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O que é a Estação M'Boi?
A Estação de Pesquisa Urbana de M’Boi é uma plataforma de informações, relações e vínculos
organizacionais que agrega pesquisadores trabalhando com questões urbanas na região do
M'Boi Mirim e Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. A plataforma tem como objetivo
maximizar as sinergias entre diferentes temáticas urbanas, tanto por meio da troca de
informações quanto pela promoção do desenvolvimento territorial local.
Acesse o nosso site e descubra mais sobre o trabalho da Estação

Sobre o nosso boletim eletrônico
Todo mês, a Estação produz e circula um boletim eletrônico que tem como objetivo contribuir
para o fortalecimento das discussões na região e sobre a região e dar visibilidade às atividades
que acontecem no território.
A cada boletim elegemos um tema para colocar em discussão e a partir dele indicamos leituras
de documentos e publicações disponíveis na Biblioteca virtual. O tema deste mês é a Represa
Guarapiranga e os seus impactos na região.
Na seção "Em Debate", propomos a discussão de temas novos que estão ocorrendo no território.
Este mês o tema é Agricultura Urbana. Em São Paulo, a Agricultura Urbana vem se
desenvolvendo de forma significativa especialmente nos últimos dez anos. Essa prática se insere
em um movimento relevante que ocorre em diversos países e sempre esteve presente na cidade,
ainda que pouco visível como tema público e de forma dispersa.
Por fim, divulgamos os eventos que ocorrerão na região.

Tema do mês: A represa Guarapiranga
O tema deste mês é a Guarapiranga e seus impactos na região. A represa, sempre presente,
frequentemente é esquecida no dia a dia dos que moram no território. Porém, ela tem um
papel determinante na vida dos que moram próximos a ela. Um exemplo é a tensão entre
proteção ambiental e o direito à moradia: como equilibrar a proteção dos mananciais com as
necessidades de infraestrutura dos moradores da região? Como proteger pessoas que moram
em áreas de risco e garantir moradia digna para todas e todos?
No boletim deste mês indicamos algumas leituras para quem quiser se aprofundar nesta
discussão. Venha conferir!

Dicas de leitura
Para saber mais sobre a represa Guarapiranga e os seus impactos na região, acesse as
publicações disponíveis na da biblioteca virtual da Estação:
Mapas
Rede Hídrica da Zona Sul
Leis
Proteção e Recuperação das Bacias Hidrográficas dos Mananciais de Interesse
Regional do Estado de São Paulo
Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais da Bacia Hidrográfica do
Guarapiranga
Publicações
Recuperação Ambiental e Saúde Pública. O programa Guarapiranga
Território e vulnerabilidade: relatos de exceções, irregularidades e táticas vividas na
não-cidade
Instrumentos de comunicação de riscos como ferramenta para a diminuição da
vulnerabilidade de moradores de assentamentos precários urbanos sob risco de

vulnerabilidade de moradores de assentamentos precários urbanos sob risco de
deslizamentos
Viver em áreas de risco: tensões entre gestão de desastres ambientais e os
sentidos de risco no cotidiano
Documentos produzidos por organizações locais
Manifesto: Viva a Represa Guarapiranga!
Documentos de trabalho
Observatório dos Recursos do PAC nas Regiões das Represas Billings e
Guarapiranga
Building Resilience to Water Based Risks: The Challenges of Institutional
Architecture in Metropolitan São Paulo

Livro: Viver em área de risco:
reflexões sobre vulnerabilidades
socioambientais. Por: Mary Jane Spink
A contraposição entre o direito à moradia e a
preservação dos mananciais, a prevenção de
desastres em regiões vulneráveis, a
controvérsia sobre definições de risco: são
muitos os temas e as disciplinas que se
cruzam neste livro. Ele é composto
por diversas vozes presentes no território,
não apenas dos moradores, administradores
e pesquisadores, mas também dos córregos,
vielas e obras da região.

