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02 DE FEVEREIRO DE 2013 – VISITA A ENTIDADES DE BAIRROS 
DA ZNO PELO SR FLAVIO SANTANA DA COARTI/GPM E CLAUDIA 
MARANGONI DO COMEB. -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DO JARDIM SÃO MANOEL
Praça Nicolau Giraigire 254 – Santos/
Presidente – Edmilson e Almeida Duarte (Didi)

A  sede  da  entidade  está  em  reforma,  para  corrigir  os  constantes 
alagamentos que ocorriam todas as vezes que chovia ou a maré subia, já 
que estava abaixo do nível da rua.
A  reforma está sendo feita com recursos de doação de empresários do 
bairro, cerca de R$ 1.000,00 / mês e R$ 600,00 mensais provenientes do 
convenio com o programa estadual Escola Total. Parte da mão de obra é 
paga com essa verba e parte é trabalho voluntário. Pelo fato de que na 
entidade acontecem várias atividades em parceria com o poder público 
municipal,  favorecendo  a  comunidade  local,  na  medida  do  possível  o 
DEAR-ZNO  disponibiliza  mão  de  obra  para  ajudar  nos  trabalhos  da 
reforma.
Possui dois salões, sendo o da frente com cerca de 150,00 m² e o da 
parte  posterior  cerca  de  60m².  A  estrutura  vai  permitir  que  sejam 
erguidos mais dois pavimentos.
Cursos em andamento:- No prédio onde funciona a brinquedoteca tem 
cursos ministrados por voluntários do projeto Vovô Sabe Tudo tais como:- 
crochê, confecção de fraldas e pintura em tecido, sendo que este está 
prejudicado pela falta de material.
É  pretensão  da  entidade  após  o  término  da  reforma  que  deve  se 
completar  em junho,  a  implantação de cursos  de artesanato  em suas 
várias modalidades e cursos profissionalizantes do SENAI.
Segundo o presidente, a PMS dispende mensalmente a quantia de R$ 
6.000,00 com locação de 03 imóveis no bairro para acomodar os vários 
serviços disponibilizados à comunidade. Essa quantia poderia ser menor 
se a sede da SM fosse mais bem utilizada pelo Poder Público.
Transporte:- a linha 101 é a única que atende o bairro, com 04 ônibus 
de 2ª a 6ª feira e apenas 02 aos sábados, domingos e feriados. Além 
disso,  ao  passar  pela  Alemoa  enfrenta  lentidão  ao  atingir  a  Rua  Ana 
Santos.  O  ideal  é  que  o  itinerário  seja  alterado  para  vias  menos 
movimentados e com menos trânsito de carretas. Além disso, o destino 
desses ônibus é o terminal  do Valongo e as pessoas que precisam se 
dirigir a outros bairros da ZNO, principalmente ao Pronto Socorro e ao 
Hospital  e  até  mesmo  aos  equipamentos  esportivos,  são  obrigados  a 
gastar  com  outra  condução  a  partir  do  terminal.  Tem  também  o 
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transporte  fluvial  clandestino  feito  por  pequenas 
embarcações que cobram R$ 1,75/passageiro + R$ 1,00/bicicleta.
Saúde:-  a  UBS foi  inaugurada há cerca de 02 anos na Praça Nicolau 
Giraigire, funcionando das 7:00 às 17:00 horas. A população seria mais 
bem atendida se o horário de funcionamento fosse estendido até as 20:00 
horas, favorecendo assim as pessoas que trabalham. A UBS atende ainda 
os  moradores  do Jardim Piratininga e  da Vila  dos  Criadores,  que tem 
acesso ao bairro através da passarela.
Segurança:- ausência da GM na escola e na UBS.
Educação:-  escola  municipal  com  espaço  totalmente  ocioso  à  noite. 
Através da gestão compartilhada com o Estado, a exemplo do que existe 
em Caruara, poderia funcionar o Ensino Médio favorecendo os alunos do 
bairro que tem que se dirigir a outras localidades ao terminar o ensino 
fundamental.  Outra  reclamação  é  quanto  à  troca  constante  de 
professores.
Iluminação Pública:- relativamente boa, sendo desejável  a troca das 
lâmpadas por outras de melhor potência. Além disso, a poda das árvores 
também pode contribuir na melhoria da iluminação dando mais segurança 
aos moradores.
Habitação:- o último recadastramento das moradias em área de invasão 
–  Rua  João  Carlos  da  Silva  foi  feito  em  2006.  Já  ocorreram  novas 
ocupações. É necessário novo recadastramento.
Entrada do bairro:- há anos foi enviado projeto para a ARTESP que até 
hoje  não  foi  implantado.  O  acesso  é  dificultado  para  os  moradores  e 
demais pessoas que precisam se dirigir ao bairro.

