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08 DE FEVEREIRO DE 2013 – RELATORIO DA VISITA A ENTIDADES DE 
BAIRROS DA ZNO PELO COMEB E COARTI

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DO BAIRRO PIRATININGA
RUA CEL JOSE JÃO JORGE S/Nº
PRESIDENTE:- FRANCISCO DO NASCIMENTO

Sede:- em bom estado de conservação com aproximadamente 400 m² de área 
construída.  O  bairro  é  regularizado,  composto  principalmente  de  moradias 
habitadas por proprietários e alguns comércios. 
Possui cantina para os associados que possibilita melhorias na sede, tais como a 
ampliação do salão, compra de mesas e cadeiras, etc.
Saúde:- tem atendimento médico na unidade algumas vezes na semana. Como 
UBS utiliza  a  do Jd  São Manoel.  USF:-  tem parceria  com a SMS e  atende 
também a Vila dos Criadores.
Transporte:- a linha 108 vai da Vila dos Criadores até o Terminal do Valongo 
com 03 veículos na parte da manhã e 03 na parte da tarde.  Aos sábados, 
domingos e feriados a situação de complica com a diminuição de oferta  de 
ônibus.
Educação:- qualidade do ensino é razoável, mas não conta com ensino médio 
e a escola fica ociosa à noite.  Os alunos são obrigados a se dirigirem para 
outros bairros.
Segurança:- até passado recente era considerada boa, mas estão surgindo 
problemas principalmente com pessoas vindas de outras localidades como Vila 
dos Criadores e Caminho da União.
Carências do bairro:-

 Resolver o problema de alagamento na esquina das ruas Marino Leite x 
Etelvina de Paula Freire;

 Resolver  o  problema das  bocas  de lobo que precisam de manutenção 
constante;

 As raízes das árvores penetram na rede de drenagem colaborando para 
as enchentes;

 Melhorar  a  iluminação  no  campinho  cuja  área  é  da  DERSA,  mas  a 
iluminação é da PMS.
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA DOS CRIADORES
RUA PROJETADA F Nº 1080
Presidente:- KELLY DE OLIVEIRA

Não tem sede própria nem provisória. Antigamente as reuniões eram feitas na 
construção de madeira que servia como creche, mas foi desativada pela SEDUC, 
e foi  interditada pela  Defesa  Civil.  Hoje quando precisam se reunir  usam o 
antigo barracão que servia para a seleta do lixo reciclável, atividade essa que 
também deixou de existir no local.
Coleta de lixo:- é feita diariamente com exceção de domingo pela Terracon. 
Tem coletor nas ruas. Mesmo assim as ruas são muito sujas. A população joga 
lixo nas ruas. Vários montes de entulho também fazem parte do cenário. 
Chorume:- o bairro não tem calçamento. A via de acesso foi asfaltada por 
volta do ano 2.000, mas de lá para cá nada mais foi feito. As ruas e as casas 
são tomadas pelo chorume do antigo lixão, principalmente em dias de chuva, 
ocasionando sérios problemas de saúde aos moradores. Além disso, a saída dos 
moradores do bairro para trabalhar e ir à escola em dias de chuva fica quase 
impossível já que a água atinge o joelho das pessoas e até cobras aparecem.
Habitação:- a COHAB tem cadastradas 124 famílias, mas atualmente quase 
1.000 famílias moram no bairro.
Luz, água e esgoto:- o Ministério Público não autoriza novas ligações de água 
e luz, além das 124 famílias cadastradas. Isso faz com que o bairro tenha muito 
“gatos”  na  rede  elétrica  e  na  de  água.  Os  moradores  reclamam  da  baixa 
pressão da água, mas são justamente aqueles, segundo a SABESP, que tem 
ligações irregulares e nada pode ser feito. Segundo moradores na rua A tem 
vários bueiros entupidos.
Educação:- crianças frequentam escola do Jd Piratininga. O ensino médio é 
feito na escola Barnabé.
Transporte:-  o  bairro  é  servido  pela  linha  108  que  passa  na  Av.  dos 
Bandeirantes.  Os  ônibus  não  entram no  bairro.  Há  anos  atrás  a  linha  112 
entrava no bairro, mas pela falta de manutenção das ruas deixou de fazê-lo.
Saúde:-  o  atendimento  é feito  na UBS do Jd  São Manoel  e  na USF do Jd 
Piratininga. Quando necessário as ambulâncias entram no bairro, mas é muito 
demorado.
Força  tarefa:-  o  Flavio  Santana  sugere  que  uma  Força  Tarefa  com 
representantes de todas as Secretarias Municipais, da Sabesp e da Eletropaulo 
visitem o bairro para tentar melhorar a vida dos moradores.
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO MANGUE SECO E 
BUTANTÃ
PRAÇA JOSÉ LAMACCHIA 144
Presidente:- ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DA SILVA

Bairro tem 23 anos e SM foi fundada em abril de 2009. Área de favela não 
regularizada. Tem cerca de 450 famílias
Entidade recebe doações da Casa Vó Benedita e do Ismênia de Jesus, alem de 
contar com apoio dos comerciantes.
Sede:-  barracão  de  madeira  erguido  pela  comunidade.  Entidade  bastante 
atuante promovendo vários eventos, principalmente para as crianças.
Rede de água comunitária:- instalada em 2009 nas casas cadastradas pela 
COHAB. Essas contam com medidores de água. No Beco 37 em frente ao nº 
175 tem vazamento de água. A SABESP vai ao local, conserta, mas o tubo de 
PVC torna a vazar. Falamos com o João Cesar – gerente regional da SABESP 
que ficou de tomar providencias.
Rede Elétrica:- Poucas casas tem luz. Nas não foi instalada pela CPFL e o 
número de rabichos é muito grande com sérios riscos de incêndio, como já 
aconteceu no Beco 57.
Cursos:- tem oferta do Setraport para curso de inclusão digital, mas precisa de 
instalações mais adequadas.

