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Es p e c i a l

I nve st i m e n to s Metade da obra do
estádio que abrirá evento está pronta

Copa do
Mundo faz
I t a q u e ra
sonhar alto

SILVIA COSTANTI/VALOR

O estádio do Corinthians, que já está com mais da metade das obras concluídas, será um polo de lazer e negócios para a região, criando cerca de mil empregos

Guilherme Soares Dias
De São Paulo

Itaquera, o esquecido bairro
da zona leste paulistana que es-
tará no centro da atenção de bi-
lhões de pessoas que verão, via
TV, a abertura da Copa do Mundo
de futebol 2014, vai herdar, tão
logo a competição acabe, um es-
tádio moderno e melhorias viá-
rias nas avenidas já congestiona-
das da região. O legado futuro es-
perado, no entanto, é mais ambi-
cioso: criar um centro de serviços
e empregos na região. A realida-
de, por enquanto, é a valorização
imobiliária, que aumentou o
preço dos imóveis em 40%, mas
afastou compradores.

Mesmo sem garantias de que a
Copa deixe uma contribuição so-
cial, os moradores, empresários e
comerciantes são unânimes em
dizer que o evento serve para le-
var os holofotes para a região. O
bairro que receberá o estádio do
Corinthians possui cerca de 7,2
mil estabelecimentos comer-
ciais. Desses, segundo estimativa
do Sebrae, aproximadamente 1,2
mil serão potencialmente bene-
ficiados pelo evento, a maior par-
te comércio. O Shopping Metrô
Itaquera faz estudos para dobrar
de tamanho e contratar mais 2,5
mil pessoas. Já a Associação das
Indústrias da Região de Itaquera
projeta que o total de 134 mil
empregos cresça 50%.

A área da subprefeitura de Ita-
quera tem população de 550 mil
pessoas, a mesma que Cuiabá,
umas das 12 sedes da Copa. Par-
te dos moradores vive nas 52 fa-
velas do bairro. Dez delas são em
locais de risco e devem ser desa-
propriadas para dar lugar ao
Parque Linear do Tietê.

As obras no entorno do estádio
vão receber R$ 478 milhões em in-
vestimentos em avenidas e num

viaduto de pedestres para levar os
passageiros do metrô até o Ita-
querão. Além das obras viárias, se-
rão construídos uma unidade da
Faculdade de Tecnologia (Fatec) e
um centro de convenções, além
da instalação de um polo tecnoló-
gico, tudo previsto para ser entre-
gue em março de 2014. Com a
proximidade das rodovias Ayrton
Senna e Presidente Dutra, a rodo-
viária de Itaquera vai abrigar ôni-
bus com destino ao Rio de Janeiro,
litoral norte paulista e Vale do Pa-
raíba. A Fatec é a única que está
em estágio avançado, enquanto
as obras viárias e a rodoviária es-
tão começando a sair do papel.

Em todo o país serão investidos
R$ 33 bilhões em infraestrutura e
mais R$ 183 bilhões serão incorpo-
rados ao Produto Interno Bruto
(PIB) com os jogos. A previsão é
que a movimentação de turistas
chegue a 3,7 milhões. São Paulo
deve receber, segundo o Ministério
do Turismo, 258 mil visitantes es-
trangeiros e 1,2 milhão de turistas
do país. Com essas projeções, a rea-
lização do evento no bairro da zo-
na leste fez com que o preço dos
imóveis aumentasse 40% em dois
anos. Contudo, há dificuldade em
encontrar interessados em com-
prar os empreendimentos. “O per-
fil do ocupante do bairro não sus-
tenta essa alta. As pessoas buscam
moradias populares”, diz Luis Pau-
lo Pompeia, diretor da Empresa
Brasileira de Estudos do Patrimô-
nio (Embraesp). Ele ressalta que o
estádio que atrai interessados é o
mesmo que deve afastar futuros
moradores. “O entorno tem confu-
sões em dias de jogos.”

