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● Criado em 2006 por morado-
res da região da Lapa, Perdizes e
Pompeia, o Mover – Movimento
de Oposição à Verticalização Caó-
tica e pela Preservação do Patri-
mônio Histórico da Lapa e Re-
gião, luta contra o forte processo
de verticalização que vem atingin-
do esses bairros de alguns anos
para cá.

Segundo a coordenadora do

movimento, a geógrafa Ros Mari
Zenha, o objetivo é conseguir
uma revisão do Plano Diretor pa-
ra que a construção de prédios
ocorra de forma controlada e den-
tro da capacidade de suporte da
cidade. “A construção desses
edifícios altera a paisagem e aca-
ba com a identidade do bairro”,
afirma. “Antes, as calçadas eram
uma extensão das casas e os mo-
radores conviviam uns com os
outros. Já esses edifícios de alto
padrão têm muros altos e se tor-
naram ‘bunkers’”, critica. Partici-
pam do movimento cerca de 300
moradores da região. / L.A.

Seu bairro

OUTROS TEMPOS

As Linhas Verde e
Vermelha do Metrô
cruzam o bairro.
Em breve, chegará
a Linha Laranja

O anúncio ao lado, de 1945, mostra a
oferta de áreas para instalações indus-
triais no local onde hoje se encontra a
cidade de Osasco. As vantagens anun-
ciadas eram luz, água, telefone e proxi-
midade com os trilhos da ferrovia So-
rocabana, além da distância de apenas
10 quilômetros até São Paulo.

A área descampada onde havia ape-
nas o planejamento do traçado das
ruas transformou-se em uma das maio-
res cidades do País, com mais de 700

mil habitantes. A cidade tem hoje a
quinta maior população do Estado de
São Paulo e o 14.º Produto Interno Bru-
to (PIB) entre os municípios brasilei-
ros. Os traços do vilarejo e das fazen-
das que haviam na região que fica a
oeste da capital desapareceram, ceden-
do lugar a muitas indústrias pesadas
ao longo do século 20.

Com o desenvolvimento do comér-
cio e do setor de serviços, e as vanta-
gens estratégicas do ponto de vista de
logística, a cidade não parou mais de
crescer. Estão instaladas na cidade as
matrizes do Bradesco, do SBT, da Sub-
marino e centros de distribuição de
grandes empresas como McDonalds,
Ponto Frio e Coca-Cola.

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE – 8/2/2007

Cley Scholz

Perdizes fica entre o
Sumaré e a Pompeia

NILANI GOETTEMS/AE
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● Preço

R$ 800 mil
● Área útil

120 m²
● Dormitórios

3 e 4
● Distância do centro

8 km

Movimento de
moradores contra
a verticalização

● Onde

Cada vez
mais para
o alto
Só em 2009, o bairro de Perdizes, na zona oeste
da capital, teve 318 lançamentos imobiliários.
Com a chegada de mais uma linha do Metrô, além
das Linhas Verde e Vermelha, preços devem subir

Osasco. O loteamento em 1924 e o
centro da 5ª maior cidade do Estado

Lotes ao lado
da Sorocabana

Das antigas. Batista fundou associação de moradores

Ligia Aguilhar
ESPECIAL PARA O ESTADO

A história é comum: o anúncio
da chegada do Metrô a uma re-
gião valoriza imóveis, resulta em
melhorias na infraestrutura, em
comércio e serviços e aumenta o
número de empreendimentos,
acelerando a verticalização.

Mas o que acontece quando
uma nova estação chega a um
bairro de alto padrão, já verticali-
zado, com boa infraestrutura e
que também já tem linhas do Me-
trô instaladas nas imediações?
“O preço dos imóveis sobe até
30%”, garante o diretor de Lança-
mentos do Sindicato da Habita-
ção (Secovi-SP), Fábio Rossi. E é
isso o que deve ocorrer em Perdi-
zes, bairro conhecido pelos pre-
ços que aumentam com a mes-
ma velocidade do número de pré-
dios residenciais – 318 lançamen-
tos só em 2009.

A região, que já conta com
duas estações próximas – Pal-
meiras/Barra Funda, da Linha
Vermelha, e Sumaré, da Linha
Verde –, vai receber a nova Linha
6 (Laranja), que liga São Joa-
quim, da Linha 1 (Azul), ao bair-
ro da Brasilândia (estas duas de-
vem ser inauguradas em 2013). A
localização da estação ainda não
foi anunciada, mas já causou bur-
burinho entre os moradores,
que temem desapropriações.

Há quem comemore, porém.
O empresário Gilberto Palhares
comprou um imóvel em constru-
ção na Rua Iperoig, com previsão
de entrega para o fim de 2012. O
apartamento de 133 metros qua-
drados e 4 dormitórios custou
R$ 630 mil, mas com a valoriza-
ção crescente do bairro, já pode
ter subido para R$ 800 mil. “Es-
tou até pensando em vender.”

