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NESTA EDIÇÃO

O Pacaembu é de todos nós, paulistanos

O momento é de
manifestar posições,
portanto, exerça seu
direito de opinar sobre
o Plano Diretor. Saiba
como na pág 2.
Movimento de
cidadania que dá certo.
Veja o exemplo da
Rua Minas Gerais na
pág 2.
O Balaio de Notícias
sobre o bairro do
Pacaembu está na pág 3.
Ruy Mesquita, Roberto
Civita, Tatiana Belinky
- personalidades que
marcaram a vida de
paulistanos. Na pág 6.
Existem regras especiais
para a circulação de
pedestres e de ciclistas.
Algumas delas estão
na pág 7.
Conheça um pouco
mais sobre o nosso
Estádio, na pág 7.

Vamos manter acesas as luzes do nosso Estádio

Um dos ícones da Pauliceia é o Estádio Paulo Machado de Carvalho.
Tão significativo é que até na chamada da novela das 21h da Globo,
para identificar São Paulo, o Pacaembu aparece em destaque. Independente da torcida ou do engajamento esportivo, não há quem não
o conheça e tenha orgulho dele. É,
sim, um patrimônio da população,
da cidade e do país!

vens e adultos a fim de desenvolver
talentos no futebol (masculino e feminino), rúgbi, futebol americano,
além de estrelas nas áreas de atletismo, vôlei, basquete, natação, entre
outros. É atribuição da Prefeitura e
da Secretaria de Esportes promover
o esporte e o Pacaembu é o local perfeito para sediar e desenvolver essa
importante função!

Acresce-se a isso que existe decisão
Em junho, fomos surpreendidos pe- judicial que proíbe, desde 2005, que
los veículos de Imprensa com a notí- haja, ali, qualquer evento não esporcia da PRIVATIZAÇÃO do Estádio tivo. Precisamos unir forças em prol
do Pacaembu. Não é a primeira vez de nosso maior objetivo: manter a
que isso ocorre: nas últimas gestões, posse dos paulistanos sobre o Comfoi levantada a mesma intenção - plexo do Pacaembu e transformá-lo
seja para a iniciativa privada, seja em uma grande fábrica de atletas.
para um time de futebol (o que não
isenta o cunho particular). Acontece Avilta-nos pensar na hipótese de que,
que o Pacaembu é um bem público seja pela razão que for, o Pacaembu
deixe de ser da população. Antes de
municipal, tombado.
tudo, é um bem público, portanto,
São Paulo necessita de uma grande pertence a todos nós!
escola de esportes para crianças, joRodrigo Mauro

Editorial
O Plano Diretor afeta sua vida
A revisão do Plano Diretor
Estratégico, que está sendo
coordenado pela Prefeitura de
São Paulo, visa definir os instrumentos para a melhor organização urbana, qual direção
e como pretende incentivar o
seu desenvolvimento. Engloba
4 etapas: Avaliação Temática
Participativa, Oficinas Públicas
para Levantamento de Propostas e Contribuições, Sistematização das Propostas e Contribuições Recebidas e Devolutiva
e Discussões Públicas da Minuta do Projeto de Lei.
O Plano tem validade de 10
anos e interfere diretamente na
vida e no patrimônio de cada
um - o que é mais um motivo
de peso para a participação de
todos os cidadãos, individualmente e por meio de associações. Sugestões podem ser en-

viadas acessando gestaourbana.
prefeitura.sp.gov.br .
A posição da Viva Pacaembu é
de defesa da zona residencial e
do tombamento do bairro, baseando-se na importância que
a região tem para a cidade – arquitetônica, histórica, esportiva
e ambiental.
No dia 27 de julho acontecerá
a 2ª Etapa do PDE: Oficinas
Públicas para Levantamento
de Propostas e Contribuições
- com várias reuniões participativas concomitantes envolvendo as Subprefeituras (Lapa
e Sé inclusive). Temos que ter
representantes nos dois encontros para que a voz do Pacaembu seja ouvida. Saiba como
participar no site da Viva Pacaembu.
Cláudia Sodré