Entre os locais de maior espe-
culação está a área de uma antiga
pedreira que fica a cerca de um
quilômetro do estádio. “É uma
região altamente cobiçada. Vá-
rias redes hoteleiras se interessa-
ram pelo local”, diz o subprefeito

Fonte: Prefeitura de São Paulo
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de Itaquera, Paulo Máximo.
Para o diretor-superintendente

do Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Se-
brae) de São Paulo, Bruno Caetano,
as movimentações para a Copa do
Mundo começaram e as empresas
já se beneficiam com a realização
do evento. Em Itaquera, o comér-
cio é concentrado em serviços.
“Eles terão oportunidades de au-
mentar o faturamento. Além da
oportunidade de abrir empresas
ou formalizá-las”, diz. As áreas que
mais se destacam são a de varejo de
vestuário, construção e mercea-
rias. “A presença do estádio dá no-
va cara a todo o entorno. O forneci-
mento de alimentação para os fun-
cionários e equipamentos de segu-
rança da obra já são feitos por em-
presas da região”, diz Caetano.

O superintendente do Sebrae
diz ainda que as maiores oportuni-
dades devem ocorrer na fase ante-

rior ao evento. “Agora, os comer-
ciantes conseguem vender produ-
tos e serviços, mas durante a Copa
só terão acesso patrocinadores da
Fifa, por isso, a oportunidade para
o pessoal de Itaquera é agora”, diz.

A entidade calcula que exis-
tem cerca de 1,2 mil micro e pe-
quenas empresas na região que
podem ser beneficiadas pela Co-
pa, sendo 48% do comércio, 31%
na indústria e 21% no setor de
serviços. “É uma cadeia positiva,
já que cada micro e pequena
empresa gera cerca de quatro
empregos”, lembra.

De acordo com a consultoria
Grant Thornton International,
apenas 17% das empresas consul-
tadas numa pesquisa feita sobre
o evento planejam aumentar in-
vestimentos em função da Copa
do Mundo. “Boa parte dos em-
pregos é momentânea. Há algum
impacto antes e durante, mas o

legado posterior é menor”, diz
Paulo Sergio Dortas, sócio-geren-
te da Grant Thornton.

Dortas lembra que os jogos
olímpicos deste ano em Londres
mudaram o cenário do East Lon-
don, um bairro distante do cen-
tro que foi palco dos jogos. “O
bairro se transformou, atraindo
novas empresas, comércio e no-
vos moradores”, diz. No caso de
Itaquera, ele considera que a mo-
bilidade urbana, com as novas
vias de acesso, ajuda a valorizar
os imóveis e atrair mais morado-
res e negócios para o bairro.

O estádio que está sendo ergui-
do na região conta com 2,2 mil
trabalhadores e está com 52% da
obra concluída. Até dezembro de
2013, data em que deverá ser en-
tregue, mais cem trabalhadores
serão contratados. “A maior con-
centração é de pessoas da zona
leste. Treinamos alguns para tra-
balhar na obra”, diz o engenheiro
de produção Agnaldo Lima. O
baiano Edmilton Oliveira da Silva,
46 anos, morador do Parque do
Carmo desde 1986, é um dos ope-
rários da obra. “Essa é a primeira
vez que trabalho aqui perto. Não
havia emprego e espero que a Co-
pa possa gerar outros trabalhos
t a m b é m”, diz. Hoje Silva utiliza
cerca de uma hora que economiza
nos deslocamentos de casa ao tra-
balho para descansar.

O estádio contará ainda com
centro de convenções para 3 mil
pessoas, além de bares, restau-

rantes, espaço para exposição,
auditórios, lojas de material es-
portivo e museu, que funciona-
rão diariamente. “O estádio será
um polo de lazer e negócios, on-
de devem trabalhar cerca de mil
pessoas”, acredita o vice-presi-
dente do Corinthians, Luis Paulo
Rosenberg. Ele afirma que será
dada prioridade para contrata-
ção das pessoas da região.

O vice-presidente do Corin-
thians acredita que a construção
do estádio é acolhida pela popu-
lação “com entusiasmo”. “Daqui
a cinco anos a fisionomia da re-
gião mais pobre da cidade vai
ser transformada. Esse projeto
coloca um holofote e ilumina
tudo o que está em volta”, diz.
Entre as benfeitorias, ele cita
melhoria nos acessos e a criação
de empregos. “Estamos engaja-
dos em turbinar fatores favorá-
veis e ajudar a fixar a população
na zona leste, que é quem mais
usa o metrô, pois é uma região
populosa que não possui empre-
g o”, avalia. “Gerar emprego na
região é como construir um me-
trô novo, já que você abre espa-
ço na linha atual e isso extravasa
para o resto da cidade.”

