I N F O R M AT I V O

COM

UN

ITÁ

RI

O

DO

S

MO

RA

DO

RE

S

DO

SÍ

TI

O

SÃ

O F
AR
RA
/M
NCI
N
A
J
SCO
O 15 - GUA
RULHO S - SP - N

0
-2

18

PROJETO SOCIAL: O QUE É E PARA QUE SERVE
“O principal intuito dele é transformar, é potencializar uma melhoria e qualidade,
não só para o território de uma forma física, mas também às pessoas”
- André Gustavo Castro sobre projetos sociais Nos últimos tempos, o processo
de urbanização nos bairros em
Guarulhos tem acontecido com
grande intensidade. A urbanização
procura melhorar a qualidade de vida
dos moradores de determinada região
periférica, alinhando os serviços
públicos com os do centro da cidade,
uma vez que há grandes lacunas e
necessidades de serviços básicos
nessas áreas, como por exemplo a
coleta de lixo e esgoto, iluminação e
pavimentação de ruas etc.

Projeto Comunicação Comunitária
Pimentas, André Gustavo Castro,
os projetos sociais “são ações para
suprir demandas que estão em falta na
sociedade. O projeto social existe para
cobrir alguns déficits, já que o próprio
poder público nem sempre investe no
que se diz respeito aos direitos sociais.
Então, os projetos socias vêm pra criar
mais oportunidades para os jovens,
gerar mais expectativa de qualidade de
vida, para melhorar o relacionamento
entre ser humano e sociedade.”

Geralmente,
em
lugares
que
necessitam
de
urbanização,
também existe a necessidade de
desenvolvimento pessoal e social,
dos quais apenas a urbanizaçao não
é capaz de suprir, então os projetos
sociais aparecem como solução
para esse problema. Segundo o
co-idealizador e coordenador do

Uma vez que um projeto social é
colocado em ação, ele traz grandes
mudanças na sociedade, causando
assim um impacto na vida daqueles
que passam por ele. No caso do
Projeto ComCom Pimentas, seu foco
pricipal é trazer conhecimento nas
áreas de audiovisual, com o intuito
de abrir caminhos para moradores de

diferentes faixas etárias dentro dos três
principais segmentos da comunicação:
Rádio, TV e Jornal. Outro objetivo
do projeto é desenvolver e instigar
seus educandos a, de repente, se
descobrirem nas áreas e passarem de
estudantes a educomunicadores. Com
isso, é possível proporcionar a eles
aprendizado, socialização, processos
transmidiáticos, experiências práticas
e até mesmo uma renda complementar.

por determinadas gestões, e quando
elas se encerram, os projetos são
juntamente
encerrados.
Porém,
existem projetos que desenvolvem
uma relação direta com a comunidade
e com o desenvolvimento do lugar,
o que possibilita com que eles
perpetuem por longos anos, mesmo
com a urbanização tendo sido dada
como finalizada e os administradores
governamentais trocados.

Há quem diga que os projetos sociais
possuem uma vida útil, isto é, têm um
tempo determinado para começar e
para terminar. Isso não deixa de ser
verdade. Como dito anteriormente,
os projetos cuidam da parte social
de uma urbanização, portanto, uma
vez cumpridos os seus propósitos,
eles são encerrados. Também existe
a questão da relação com a política:
muitos projetos são implementados

No geral, podemos afirmar que o
projeto social, seja por um longo
ou curto período de tempo, possui
o objetivo de impactar de maneira
positiva todos aqueles que passsaram
por ele, fazendo com que, de algum
jeito, tais participantes possam
também contribuir para o progresso
social de seus companheiros de
território.

CDHU

A urbanização sob o olhar de Elisabete França

A especialista e uma das maiores referências no assunto fala sobre os processos da urbanização
Com mais de 25 anos de experiência
na área, a doutora em arquitetura e
urbanismo Elisabete França é uma das
maiores referências quando o assunto
é urbanização. Ela atuou por um pouco
mais de duas décadas na prefeitura de São
Paulo na área de habitação, urbanização
de favelas e afins. Hoje trabalha na
CDHU como diretora de planejamento de
projetos, além de atuar como professora no
curso de especialização em Planejamento
e Gestão de Cidades na Universidade de
São Paulo (USP). Elisabete trabalhou
ainda para o Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desenvolvimento e
UNI-Habitat, com projetos desenvolvidos
em mais de 15 países.
Nós do jornal Sítio em Ação, tivemos o
privilégio de conversar com ela e fizemos
uma entrevista que você pode conferir
abaixo:
Como podemos definir Urbanização?
É você integrar essa região com
precariedade à cidade, igualando os
serviços públicos, como: água e esgoto,
pavimentação, retirar famílias de áreas de
risco, implantar os serviços públicos em
geral, coleta de lixo, manutenção…
Quais são os critérios para a escolha do
próximo lugar a ser urbanizado?
Depende o nível de governo. Se for no
município, pega-se Guarulhos como
exemplo, a prefeitura tem que priorizar
a urbanização, então você tem que
estabelecer o plano da habitação, o critério

de priorização, para então saber qual você
urbaniza primeiro.
Qual o motivo dos convênios entre a
CDHU e as prefeituras do estado de São
Paulo?
Unir esforços. Quando é uma urbanização
municipal, você tem que trabalhar junto
com a prefeitura do município, de modo
a facilitar a aprovação de projetos,
conforme for o município contribuir com
algum serviço… Acho que é sempre com
o objetivo de agilizar e melhorar o nível
de atendimento à população.
Quais são os avanços mais perceptíveis
durante o processo de urbanização?
Acho que são todos né? Um bairro era
precário à medida que a urbanização
vai caminhando, o bairro vai se
transformando numa cidade normal, com
serviços que deveriam ter sido feitos antes
da implantação do bairro e estão sendo
feitos agora, já com o bairro implantado.
Você leva toda infraestrutura… Muda
completamente o bairro.
A metodologia de urbanização é a
mesma para todos os lugares?
Não, a metodologia não é a mesma porque
como a urbanização pressupõe uma
participação muito direta da comunidade
envolvida, cada um tem seus problemas,
suas necessidades, suas vontades etc.
Desde o momento que se entra no
bairro, você tem que estar conversando,
montando os conselhos, os comitês…

