológicos e é 
considerado o „pai da taxonomia‰.

Mais encantos naturais que marcam a 
visita estão sobre as águas do lago formado 
pelo represamento do Córrego Pirarungáua. 
É ali, no chamado Lago das Ninfeias6, 
que se pode apreciar uma grande quanti-
dade de plantas aquáticas entre as quais se 
destacam as ninfeias, flor-símbolo do Jar-
dim Botânico encontrada nas cores amare-
la, azul e rosa. Perto do lago fica o Jardim 
dos Sentidos, criado em 2003, que dispõe 
de uma coleção de plantas aromáticas que 
o visitante pode tocar e sentir seus aromas 
e texturas. Esse espaço está adaptado para 
atender deficientes visuais e cadeirantes.

Para completar em grande estilo o 
passeio, nada melhor do que explorar a 
Trilha da Nascente do Riacho do Ipiranga7. 
Com importante aspecto histórico-ecológico, 
a trilha apresenta o ambiente perfeito para 
contemplar as belezas naturais da vegetação 
e algumas espécies de animais · com um 
pouco de sorte, o visitante pode avistar 
macacos, tucanos e preguiças na área. 
Construída com madeira de reflorestamen-
to e projetada para não causar impacto na 
Mata Atlântica, a Trilha da Nascente fica 
suspensa, tem 360 metros de extensão e 
três pontos de observação. Além de estar 
adaptada para receber pessoas com mobili-
dade reduzida, como idosos e cadeirantes, 
a trilha teve sua construção adequada a 
rigorosos critérios ambientais, respeitando 
os conceitos de conservação da biodiversi-
dade, educação ambiental e inclusão social. 
No ponto onde a trilha termina é possível 
avistar o afloramento natural da água que 
dá origem a uma das nascentes do Riacho 
do Ipiranga.

Nenhuma descrição substitui a riqueza 
do contato com a beleza e a biodiversi-
dade que um passeio ao Jardim Botânico 
proporciona. Programe já sua visita ou 
retorno, você certamente encontrará suas 
próprias razões para ser cativado por esse 
recanto natural.
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Serviço:
Jardim Botânico de São Paulo

Avenida Miguel Stéfano, 3.031 - Água Funda - 
Zona Sul - São Paulo - Tel: (11) 5073-6300
www.ibot.sp.gov.br

Horário de funcionamento:
De terça a domingo e feriados, das 9h às 17h. 

Ingressos: 
Público em geral: R$ 5,00.  Estudantes / pessoas 
com idade acima de 60 anos: R$ 2,50. Crianças 
até quatro anos e portadores de necessidades 
especiais são isentos.

Estacionamento:
Carros de passeio: R$ 8,00.
Motocicletas e afins: R$ 4,00.
Vans, ônibus e micro-ônibus: R$ 20,00.
 
Visitas educativas para grupos escolares podem 
ser agendadas pelo site, desde que seja respei-
tada a proporção de pelo menos um professor 
ou acompanhante para cada quinze alunos/
visitantes.

Alguns lembretes:
• Não é permitido entrar com animais, bolas, churrasqueiras, skates, bicicletas, nem coletar 

qualquer material tal como flores, frutos, folhas, insetos, etc.

• Há uma bica de água potável próximo ao Lago das Ninfeias, você pode levar sua garrafinha e 
abastecê-la no local.

• Pegue os roteiros de visita na portaria para facilitar seu passeio.

6

7
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O que deve ser observado nas 
condições das calçadas para que 
as pessoas possam transitar ne-
las de forma segura? Como estas 
calçadas podem ser melhoradas? 

Caro leitor, o  direito de ir e vir com 
liberdade, autonomia e segurança 

começa na porta de nossa casa. E para ga-
rantir esse direito previsto na Constituição 
brasileira foram criadas normas para que os 
passeios públicos possam cumprir o seu pa-
pel de propiciar o livre trânsito das pessoas 
– tenham elas alguma deficiência, mobili-
dade reduzida ou não. 