A proposta também faz parte
do “Arco de Desenvolvimento”
projeto de campanha do prefeito
eleito de São Paulo, Fernando
Haddad (PT), que prevê isenções
ficais e investimentos para des-
centralização e criação de em-
pregos na periferia.

Shopping faz estudos
para dobrar de tamanho
De São Paulo

O Shopping Metrô Itaquera fi-
ca a 200 metros do estádio do Co-
rinthians e sua direção faz estu-
dos para dobrar de tamanho pa-
ra suprir a nova demanda. Com
200 lojas, o centro comercial em-
prega 3,5 mil pessoas e atende
outras 65 mil por dia, sendo 70%
delas provenientes do metrô.

A expectativa do superinten-
dente do shopping, Bruno Câma-
ra, é de que até julho de 2014 o
movimento cresça cerca de 40%.
“Isso não tem a ver só com a Co-
pa, mas com as transformações
da região e do aumento do poder
aquisitivo das pessoas”, afirma.

Hoje a renda média familiar
do público do shopping é de
R$ 2.898, segundo pesquisa da
administradora, enquanto a mé-
dia em São Paulo chega a
R$ 5.544. Além de dobrar o nú-
mero de lojas, o estacionamento
do shopping, que também po-
derá ser utilizado por torcedo-
res, passará de 2,5 mil vagas pa-
ra 3,3 mil. “Caso o plano se con-
cretize, abriríamos 2,5 mil pos-
tos de trabalho”, afirma Câmara.

Desde a inauguração em 2007,
o crescimento do movimento no
shopping é constante e chega a
20% ao ano. “É uma região caren-
te de entretenimento e somos a
única opção”, diz. Hoje o centro
comercial dá curso de inglês para
funcionários e lojistas e pretende,
durante o mundial, montar uma
estrutura de “fan fest” para que
torcedores assistam aos jogos.
“Seremos uma opção para quem

for acompanhar alguém que vem
ao estádio”, afirma.

Na principal rua de comércio
de Itaquera, a Gregório Ramalho,
os comerciantes também espe-
ram melhora do movimento. A
via é marcada pela presença de
locutores de loja e por uma pon-
to de ônibus, onde há grande
movimentação de pessoas. O co-
mércio, no entanto, ainda se res-
sente da mudança de endereço,
no fim de 2011, da subprefeitura,
que ficava na rua, e atraía milha-
res de pessoas para o local. Com a
transferência do prédio público,
o movimento, segundo os co-
merciantes ouvidos pelo Va l o r ,
caiu cerca de 30%.

Na loja de Leandro Ferrari há
produtos com a data de validade
expirando, vendidos, de acordo
com ele, a até 70% do preço de su-
permercados. “Só vendo o que é
de graça”, diz ele, que também
conta com um locutor que atrai
os clientes na calçada e destaca as
promoções da loja. Para a geren-
te de uma loja de malas, Cristiana
dos Santos, a queda do movi-
mento após a saída da subprefei-
tura da rua deve ser compensada
pelo mundial de futebol. “Va m o s
receber muitos turistas, que vão
querer comprar malas de melhor
q u a l i d a d e”, almeja.

Já o taxista Carlos Emídio, que
trabalha em um ponto da rua, não
acredita em maior movimentação
por causa da presença de turistas
na região. “Isso vai beneficiar só a
região do estádio. Há muita ilusão
com a Copa e para nós isso não vai
mudar nada.” (GSD)

Pedras do bairro ajudaram a construir a metrópole
De São Paulo

Pedra dura. O significado do
nome de Itaquera em tupi foi
também a marca do seu desen-
volvimento por anos. As pedrei-
ras, junto com o pêssego, os hor-
tifrutis e o café, marcaram os pri-
meiros ciclos econômicos do
bairro. Hoje as pedreiras fazem
parte das áreas cobiçadas pela es-
peculação imobiliária para tirar
proveito dos eventos que o está-
dio Itaquerão vai abrigar.