Estabelecimentos ilegais

Crédito: Editoria de Arte/Folhapress

Vivendo a cidadania ativa
Aconteceu o que parecia impossível! Todos
os estabelecimentos com funcionamento
noturno à Rua Minas Geral foram fechados: em maio, o restaurante e espaço “Salve
Minas” e a “Pizzaria e Eventos Benetti”; no
final de 2012, a boate ”Milo’s Garage” e o
“Espaço Inconfidência”.
Foi longo o percurso até chegarmos a este
resultado: articular os moradores da rua,
descobrir formas oficiais adequadas, acompanhar a fiscalização e cobrar as medidas
legais. Enfim, o trabalho requereu paciência e obstinação!
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O legal dessa historia é que todas as ações
foram pelos caminhos institucionais: SAC
(Serviço de Apoio ao Cidadão), Ouvidoria
da PMSP, Sistema de Consulta a Processos
em Andamento (site da PMSP), Setor de
Cópia dos Processos Encerrados da Prefeitura, e consulta ao setor de Fiscalização e
Alvarás. Em alguns casos, esgotados os procedimentos disponíveis da Prefeitura, e munido de documentação, o Viva Pacaembu
interveio com carta ofício ao subprefeito,
pedindo providências. Tiro e queda: a fiscalização compareceu, multas foram lavradas

e os processos caminharam. Não caímos
no ardil fácil das “caixinhas” ou “gorjetas”
para acelerar o processo que tanto degradam o ambiente público.
Agradecemos a Subprefeitura da Sé e seu
estafe pelo empenho. Parabéns aos moradores da Minas Gerais e entorno e à Viva
Pacaembu por proporcionar espaço de troca de experiências e apoio junto ao poder
público.
Alberto Milani Jr.
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Balaio de Notícias
Alguém sabe da CET?
Como todos sabem, a cada Assembleia Geral trazemos um palestrante e abordamos um tema específico.
No encontro de Maio a pauta seria
o “trânsito no bairro do Pacaembu”
e teríamos a presença de um representante da CET. Após agendamento confirmado, fomos surpreendidos
com a ausência deles. E o pior é que
não recebemos telefonema, tampouco
e mail justificando a ausência. Uma
pena, pois a comunidade compareceu
em peso para discutir sobre o assunto
com o representante. Aguardamos até
agora um retorno da CET... Alguém
sabe deles?

Assim, os moradores não conseguem
sair/entrar em suas casas e a vegetação é destruída. No jogo de 14 de
maio, havia 22 carros estacionados
sobre todo o canteiro da área plantada na esquina da Rua Bauru com a
Acácio Nogueira. Nesse dia, o tenente Fabio do SPtrans veio conferir o
caos e, imediatamente, tomou as providências necessárias. Vale ressaltar,
que até a rua foi varrida no término
do jogo, o que nunca acontece. Mais
uma vez, não pudemos contar com o
CET. Pedimos policiamento ostensivo
e preventivo; não adianta vir multar
depois da confusão instalada.

O barulho vem dos ares e interrompe o descanso dos moradores

Problema recorrente: estacionamento
em dias de jogo
As ruas e praças das imediações do
estádio sofrem de mal crônico: a falta
de fiscalização efetiva da CET sobre o
estacionamento irregular nos dias de
jogos e a atuação de contingente enorme flanelinhas que “liberam os espaços” para os “inocentes” torcedores!
www.vivapacaembu.com.br

Audiência Pública dia

27 de julho.

no
Saiba como participar
.
site da Viva Pacaembu
.br
ww w.vivapacaembu.com

depredação e degradação do objeto,
da propriedade e do bairro. E não importa o poder aquisitivo das pessoas.
Pense nisso!!! Se cada um zelar pelo
seu quarteirão – extensão da sua casa
-, o bairro estará bem cuidado.