Então, existe uma estrutura geral de uma
metodologia, mas que vai se adaptando a
cada uma das intervenções.
Qual é a relação ambiental com a
urbanização?
Acho que 100%! No mínimo a questão
da coleta de esgoto que, tradicionalmente,
vai sem tratamento para as redes e galerias
e acaba no rio Tietê, no rio Pinheiros, no
Tamanduateí… Então, na hora que você
coleta o esgoto de cada casa, transporta
para os coletores e vai para estação de
tratamento, você está retirando uma
quantidade de poluição enorme do
ambiente.

Quais são as expectativas futuras para
os caminhos da urbanização?
Olha, eu acho que pelo andar da
carruagem a tendência é que a gente
aumente a intervenção na urbanização
de favelas ou de loteamentos irregulares,
porque o que se observa no território é
uma expansão desse tipo de ocupação,
não só territorial, mas pela verticalização
também… Então acho que a gente vai
ter que buscar caminhos financeiros pra
expandir esses programas.

CRÔNICA

por Beatriz Figueirôa e Danielly Fernandes

O dia é 02 de agosto. Terça-feira. O
relógio marca 8h25. Ele já deveria estar
aqui.
O vento matinal de uma típica manhã
gelada de inverno afaga meus cabelos
ruivos e encaracolados que, molhados por
causa da chuva, grudam em meu rosto. Eu
deveria ter trazido um guarda-chuva, mas
a pressa me fez esquecer até meu caderno
de anotações.
8h30. Ele já deveria estar aqui.
Tenho mania de planejar tudo, pensar e
repensar todos os detalhes para que tudo
dê certo, mas os astros ou sei lá o quê
nunca colaboram comigo, e dessa vez
não foi diferente, boa parte das coisas que
estavam na minha bolsa estão molhadas.
Hoje eu nem deveria ter saído de casa.

Atravesso a rua e vou à uma cafeteria que
tem um corpo celeste no prefixo de seu
nome. Aquela que vários jovens postam
fotos e falam que é “muito Tumblr”. O que
me faz pensar em como eu estou velha,
porque eu não faço a mínima ideia do que
seja Tumblr. Seria uma nova rede social?
Uma série de TV? Uma banda indie ou de
pop rock? Ah, já sei! É uma banda folk!
Vou ao balcão e peço um café mocha
com chantilly e caramelo. Está amargo.
Isso é bom, me mantém acordada e longe
do pensamento de que já é 8h40 e ele já
deveria estar aqui.
Durante minha estadia na cafeteria,
começo a observar um casal adolescente
que parecia estar no início do
relacionamento. Era impossível não
notar o sentimento de paixão que pairava

sobre eles. A garota estava com a cabeça
recostada no ombro do rapaz, enquanto
ele fazia um cafuné em seus cabelos
pretos. Depois de vê-los ali, quietos,
desfrutando do silêncio e do abraço de
cada um, viajei no tempo e me lembrei
da minha adolescência. Lembrei-me da
vez que eu me apaixonei (e planejei um
casamento em Aruba) por um garoto
que só me dissera “oi” uma única vez.
Agora percebo como é engraçado estar
apaixonada, vemos romantismo até no
emprestar de um lápis ou no avisar que
seu tênis está desamarrado.
Liberto-me dos meus pensamentos e me
atento ao fato de que já é 8h50 e ele ainda
não está aqui.
Pego as minhas coisas, agora molhadas,
meu café e volto para onde estava. Volto

a esperá-lo. Volto a tomar chuva. Volto a
sentir frio e por fim, volto a pensar que eu
não deveria nem ter saído de casa. Minha
paciência já está no limite.
9h00. Ele chegou, mas passou. Passou
reto. Ele não parou, apenas seguiu seu
caminho. É difícil aceitar, mas não tem
jeito. Ele não parou. Ele se foi e agiu
como se eu simplesmente não estivesse
ali, ignorou os meus sinais. Ele não parou.
Ele se foi e eu fiquei aqui com um café
frio e amargo nas mãos. Agora, a única
coisa que posso fazer é esperar o próximo.
Espero que esse me note, perceba meus
sinais, perceba o quão necessário ele é na
minha vida. Eu simplesmente espero que
o motorista do próximo ônibus seja mais
atento, que passe, mas que pare, porque
eu trabalho longe e não posso chegar
atrasada.

INFOGRÁFICO

A comunidade em destaque

NOSSAS REDES SOCIAIS

Soundcloud

soundcloud.com/projetocomcom-pimentas

Flickr

flickr.com/comcompimentas

Blog

projetocomcompimentas.wordpress.com

Facebook

facebook.com/projetocomcom.pimentas

Email

projetocomcom.pimentas@gmail.com

Twitter

twitter.com/comcompimentas

YouTube

youtube.com/pimentasemfoco

Instagram

instagram.com/projetocomcompimentas

Rádio ComCom
radiocomcom.com.br

participe!

Projeto ComCom Pimentas

Toda segunda, quarta e sexta
das 10h às 12h e das 14h às 16h
EAT - Escritório de Apoio
Técnico - CDHU
Rua Nove, 193 (Em frente ao C9,
antiga fábrica Violeta).
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