ASSOCIAÇÃO  DOS  MORADORES  E  AMIGOS  DO  CAMINHO  DA 
UNIÃO
Caminho da União 18
Presidente:- João Manoel Líbero

Trata-se de área de invasão, difícil de ser regularizada, pois está embaixo 
de uma linha de transmissão e avança pelo mangue. É uma única rua 
com várias  vielas  e  becos  mais  de  1.000  famílias.  As  duas  margens, 
devido ao avanço das construções estão bastante próximos.
Saúde,  educação,  transporte  e  segurança apresentam os  mesmos 
problemas do Jardim São Manoel, já que fica dentro desse bairro.
Sede:- em fase de reconstrução, já que a anterior era bastante precária. 
A entidade já tem o material  recebido em doação.  Antes da reforma 
funcionavam vários cursos no local. Após ficar pronta a nova construção, 
a intenção é colocar uma creche já que existem muitas crianças no local.
Projeto a ser desenvolvido:- a comunidade tem um projeto apenas 
verbal para recolhimento do lixo pet e transformação em produtos como 
vassouras. Etc. Precisam de um barco e uma prensa. Hoje esse trabalho é 
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feito com as pessoas entrando na água com botas de 
borracha. Com os equipamentos adequados o projeto ficaria mais fácil de 
ser  implantada.  Vai  ser  feito  um levantamento  de  custos  e  busca  de 
parcerias para desenvolvimento do mesmo. Contato:- Paulo Cesar Xavier 
– fone 97097496.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-BENEFICÊNCIA E MELHORAMENTOS VILA 
ALEMOA
Rua Boris Kauffmann x Travessa Almeida 9
Presidente:- José Inácio Leite

Sede:-  A  reforma  total  da  sede  foi  concluida  em  17/11/2012,  com 
previsão de construir mais um andar, já que a reforma não contemplou o 
projeto original com mais espaço para atividades. 
Atividades retomadas após a reforma da sede:- EJA – educação de 
jovens e adultos; curso de inglês gratuito. Com a nova sede é esperado 
que  em  parceria  com  o  poder  público  sejam  implantados  cursos  de 
artesanato,  profissionalizantes,  etc.  O  curso  mais  solicitado  pela 
população é o de eletricista. A área a ser aproveitada mede cerca de 40 
m².
Segurança:- muito precária.
Transporte:- é servido internamente pela mesma linha de ônibus do Jd 
São Manoel. Se a população quiser mais opções tem que andar até a Av. 
N S de Fátima;
Educação:- funciona de maneira regular.
Saúde:-  precisa  melhorar,  inclusive  com  ampliação  do  horário  de 
atendimento até as 20:00 horas, solicitação essa que vem de longa data.
Calçamento:- as ruas tem intenso transito de caminhões e carretas e 
precisam urgente de recapeamento asfáltico, bem como a colocação de 
guias e sarjetas nas ruas onde não existem.

ASSOCIAÇÃO  DE  MORADORES  DO  CONJUNTO  HABITACIONAL 
GOVERNADOR MARIO COVAS JR
Rua Martins Fontes 1.115
Presidente:- Ananias Joaquim dos Santo
A área toda era conhecida como Vila Pantanal. Após a construção de 260 
apartamentos, parte da favela deixou de existir e o conjunto de aptos. 
Optou por fundar uma associação apartada da favela.
Sede:- tem cerca de 60m², em alvenaria.
Segurança:- regular
Saúde:- são atendidos na UBS da Alemoa. O atendimento é muito ruim e 
a demora no agendamento de consultas, exames e retorno é imensa e 
leva meses até ser efetivada.
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Educação:- ok
Cursos:-  tem interesse em cursos de artesanato e profissionalizantes. 
Não tem voluntários. Em passado recente foi feito curso profissionalizante 
do SENAI. Tem cadeiras nas não tem mesas.
Caixa d´água:- 02 caixas d´água que servem o conjunto apresentaram 
vazamentos.  Inicialmente  o  custo  dos  reparos  foi  assumido  pelos 
moradores que chegaram a adiantar R$ 10.000,00 para a firma que iria 
fazer o serviço. Posteriormente a CDHU e a COHAB assumiram o reparo, 
mas a Associação só recuperou R$ 5.000,00.

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DA VILA PANTANAL
Rua 01 s/nº
Presidenta:- Ana Bernarda dos Santos

Sede:- sendo reconstruída, precisando de mão de obra para tanto já que 
dispõe do material.  O cimento está estragando pelo tempo que a obra 
está ficando parada.
Habitação:-  estão  no  aguardo  que  novos  apartamentos  sejam 
construídos  para  que  as  famílias  que  moram  nos  barracos  sejam 
removidas para os mesmos. Entretanto  novas invasões aconteceram e 
hoje tem várias famílias morando na área que não estão cadastradas pela 
COHAB, o que vai dificultar na hora de construir novas moradias.
Em relação aos outros assuntos tem a mesma carência da associação de 
moradores.

Claudia Marangoni Flavio Santana
COMEB COARTI/DEARTI/GPM
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