VIVA PACAEMBU NA INTERNET

Helicópteros pairando sobre o bairro
Não é de hoje que acordamos - em
pleno domingo, antes das 7hs - com
o barulho ensurdecedor de helicópteros pairando sobre nossas casas em
dias de “corrida de pedestres” na Av.
Pacaembu. Há restrição na Lei para
este tipo de situação; entretanto, não
há qualquer respeito tanto por parte
das empresas que filmam os eventos,
como das companhias que promovem
o encontro. Pedimos respeito à Lei do
Silêncio Urbano.

O Plano Diretor
pode mudar a
sua vida!

É um estacionamento? Não, era uma praça.

CONSEG – Arena para a discussão da
sua segurança
Exerça seu direito e brigue pela sua
segurança. As reuniões do CONSEG
são a maneira de reivindicar as necessidades da nossa região. Ajude-nos a
levar as dificuldades que enfrentamos
no nosso dia-a-dia para a discussão,
nessas reuniões: iluminação pública,
calçamento, árvores, barulho, moradores em situação de rua, problemas
com a Subprefeitura, com a Polícia,...
Compareça ou mande o seu relato por
email para a Viva Pac. Veja as datas e
locais no site.

Tem algum passarinho que canta na
sua janela? Visita o seu jardim? Mora
no seu quintal? A Viva Pac quer divulgar estas imagens, raras numa metrópole como a nossa. Fotografe, se
puder identifique a ave e mande para
o nosso email mande para o nosso e
mail vivapacaembu@vivapacaembu.
com.br ou facebook /vivapacsp.
Você já curtiu a Viva Pacaembu no Facebook? Saiba o que está
acontecendo no nosso bairro e tenha dicas de assuntos variados.

Mais um palanque do Pacaembu

Iênidis Benfati

Teoria das janelas partidas
Em 1969, na Universidade de Stanford (EUA), o Prof. Phillip Zimbardo
realizou uma experiência de psicologia
social e formulou a teoria: se tivermos
apenas uma – uma! - janela partida
em nosso imóvel ou em nosso carro,
ela será o gatilho para o vandalismo,
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História do
NOME DAS RUAS
Desde a antiguidade, o homem percebeu as muitas vantagens de nomear os locais por onde circulava, pois, assim, teria referências seguras de sua localização. Por isso, os aglomerados urbanos - as
cidades - receberam nomes específicos e, no interior destas, os logradouros também foram identificados com denominações próprias. Todos os nomes que começam com ita são de origem tupi e a
palavra significa pedra: Itajaçu- pedra grande, Itajubá , pedra branca.

1 Av. Pacaembu - Nome do ribeirão, afluente da margem esquerda do Tietê. Pacaembu, em tupi, significa:
“arroio ou ribeirão das pacas”. É bom lembrar que as
oxítonas terminadas em “u” não são acentuadas.

9 Rua Eng. Edgard Egydio de Souza - Nasceu em
Campinas, em 1876. Engenheiro, foi professor emérito da Escola Politécnica e doutor “Honoris Causa” da
Universidade de São Paulo.

2 Praça Charles Miller - Homenagem ao inglês
Charles Miller, que introduziu o futebol no Brasil.

10 Rua Buri - Município paulista criado em 1921. Nos
Campos de Buri, travaram-se numerosos combates
por ocasião do movimento constitucionalista de julho,
agosto e setembro de 1932.
11 Rua Itaguaba - Pequena povoação de Agudos e
Porto de Ubatuba, São Paulo.
12 Rua Itápolis - Município paulista criado com a denominação de Boa Vista das Pedras em 1891, cujo
nome foi alterado para Itápolis em 1910.
13
Rua Morro Verde - Dentre os numerosos lugares
que se popularizaram durante a Revolução Constitucionalista de 1932, o Morro Verde foi figura de grande destaque.