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DO JARDIM BOM RETIRO
RUA ÉZIO TESTINI 299
Presidente:- LUZIA TAVARES FALCÃO GONÇALVES

Sede:- passando por obras de reforma e manutenção. É alugada para eventos
 02 salões medindo 7m x 18 m cada; 
 01  salão  sem condições  de  uso  -  O  telhado  está  com problemas  no 

madeiramento.  Entidade vai  tentar  conseguir  doação do material,  mas 
precisa da mão de obra.

Biblioteca:-  atendeu  durante  anos  os  alunos  de  várias  escolas  do  bairro 
inclusive as particulares, mas por falta de ter uma pessoa para tomar conta do 
local está desativada. Precisa da cessão de uma pessoa para manter o espaço 
em funcionamento. Foi feita solicitação à SEDUC, mas não houve resposta.
Saúde:- atendimento na UBS é bom e próximo tem o PS e o Hospital da ZNO.
Segurança:- ruim principalmente pela proximidade com a Cadeia do 3º DP. O 
estacionamento de caminhões e carretas também contribuem para o aumento 
da insegurança. Uso de drogas atrás dos caminhões e carretas. Alguns são de 
moradores do bairro, mas outros não.
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Educação:-  escolas  próximas  atendem  a  demanda.  A 
Fernando Azevedo é a melhor. A Benevenuto e a Zulmira Campos são as mais 
rejeitadas por causa das drogas.
Transporte:- aos sábados, domingos e feriados é muito falho. Bom nos demais 
dias.
Cursos:- 

 Cursos profissionalizantes do SENAI em parceria com a PMS;
 Karatê  –  3ª  e  5ª  feiras  das  17  às  19  horas  –  professor  cedido  pela 

SEMES;

 Panificação, chocolate, etc. pelo Fundo Social;
Disponibilidade de horário para cursos:- de 2ª a 6ª feira das 9 às 12 horas 
e das 14 às 17 horas.
Eventos:- Jantar do Dia das Mães; Caldo Verde Junino; Dia dos Pais, etc.
Lazer:- diariamente um dos espaços é usado pelos moradores da 3ª idade que 
jogam dominó, dama, etc.
Problemas do bairro:-  fluxo de veículos pesados no bairro; estacionamento 
de caminhões.
Necessidades do bairro:- limpeza dos canais e das bocas de lobo; poda das 
árvores; abertura do túnel ZL /ZNO; mais policiamento.

SOCIEDADE PRO MELHORAMENTOS DE VILA GILDA
CAMINHO DA CAPELA 65
Presidente:- LUCINEYA MARQUES DE LIMA SOUZA

Sede:- estado bastante precário, necessitando de intervenção. Tela na porta da 
frente se faz necessária para conter a invasão das bolas dos jogos na rua.
Segurança:- tráfico de drogas é intenso no bairro.
Saúde:- usam a UBS do Jardim Castelo e tem PSF. A demora na marcação de 
consultas é muito grande.
Cursos:- funcionava pintura em tecido, crochê e outros que estão parados pela 
falta de estrutura da sede.
Crianças:- se ressentem da falta de espaço para lazer, por isso jogam bola na 
rua em frente à sede.
Transporte:-  problemas  de  horário.  Os  ônibus  passam  na  Av.  Alvaro 
Guimarães. Só uma linha passa na Av. Faria Lima.
Educação:- EJA funciona no Bom Prato. Falta creche em período integral.
Esgoto:- vala aberta próxima à praça em frente a SM até a divisa. Precisa 
cobrir e deixar poços de inspeção.
Transito:- ruas do bairro são muito estreitas, mas todas tem mão dupla de 
direção  o  que  dificulta  não  só  o  transito  normal,  mas  principalmente 
ambulância, bombeiro, etc.
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COOPER DIQUE – COOPERATIVA DE COSTUREIRAS
AV MANOEL FERRAMENTA JR
Presidente:- LUCINEYA MARQUES DE LIMA SOUZA

Após vários anos funcionando de maneira irregular, foi regulamentada com a 
participação de vários órgãos como PMS, SESI, SENAI, SEBRAE, ROTARY CLUBE 
DE SANTOS NOROESTE, etc.   
Funciona em local bancado pela iniciativa privada, com 32 maquinas. Dos 36 
membros iniciantes que foram capacitados restam menos de 10 atuando na 
cooperativa.
O  Rotary  Santos  Noroeste  continua  acompanhando  e  investindo  na 
profissionalização  do  grupo,  que  precisa  se  estruturar  melhor,  ter  mais 
organização no espaço ocupado, mais limpeza, enfim, ter visual atrativo para 
captar clientes.

Claudia Marangoni        Flavio Santana
COMEB COARTI/DEARTI/GPM
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