Manter e conservar nossas calçadas são 
deveres e direitos de cada cidadão, tendo em 
vista o objetivo principal de tornar nossa 
cidade um local mais democrático, humano 
e de acessibilidade a todos. A Prefeitura, 
por exemplo, deve reformar os passeios 
das edificações públicas municipais. As 
calçadas devem ter superfície regular, con-
tínua, firme e antiderrapante em qualquer 

condição climática. Devem também ser exe-
cutadas sem mudanças abruptas de nível ou 
inclinações que dificultem a circulação dos 
pedestres1. 

Se você deseja ajardinar sua calçada, a 
mesma deve ter largura mínima de 2 metros, 
e a faixa ajardinada não pode atrapalhar o 
caminho do pedestre e nem sua visão, caso 
existam arbustos nessa área. Ao escolher 
plantar árvores na calçada, opte por espécies 
adequadas à largura do passeio; não cimente 
a base da árvore para não prejudicar seu de-
senvolvimento e destine área para plantio 
de, no mínimo, 60 X 60 cm. As calçadas 
devem garantir a acessibilidade para as pes-
soas que apresentem alguma restrição de lo-
comoção física e/ou visual.

Calçadas bem cuidadas podem me-
lhorar a mobilidade urbana! Uma cidade 
acolhedora é construída por todos que nela 
vivem; isso significa que a responsabilidade 
pelo cuidado deve ser compartilhada entre a 
população e o poder público. Você pode es-
tar pensando nas muitas calçadas irregulares 
que já viu pela cidade. Sim, elas existem... 
¤s vezes não sabemos como reivindicar ou 

não somos atendidos em nossas demandas. 
Isso tem a ver com cidadania. De origem 
grega, esse termo era empregado para desi-
gnar os direitos relativos ao cidadão, ou 
seja, o indivíduo que vivia na cidade e ali 
participava ativamente dos negócios e das 
decisões políticas. 

O habitante da cidade é um sujeito da 
ação, ou seja, não basta estar na cidade, 
é preciso agir na cidade. Cidadania não 
combina com individualismo. Entenden-
do que a cidade e seus problemas dizem 
respeito a todos os cidadãos, a Prefeitura 
de São Paulo, por meio das Secretarias 
Municipais de Direitos Humanos e Ci-
dadania e de Desenvolvimento Urbano, 
lançou em 2014 o Plano de Ocupação do 
Espaço Público pela Cidadania2 e pretende 
promover a ressignificação do espaço 
público, articulando ações de governo e 
iniciativas da sociedade civil como forma 
de efetivar os direitos humanos e forta-
lecer o exercício da cidadania, além de 
apoiar formas inovadoras de participação 
e diálogo social. 

Que tal começarmos pelas nossas calçadas?

Por Lucilia Nunes da Silva

Se esta rua fosse minha...
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O cuidado das calçadas é algo que diz respeito a cada um de 
nós, pois nossos trajetos sempre passam por elas

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/calcadas/index.php?p=37439
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/noticias/?p=165279
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São Paulo é uma cidade com muitos atrativos e oportunidades de emprego, lazer, cultura, entre outros, por isso atrai pessoas de todas 

as partes do mundo. Como a maior parte das  megalópoles tem problemas de mobilidade urbana, os quais foram discutidos nesta 

edição. Boa parte desses problemas depende de políticas públicas, ações intersetoriais e parcerias para que possam ser minimizados ou 

solucionados. Para viver melhor coletivamente, precisamos cultivar o respeito às leis e também a gentileza, solidariedade e cordialidade. 

Quando abordamos a circulação em espaços urbanos, observamos alguns erros que geram riscos de acidentes e entraves que precisam ser 

evitados. Procure alguns destes erros na ilustração abaixo:
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Encontre os 7 erros 
relacionados à 

mobilidade urbana

Solução: 1.carro na faixa de ônibus 2.pedestre atravessando fora da faixa 3.mesas de bar na calçada 4.obras obstruindo calçada 5.motociclista sem capacete 6.ciclista na contramão 7.calçada sem rampa de acessibilidade
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Conheça a página da Secretaria 
Municipal de Saúde na Internet:

portal.prefeitura.sp.gov.br/ secretarias/saude

E veja também o 
Almanaque Dant em:

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa
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