
 

São Paulo, 09 de novembro de 2020 

  

Carta aos candidatos(as) a prefeito(a) / vereadores(as) 

  

NASCENTES DO RIO SARACURA 

  

O bairro do Bixiga/Bela Vista possui relevante importância ambiental, pois reúne em seu             

território diversas nascentes que dão origem a afluentes do Rio Tietê e Tamanduateí. É o               

caso, por exemplo, dos três principais rios que cortam seu território - Itororó, Bixiga              

(Japurá) e Saracura - que, embora tenham sido responsáveis por modelar e condicionar             

a forma de ocupação do território, acabaram canalizados para dar espaço ao avanço da              

especulação imobiliária. 

Para além de sua importância ambiental, o Bixiga é também um território vital para a               

cidade de São Paulo, pela sua vocação em valorizar e dar visibilidade aos modos de vida                

do seu povo, que inclui os negros, italianos e nordestinos, e pelo seu patrimônio cultural,               

arquitetônico, arqueológico, turístico, histórico e popular. Inclusive, há uma simbiose          

entre natureza e cultura no bairro: diversos rios da região lapidaram o relevo e              

acabaram por determinar a forma de ocupação do seu território e marcam a memória da               

comunidade. Um rio, no Bixiga, carrega consigo todas as vivências e memórias que já              

passaram pelo Bairro, ele é quase um elemento constituidor da sua identidade.  

Esse inestimável patrimônio, porém, está em constante ameaça, em razão do avanço            

irresponsável da especulação imobiliária sobre o bairro. E canalização dos seus rios            

históricos, como o rio Saracura, há quase um século atrás, para a implantação do Plano               

de Avenidas do engenheiro Prestes Maia, foi um dos primeiros grandes equívocos do             

urbanismo rodoviarista de São Paulo, deixando como herança uma dívida impagável com            

o Rio Saracura e os demais rios urbanos de São Paulo. 

Dessa forma, com o objetivo de reparar esse grave erro histórico, diversas comunidades             

do Bixiga e de São Paulo estão unidas atualmente para que possamos preservar os              

territórios ecológicos do Rio Saracura que ainda existem, em especial as suas nascentes,             

hoje em tensão e disputa com o mercado imobiliário, que ameaçam a construção de              

empreendimentos imobiliários nesses territórios. 

Entre as instituições, movimentos e associações da sociedade civil do Bixiga, o Coletivo             

Salve Saracura, formado por moradores do bairro, luta pela preservação das nascentes            



do Rio Saracura, pela sua renaturalização e pelo seu reconhecimento como sujeito de             

direitos, acreditando que a preservação desse rio histórico, de suas nascentes e de seus              

territórios ecológicos é vital para repensarmos a posição que a natureza ocupa na cidade              

de São Paulo. 

Por isso convocamos por meio desta carta, o compromisso das vereadoras,           

vereadores e prefeitos(as) candidatos(as), de apoio à preservação das         

nascentes do Rio Saracura no bairro do Bixiga, assim como apoio na discussão             

sobre as possibilidades de renaturalização de trechos desse rio no contexto           

urbano e do seu reconhecimento como sujeito de direitos. 

  

  

Eu,____________________________________________________________________

(candidato a vereador(a) ou prefeito(a) de São Paulo) apoio a luta pela preservação das              

nascentes do Rio Saracura, no centro de São Paulo. 

 

Cecilia Lotufo, do ECOLETIVO 50021 