Nova pesquisa na Estação: Dados à prova d'água
O projeto "Dados à prova d'água", lançado este mês na Fundação Getulio Vargas em São Paulo,
investiga a governança de riscos de inundação, com foco nos aspectos sociais e culturais das
práticas de dados. O projeto visa repensar como os dados relacionados a inundações são
produzidos e como esse fluxo pode auxiliar a construção de comunidades sustentáveis e mais
resilientes a inundações.
O projeto será conduzido por um time internacional de pesquisadores do Brasil, Alemanha e
Reino Unido e serão feitas parcerias entre pesquisadores, gestores públicos e população de
duas localidades no Brasil que enfrentam inundações (zona sul de São Paulo e Acre).
Caso queria saber mais sobre a pesquisa, entre em contato com Maria Alexandra Cunha no
email: alexandra.cunha@fgv.br

Em debate: A Agricultura Urbana em M'Boi Mirim
A produção de alimentos continua sendo um dos maiores desafios da nossa sociedade. Porém,
este tema ainda não é encarado como prioridade para grande parte dos governos.
Este texto fala sobre as iniciativas de Agricultura Urbana que existem no território do M'Boi Mirim
e também quais os desafios encontrados pelos atores para a realização desta prática.
Esperamos que ele traga reflexões sobre como expandir estas práticas de sustentabilidade no
território. Boa leitura!
Acesse o texto na íntegra aqui: Agricultura Urbana em M'Boi Mirim
Para saber mais sobre Agricultura Urbana no M'Boi, acesse as publicações disponíveis na
biblioteca:
Políticas públicas de Agricultura Urbana e Periurbana: uma comparação entre os casos de
São Paulo e Campinas
Redes, ideias e ação pública na agricultura urbana: São Paulo, Montréal e Toronto
Fórum de Pesquisadores: Agricultura Urbana M'Boi Mirim
Atores que trabalham com o tema na região
Coletivo Dedo Verde - Facebook
Instituto Imaasus - Facebook
Rede Permacultural da Periferia - Facebook

Encontros dos Fóruns e Redes
Todos os meses ocorrem na região diversos fóruns e encontros de redes de coletivos ou
serviços. Confira a lista dos próximos encontros aqui.

Acontece em novembro
II Seminário das Águas: As Águas e a Comunidade - o que fazer?
29 e 30 de novembro

Fórum de Justiça Restaurativa
28 a 30 de novembro

II Seminário do Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico M'Boi Mirim
Tema: Conversando sobre racismo: o que é, consequências e formas de enfrentamento.
Dia: 23/11/18 – sexta feira
Horário: 8:30 às 12:30
Local: CEU Guarapiranga
Para mais informações clique aqui
4o Congresso de Escritores da Periferia de São Paulo
Dia: 24/11/18
Local: Centro de Mídia do M'Boi Mirim
Para mais informações clique aqui

Cursos e oficinas
A Rede de Cursinhos Comunitários Ubuntu
está com inscrições abertas para o próximo
ano letivo. Matricule-se aqui!

Acesse a biblioteca virtual!

No site da Estação M'Boi estão reunidos documentos de trabalho, publicações, relatórios,
mapas e uma série de outros documentos sobre a região Sul da cidade de São Paulo. São
documentos que a equipe da Estação encontrou em seus estudos e outros que recebemos
de moradores, profissionais e ativistas que atuam na região. Se você tem algum relatório,
tabela, TCC, dissertação ou outro documento que ache importante circular, nos envie
através do email ceapg.estacaomboi@fgv.br. A biblioteca virtual é coletiva, é de todas e
todos!
Visite a biblioteca

Construa conosco esta plataforma :)
O site da Estação M'Boi é de uso coletivo, feito por todos e para todos. Venha construir
conosco este espaço! Você pode contribuir enviando documentos, fotos, mapas,
publicações acadêmicas, artigos, dados ou outros materiais sobre a região Sul de São
Paulo, que serão disponibilizados na biblioteca virtual da Estação.
Você pode entrar em contato conosco através do email: ceapg.estacaomboi@fgv.br
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