
Quem vive próximo do Polo Petroquímico sabe que 
o local tem impactos positivos e negativos para a 
vida urbana. O varredor Jesunino Leite, 61, mora ao lado 
nno Parque Capuava, e conhece bem essa relação am-
bígua. Ele trabalhou no polo como ensacador de resinas, 

de empresas oferece oportunidade de em-
prego e renda mas, por outro lado, gera polui-
ção ambiental sonora.
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Jardim Alzira Franco, Jardim Ana Maria,
Jardim Itapoan, Jardim Rina, Jardim 
Santo Alberto, Parque Capuava, Parque 
Erasmo Assunção, Parque João Ramalho,
Parque Novo Oratório, Parque Oratório,
Polo Petroquímico De Capuava

O bairro
que queremos

Território 2

entre 2009 e 2018. Se a sua história é um 
exemplo de como o polo gera empregos, 
renda e impostos para a cidade, ela tam-
bém aponta um lado não tão bom. “Vem 
cheiro de lá. Faz muito barulho na hora de 
dormir”, afi rma o andreense. Viver próximo 
ao Polo Petroquímico traz riscos para a 
população de desenvolver problemas res-
piratórios. Leite mora há 25 anos no bairro 
e conta que, além da relação diária com 
o espaço, tem percebido que o polo está 
cada vez mais envolto pela área urbana, o 
que impede a sua expansão. “Antes, aqui 
era mais livre. Agora, está assim. A urbani-
zação foi avançando aos poucos”, diz.

Por outro lado, ele avalia que o acesso à 
região é cada vez mais fácil. O varredor diz 
que mora próximo a um ponto de ônibus 
e que utiliza a estação Capuava da CPTM 
(Companhia Paulista de Trens Metropoli-
tanos). “Demoro 14 minutos para me des-
locar até o trem”, relata. O desafi o, neste 

caso, se constitui no fato de que, se a 
urbanização difi culta a expansão do 
polo, ao mesmo tempo é necessário 
continuar para impulsionar o desen-
volvimento econômico do território. 
Aqui, estão presentes diversas ocu-
pações irregulares que necessitam de 
regularização, algo que deve receber 
atenção do novo Marco Regulatório. 

O desafi o, porém, se constituiu na me-
lhoria das condições ambientais da 
região, que são afetadas pelas ativida-
des do polo e, ainda de compatibilizar 
a densa urbanização no entorno do 
polo, cuja manutenção é de interesse 
do município uma vez que é uma ativi-
dade geradora de empregos qualifi ca-
dos e bem remunerados e de impos-
tos para a municipalidade. 
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Confira alguns equipamentos e serviços públicos da região. Marque seus locais preferidos e comente nas redes 
sociais com #santoandréquequeremos e #santoandré500anos

Todos os cadernos ficarão disponíveis no site www.santoandre500anos.com.br
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Aponte a câmera do seu celular 

e saiba mais informações sobre 

os serviços do município 

de Santo André

Equipamentos 
reformados ou 
novos

Equipamentos 
futuros

Serviços 
Municipais

LEGENDA

A Prefeitura vai divulgar, em breve, datas e locais das audiências e seminários que 
serão realizados para promover a participação e colaboração da população na 
revisão do Marco Regulatório. Vamos juntos construir a cidade que queremos.



CÉU ANA MARIA

ALZIRA FRANCO

O DESAFIO DA 
URBANIZAÇÃO 
E DO AUMENTO DA 
INFRAESTRUTURA

A dona de casa Luciete Silva, 43, mora no Jardim Alzira Franco e elogia a Praça Alzira Franco 
II, inaugurada em junho deste ano. A região possui um histórico de receber pessoas que mo-
ravam em ocupações irregulares em outros locais da cidade e que passaram por um proces-
so de urbanização no qual foi necessária a remoção de pessoas. Trata-se de uma espécie 
de ‘bairro novo’, promovido pela Prefeitura, que recebeu moradores de áreas precárias e que 
necessitará de mais investimentos públicos para se tornar pleno no atendimento das neces-
sidades da população local. Estes temas serão discutidos e incluídos no novo Marco Regu-
latório. Luciete opina que ainda são necessárias mais áreas verdes e espaços de lazer para 
toda a população do bairro. “Agora tem quadra, tem parquinho para as crianças brincarem, 
melhorou muito. Mas precisava de outras quadras, só essa não dá para tanta gente”, sugere. 

Exemplos de investimentos importantes são a construção do CEU Ana Maria e da Praça 
Alzira Franco II, além da revitalização completa da Praça Vereador Venâncio Neto, com a pri-
meira pista de skate coberta da região. Esse espaço do território conta, ainda, com o Parque 
Vereador Norio Arimura, no qual é difícil fazer uma visita e não encontrar jovens se divertin-
do. Mas, se trata de uma das poucas áreas de lazer na região. O Marco Regulatório revisado 
irá demonstrar onde mais, na cidade, devem ser criados espaços do gênero. O estudante 
Thiago do Nascimento, 13, conta que gosta de ir ao parque jogar futebol com os amigos. Ele 
refl ete sobre como deve ser a vida de outros jovens que não moram na vizinhança. “Deve ser 
ruim, (o jovem) só se comunica com quem é da escola, não tem lugar para brincar”, afi rma.

Revisão do Marco Regulatório da Política Urbana da 
cidade traz a oportunidade de 98 mil andreenses, do 
chamado Território 2, terem atendidas as demandas 
por mais urbanização e infraestrutura no local onde 
vivem. Deve ser discutido o cenário ambíguo trazido 
pelo Polo Petroquímico de Capuava

Aponte a câmera do seu 
celular e saiba como participar 
do debate sobre o futuro de 
Santo André

OS NÚMEROS DO 
TERRITÓRIO 2 DE 
SANTO ANDRÉ
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