3 Rua Dr. Manuel Maria Tourinho – Médico baiano, nascido em 1853. Morou em Santos desde 1877,
onde ocupou altos postos na administração Municipal. Faleceu em 1913.
4 Rua Itajaçu - Rio da Região Centro-Oriental do Estado de Santa Catarina
5 Rua Itajobi – Também nome de cidade paulista; o
município foi criado em 1918.
6 Rua Des. Paulo Passalacqua - Nasceu em 1872,
ingressou na magistratura em 1910 como juiz de Direito de Dois Córregos e, em 1936, foi promovido a
desembargador, cargo que ocupou até 1940. Faleceu
em 1949.
7 Av. Arnolfo Azevedo - Nasceu em 1870, em Lorena. Promotor público, ocupou diversos cargos políticos. Foi Grã Cruz da Ordem de Cristo de Portugal.
8 Rua Heitor de Moraes – Nasceu em Santos, estudou na Faculdade de Direito de São Paulo, foi advogado e ocupou cargos públicos. Grande amigo de
Martins Fontes; casou-se com a Sra. Esther Lobato de
Moraes (sobrinha de Monteiro Lobato). Faleceu em
1938.

14 Rua Itaquera - é uma referência ao “Rio Itaquera”,
localizado na zona leste da cidade. Itaquera, do Tupi,
significa “pedreira velha”, de “Ita = pedra” + “quera
= velha”; pode ser, também, apenas “pedreiras” ou
“pedra”, uma vez que se utilizarmos o sufixo na forma de “cuera”, este tem o sentido de plural.
15 Rua Theodor Herzi: Theodor Herzi foi considerado Pai do Estado de Israel. Autor do livro “O Estado
Judaico”, e iniciador do Movimento Sionista, foi lutador incansável pela criação de um Lar Nacional Judaico, para tanto manteve entendimento com o Sultão da
Turquia, o Kaiser da Alemanha, o Tzar da Russia e o
Rei da Itália. Nasceu em 1860 e faleceu em 1904.
Elisangela L. dos Santos Borges

Fonte: http://www.dicionarioderuas.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/ListaLogradouro.aspx
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Se você é curioso ou sabe alguma história sobre o nome
das nossas ruas, escreva para a Viva Pacaembu.
vivapacaembu@vivapacaembu.com.br

www.vivapacaembu.com.br
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Luto
Maio: luto para a imprensa! Morreram Ruy Mesquita e Roberto Civita.
O ritmo frenético da notícia pulsando vida
impulsiona o saber e a consciência cívica. E haja coração para conter a emoção
de indignação diante da corrupção e da
miséria! E haja coração para aflorar em
lágrimas a alegria das transformações da
sociedade! A informação é a chave da liberdade de cada um; por isso, respiramos
imprensa. Assim, permito-me romper o
costume de entrevistar um morador do
bairro para conversar com os moradores
do meu coração.
Desde a infância, o exemplo de minha avó
tomando café lendo o Estadão me persegue - e este hábito foi também incorporado pelos meus filhos. A família Mesquita
sempre morou no Pacaembu. Naquela casa
de esquina pela qual passo, imaginava algumas vezes Ruy Mesquita escrevendo os
editoriais do jornal ou inteirando-se de algum “furo”. Talvez se recostasse na cadeira, refletisse e afagasse os fios do bigode
como que para confirmar o valor de sua

palavra. Na trincheira de consoantes e vogais, sabia dirigir um batalhão de jornalistas que expunham – e, espero, continuem
expondo – as feridas, os sonhos, os erros,
os progressos e as possibilidades do Brasil.
Jovem, uma nova rotina se infiltrou aos
meus finais de semana: caminho até a banca para comprar a Veja, obra da Abril e de
Civita. Começo pela Vejinha que muitas
vezes fala do Pacaembu – estádio e bairro.
Depois, a Veja, que reverbera as notícias
da semana, já lidas no Estadão. Uma leitura completa a outra.
Então, fico pensando que os dois devem
estar sentados lado a lado, no céu, debatendo o nosso país e com coceiras nos dedos
para contar o que estão podendo enxergar
lá de cima.
Que o exemplo de ambos sobreviva. Ficou
uma lacuna no meu coração.