Madalena Pellicci Monteiro, 76
anos, é moradora e pesquisadora
da história da região. Ela lembra
que as pedras de Itaquera viraram
asfalto e prédios. “Elas foram usa-
das para fazer os degraus da Igre-
ja da Sé, na década de 1940”, diz.
De acordo com ela, algumas pes-
soas se instalaram no bairro para
se tratar de tuberculose. “Aqui ha-
via uma água cristalina. Era só
perfurar oito metros que achava”,
afirma. Madalena diz que tem
saudade da calmaria do bairro
que conheceu na infância com ce-
nário de pedras e matas. “Agora
virá um rolo compressor de de-
senvolvimento. Esperamos que
haja empresas, hotéis e comércio.
Esse é o nosso futuro”, diz.

A data considerada como dia
da fundação do bairro é 6 de no-
vembro de 1875, quando foi inau-
gurada a Estação de Trem de Ita-
quera num ramal da Estrada de
Ferro Central do Brasil. A chegada
da estrada de ferro propiciou o
transporte dos moradores e mer-
cadorias produzidas em Itaquera
à área central de São Paulo. Ao re-
dor da estação se consolidou um
centro comercial, que é forte até
hoje tendo seu ponto alto na rua

Gregório Ramalho. A sede da esta-
ção foi derrubada na década de
90, mas a casa do chefe da estação
está sendo reformada e deve rece-
ber um centro cultural.

Os imigrantes japoneses co-
meçaram a chegar na região em
1920. A principal atividade eco-
nômica dessas famílias era a pro-
dução de pêssegos em uma ex-
tensa área próxima à Mata do
Carmo. Até hoje há chácaras para
cultivo da fruta que dá nome a
uma das principais avenidas da
região, a Jacu-Pêssego.

A influência japonesa também
está presente no Parque do Car-
mo, que possui 4 mil cerejeiras,
árvore símbolo do Japão. Já os
nordestinos foram atraídos pelos
terrenos baratos e pela estação de
trem, que permitia o desloca-
mento rápido até o Centro. No
mercado de São Miguel Paulista,
a cultura nordestina está presen-
te nas comidas e temperos.

Em 1980, a construção de con-
juntos habitacionais potenciali-
zou a explosão demográfica da
região. O primeiro deles foi a

Cohab José Bonifácio. Hoje Ita-
quera também é um dos maiores
redutos corintianos da cidade. Lá,
41% dos moradores dizem torcer
pelo time alvinegro. Só o bairro
do Jaçanã, na zona norte, tem
mais torcedores do time: ali, 42%
são corintianos, segundo apon-
tou pesquisa do Datafolha.

O subprefeito de Itaquera, Paulo
Máximo, lembra que o bairro sem-
pre foi esquecido e os moradores
eram vítimas de preconceito. “Era
um bairro-hotel. As pessoas só mo-
ravam aqui. Quando outros fica-
vam sabendo que era de Itaquera
torciam o nariz”, diz. Hoje, segun-
do ele, o cenário mudou. “Há de-
senvolvimento. Os imóveis estão
valorizados e em pouco tempo te-
remos mais vagas de emprego e o
trabalho estará próximo do ita-
q u e r e n s e”, afirma.

Esse é o desejo da cuidadora de
crianças Maria Gorete, 50 anos,
para quem o mundial desperta
sonhos e medos. Cearense, ela
mora há 18 anos no bairro e cui-
da de três crianças e também jun-
ta latas de alumínio para com-
plementar a renda. Gorete gosta
do bairro pela proximidade dos
serviços públicos. Moradora do
assentamento Três Cocos, ela te-
me que haja desapropriação sem
que a prefeitura dê outra casa em
troca. “Não sei o que vai aconte-
cer. Somos pessoas batalhadoras
e queria uma moradia digna, não
um vale-aluguel de alguns me-
s e s .” Seu sonho é o mesmo de vá-
rios moradores da região: “Gos -
taria de um trabalho fixo, com
carteira assinada, que fosse aqui
perto. Não só para mim, mas
também para a minha filha que
estuda contabilidade.” (GSD)

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Maria Gorete: “Gostaria de um trabalho fixo, com carteira assinada”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Primeiro caderno, p. A20.




