
Síntese do projeto de Apadrinhamento do Parque Aterro Sapopemba pelo Rotary
Distrito 4563 na Virada Sustentável 2022

O projeto visa criar ações coletiva e continuada de clubes do distrito 4563, sob a
coordenação da comissão distrital do Meio Ambiente no apadrinhamento do Parque-Aterro
Sapopemba, na zona leste de São Paulo.
A intenção é também engajar Rotaract, Interacts e Rotary Kids do distrito.
O parque, gerido pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, encontra-se
com estrutura física (básica) e burocrática de parque público, porém ainda necessita de
muitas melhorias e tem todo potencial para ser foco de continuadas ações pelo meio
ambiente e inclusão social.
Com apoio direto da Subprefeitura de São Mateus e da coordenadoria dos parques da zona
leste de São Paulo, e do próprio gestor do parque, nosso apadrinhamento tem portas
abertas.
Um termo de cooperação está sendo firmado com a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente de São Paulo para esta ação continuada.
Empresas da região se mostram disponíveis para direcionar seus créditos de carbono e
compensação ambiental em nosso parque público.

O projeto é dividido em 4 partes:

1) Novembro de 2022: abertura do início do apadrinhamento durante a Virada
Sustentável com ações coletivas dos clubes do distrito 4563:

a) Palco: Apresentação Projeto apadrinhamento + Educação Ambiental
i) Transmissão on-line canal distrital YouTube
ii) Presencial para convidados e comunidade local

b) Plantio de mudas de árvores (envolvimento escolas e instituições locais)
c) Implantação da Composteira de Leiras
d) Recuperação do parquinho de cima

2) Fevereiro de 2023:
a) Plantio de mais mudas de árvores com envolvimento das escolas e

instituições locais
b) Engajamento da comunidade na produção e venda de adubo e chorume da

composteira do parque
c) Criação do mudário do parque
d) Recuperação das quadras e parquinhos degradadas

3) Março de 2023:
a) Plantio de mais mudas de árvores com envolvimento das escolas e

instituições locais



b) Término da pista de corrida de 5km
c) Término das quadras ainda não terminadas
d) Término dos dois campos de futebol

4) Junho de 2023:
a) Plantio de mais mudas de árvores com envolvimento das escolas e

instituições locais
b) Iluminação do parque
c) Sistema de horta comunitária do parque com a comunidade local
d) Evento de educação ambiental com as escolas e escoteiros na Semana do

Meio Ambiente

O projeto conta com a coordenação da companheira Inaiá Ayaní, membro da equipe distrital
do Meio Ambiente sob a presidência de Gilberto Almeida, dentro da comissão de Projetos
Humanitários sob a presidência de Amilton sob a regência do Governador Joaquim. A
próxima gestão pretende dar continuidade ao projeto.
Os clubes locais São Paulo São Matheus e Av. Mateo Bei estão diretamente envolvidos
apoiando o projeto de perto. Todos os clubes do distrito são bem vindos a contribuir.

Release da ação Rotary na Virada Sustentável São Paulo 2022
A Virada Sustentável acontecerá em um parque-aterro na periferia de São Paulo em
parceria com o Rotary International.

Neste ano o Rotary apadrinha um parque-aterro na zona leste de São Paulo e fará a sua
inauguração dia 12/11 às 10h da manhã durante a Virada Sustentável.
Trata-se do Parque Aterro Sapopemba, no bairro Parque das Flores em São Mateus, zona
leste de São Paulo.

Este local, em uma região de grande vulnerabilidade social, era um Lixão, e depois um
Aterro controlado. Há algumas décadas foi desativado e recentemente, após laudo de
descontaminação dado pela CETESB a pedido da Secretaria do Verde e Meio Ambiente de
São Paulo, tornou-se um Parque Público com mais de 300 mil metros quadrados.

Por se tratar de uma região de periferia, pouco investimento conseguiu chegar para que o
parque pudesse atender a comunidade local da melhor maneira.

O Rotary, através da Associação Distrital de Rotarianos - ADR 4563, em uma ação que
envolve diversos clubs sob coordenação da equipe distrital do Meio Ambiente, decidiu
apadrinhar este parque tão promissor para ações ligadas ao meio ambiente e à inclusão
social. Os clubs da região são os mais engajados, por já estarem profundamente envolvidos
com as demandas locais, mobilizando a comunidade e as instituições da região.

O apadrinhamento envolve uma sequência de ações coordenadas em parcerias
público-privadas para a melhoria, restauração, construção, implementação, arborização,
educação ambiental, capacitação e etc. Estas ações serão realizadas em algumas etapas
que tem sua inauguração durante a Virada Sustentável de 2022 e que culminam na semana
do meio ambiente de 2023. Há ainda a promessa de continuidade para as próximas gestões
do distrito.



Durante a Virada Sustentável na manhã do dia 12 de novembro, serão inauguradas
algumas composteiras comunitárias em formato de leiras, o plantio coletivo de árvores com
alunos das escolas locais e do Rotary Kids, e a reforma completa de um parquinho. Além de
atividades direcionadas ao público infantil, a população será instruída sobre o sistema de
compostagem e as demais ações do projeto com o intuito de fomentar a formação de
líderes ambientais locais.

A proposta é seguir envolvendo e capacitando cada vez mais a comunidade local em
caráter de conscientização permanente através de horta comunitária, viveiro de mudas,
produção comunitária de adubo e chorume, plantios coletivos de árvores, realização de
corridas e jogos oficiais, eventos e etc. Cientistas da USP e USP Leste também estão
envolvidos, pois este local tem um enorme potencial como um centro de Educação
Ambiental por se tratar de um aterro desativado em uma região de vulnerabilidade social.

Todos são muito bem vindos para participar desse evento histórico na virada Sustentável de
2022. Sábado, dia 12 de novembro, às 10h da manhã no Parque Aterro Sapopemba - Rua
Adutora do Rio Claro, s/n Parque das Flores, São Mateus, na zona leste da Cidade de São
Paulo.