Roberto Civita durante o Prêmio Jovens Inspiradores 2012 (Ivan Pacheco)

Cláudia Sodré
Ruy Mesquita manteve a tradição familiar de amor
pela informação (SILVIO RIBEIRO/AE)

Perfil
Tatiana Belinky
continua viva
em seus escritos
Tatiana, nascida na Rússia, veio
com a família ao Brasil aos dez
anos e, já casada com o educador Júlio Gouveia, adotou o Pacaembu para viver. Membro da
Academia Paulista de Letras,
autora de textos para teatro e
televisão, publicou mais de 200
títulos infantojuvenis, entre eles
o autobiográfico “Transplante de Menina - Da Rua dos Navios à
Rua Jaguaribe” e o livro de poemas “Limeriques do Bípede Apaixonado”, dois de seus prediletos.
Depois de 94 anos, ficam as saudades do seu sorriso simpático e
das conversas animadas.
Colaboradora da Viva Pac, deixou-nos alguns limeriques em que
mostra o seu carinho pelo nosso bairro.
Cláudia Sodré
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Ecologia
Preservação pela vida
Quando se ouve falar em ecologia, logo se pensa em
fauna e flora. E o homem? Deve cuidar do ambiente,
lógico! Mas é importantíssimo que saiba como preservar a sua vida!

Vivemos numa cidade caótica,
pela qual temos que nos locomover com segurança. Eis algumas
dicas para andar por São Paulo:

REGRAS PARA PEDESTRE

REGRAS PARA CICLISTA

1. Ande sempre pela calçada, ou pelo 7. Procure não atravessar em frente
acostamento, até encontrar um lugar a veículos estacionados;
seguro e com boa visibilidade para
8. Respeite o sinal e use as faixas de
atravessar a via;
pedestres, ou as passarelas, porém não
2. Fique sempre atento ao trânsito confie cegamente na sinalização, obpara saber como os veículos estão se servando se os veículos estão parados,
ou quase parando, antes de atravessar;
movimentando;

Os veículos motorizados são responsáveis pela
segurança do ciclista, desde que sega as regras de
trânsito.

3. Seja esperto: nas vias sem sinalização para pedestre, somente inicie a
travessia quando a distância dos veículos permitir realizá-la caminhando
com naturalidade;

9. Atravesse em trajetória perpendicular à via, nunca em diagonal e,
caso sinta-se inseguro, levante o braço
com a palma da mão voltada para os
motoristas;

4. Não se iluda: apesar da preferência
ser do pedestre, nem sempre é assim
que funciona. verifique se não existe
automóvel vindo ou fazendo a conversão antes de descer da calçada

10. Se possível, use material refletivo no vestuário, quando andar à noite,
pois pode estar camuflado dependendo da cor de sua roupa e da velocidade
do veículo;

5. Use a própria cabeça: não corra 11. Ajude a travessia de crianças,
atrás de outras pessoas, achando que idosos e pessoas com mobilidade reduzida: mantenha seu braço erguido,
elas sabem o que fazem;
sinalizando a ação, pois sua responsabilidade é enorme nesse caso.