Herança. Quem entra em Perdi-
zes pela Avenida Pompeia perce-

be que as antigas e coloridas ca-
sas do bairro vão escasseando,
na medida em que se aproxima
da Avenida Sumaré. É neste pon-
to que está a maior parte dos em-
preendimentos, além de bares e
comércio. O adensamento e os
imóveis cada vez mais caros de-
vem estimular o crescimento
dos vizinhos Lapa e Pompeia,
que oferecem boa infraestrutura
a preços mais baixos e passam
por forte verticalização, proces-
so que começou em Higienópo-
lis e chegou até a Lapa e a Vila
Leopoldina.

Enquanto isso, Perdizes se
consolida como um dos bairros
mais nobres da capital, com pré-
dios de alto padrão que têm, em

média, 4 dormitórios, 2 suítes e 3
vagas na garagem. Dados da Em-
presa Brasileira de Estudos de
Patrimônio (Embraesp) mos-
tram que o preço do imóvel do-
brou de 2004 para cá. Enquanto
em 2004 o valor médio era de R$
367 mil, em 2009 , chegou a R$
879 mil. Alguns passam de R$ 1,5
milhão.

Os terrenos para construção
estão escassos, mas as construto-
ras não desistem de procurá-los,
pois a comercialização dos imó-
veis é garantida. “Não demora
nem um mês para vender um
apartamento”, diz o diretor-co-
mercial da imobiliária Sales,
Adriano Santana. Rossi confir-
ma. “É difícil encontrar algo no-
vo. A saída é comprar imóvel de
revenda, que custa ainda mais ca-
ro.” O valor médio do metro qua-
drado é de R$ 6 mil.

Melhorias. Morador de Perdi-
zes há 65 anos, Normando Batis-
ta ajudou a fundar, em 1986, a
Associação dos Moradores e
Amigos do Pacaembu, Perdizes
e Higienópolis (Amapph), que
preside há 10 anos. Da janela da
sua casa, na divisa com Higienó-
polis, a vista já não é a mesma.

Por todo lado há prédios blo-
queando o horizonte. “Aqui era
um bairro familiar como a Moo-
ca, onde todo mundo se conhe-
cia”, conta. “Agora está cheio de
prédios, as pessoas não têm mais
contato com os vizinhos e o sos-
sego acabou”, diz o morador.

À frente da Amapph, Batista
luta por melhorias na ilumina-
ção, arborização e manutenção
do bairro. Para ele, um dos maio-
res problemas é o transporte pú-
blico. Faltam ônibus para o cen-
tro e do terminal Barra Funda pa-
ra o bairro, afirma ele. “Como há
muitos prédios, muitas pessoas
vêm para cá todos os dias, como
os funcionários desses aparta-

mentos. Há também muitos ido-
sos que dependem do transporte
público”, explica. Apesar disso,
não pensa em mudar. “Temos tu-
do perto sem precisar ir para ou-
tros bairros. Se não fosse tão
bom, não estaria aqui.”

Antiga moradora do bairro e
ex-subprefeita da Lapa, Soninha
Francine mudou-se há um mês e
meio de Perdizes para a vizinha
Pompeia. Separada do antigo en-
dereço por uma avenida, ela diz
que o grande atrativo da região é
a localização – perto da Paulista,
do centro e com saída para as
duas Marginais – e o clima inte-
riorano. “Aqui tem quitanda, co-
mércio de rua, padaria, costurei-
ra. Coisas que você só encontra
nos bairros antigos”, diz.

Ex-moradora de prédio e ago-
ra dona de uma casa nos arredo-
res da Avenida Pompeia, Soni-
nha diz ser contra a descaracteri-
zação do bairro. “Sei todas as
conveniências de um apartamen-
to, mas acho um absurdo pré-
dios com 4 vagas na garagem, iso-
lados por muros altos”, diz.
“Aqui, a calçada sempre foi uma
extensão das casas.”

Todas as manhãs ela desperta
com a luz do sol entrando pela ja-
nela.Jáseuvizinhonãotemames-
ma sorte. Um prédio recém-cons-
truído bloqueia o sol. “O padrão
deverticalizaçãoprecisaserdiscu-
tido. Prédios antigos com comér-
cio no térreo, como os de Santa
Cecília, no centro, são mais inte-
ressantes porque tornam o bairro
agradável e mantêm a convivên-
cia entre as pessoas.”

Entre os problemas de Perdi-
zes, ela aponta a manutenção
das calçadas, “que são responsa-
bilidade dos moradores”, e a alta
incidência de roubo de carros e
motos, que, segundo dados da
Polícia Civil, diminuiu 11% no
primeiro trimestre deste ano em
ante o mesmo período de 2009.

Mudanças.
Prédios já
alteram a
paisagem
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