1. Não ande na contramão nem mesmo na ciclofaixa;
2. Respeite o semáforo e não ultrapasse veículos
pela direita;
3. Não se arrisque: não pegue rabeira de caminhão nem ande entre veículos;
4. Cuide de seu equipamento: instale refletores
nos pedais, raios, para-lamas traseiro e dianteiro e
regule os freios;
5. Não corra;
6. Fique atento à movimentação de veículos e pedestres;
7. Não transporte pessoas de forma arriscada; use
as cadeirinhas para levar crianças;
8. Não se arrisque: pegue rabeira de caminhão.
M. Amélia Perrone

Espaço Cia City
Estádio do Pacaembu, um valioso equipamento público.
Em época de copa das confederações,
nada como relembrar a história do Estádio
do Pacaembu.
A Prefeitura de São Paulo recebeu da Cia.
City, em 1926, a doação de um terreno
com o compromisso de construir um complexo esportivo aberto à população.
Com projeto do Escritório Técnico Ramos
de Azevedo, Severo, Villares
Cia. Ltda., foi inaugurado em
1940 o então maior estádio da
América Latina, que contava
com uma concha acústica que
fora derrubada em 1970 para a
construção de um tobogã. Seu
nome atual, “Paulo Machado
de Carvalho”, foi uma homenagem feita em 1961 ao chefe
da primeira delegação brasileira a conquistar a copa do mundo, em 1958.
Apesar de o Pacaembu ser mais
conhecido como palco de grandes partidas de futebol e hoje
www.vivapacaembu.com.br

abrigar o inovador “Museu do Futebol”,
o centro esportivo é considerado um dos
mais completos, com instalações para a
prática de quase todos os esportes olímpicos.
A Prefeitura oferece, de maneira gratuita
aos munícipes, a utilização de piscina, quadra de futsal, ginástica, musculação, condicionamento físico, dança, práticas para

terceira idade e cooper.
Algumas curiosidades sobre o estádio:
• Quando inaugurada, a piscina do Pacaembu era uma das mais modernas da
época. Um elevador conduzia os atletas ao
trampolim, nas competições de salto.
• Em 119 jogos no Pacaembu, Pelé marcou
115 gols.
• 71.281 pessoas é o público recorde do estádio, no empate entre São Paulo e Corinthians, em 1942.
• O centro esportivo já abrigou os Jogos
Pan-Americanos e viu surgir campeões
como Adhemar Ferreira da Silva, do salto
triplo e o pugilista Éder Jofre.
• Em 1994 o estádio foi tombado pelo patrimônio histórico da cidade.
Srs. moradores do bairro do Pacaembu,
não deixem de fazer uso deste valioso espaço!
José Bicudo – presidente Cia. City
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TELEFONES ÚTEIS
CET
1188
Bombeiro
193
PM Emergência
190
Defesa Civil
199
Prefeitura SAC
156
GCM
153
23º Distrito
3864 6712
Ilume
0800 722 0156
Ouvidoria Prefeitura
0800 17 5717
SAC:
www.prefeitura.sp.gov.br
Email Lapa:
gabinetelapa@prefeitura.sp.gov.br
Email Sé:
gabinetese@prefeitura.sp.gov.br

EXPEDIENTE
		
Boletim Informativo
Viva Pacaembu Por São Paulo

• Conselho editorial
Rodrigo Mauro, Iênidis Benfati , Cláudia Sodré, Sérgio Livovschi, Maria Amélia Perrone, Elisangela Borges
• Colaboraram nessa edição
Rodrigo Mauro , Iênidis Benfati, Cláudia Sodré, Milena Isller, Maria Amélia Perrone,
Alberto Milani Jr, Elisangela L. dos Santos Borges, Regina Zaidan, José W Bicudo
• Projeto Gráfico : Juan José Balzi e Milena Issler
• Jornalista Responsável: Silvio Henrique Barbosa (MTB 19258)
• Diagramação: Milena Issler
• Fotografia : Miriam Rezende Fotografia
• Tiragem: 2800 exemplares
• Gráfica Activa:
Fone – 3255-6718
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O conteúdo das matérias assinadas é de responsabilidade dos autores.
Cartas à redação:
vivapacaembu@vivapacaembu.com.br

