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Inevitavelmente, ao delinear propostas 
para a consolidação de uma Cidade Humana, o 
desafio se mantem polarizado entre o que pode 
ser chamado de ideia ultrapassada, que não dá 
conta de promover movimento algum em 
direção ao cumprimento da meta para a qual foi 
pensada, e a ideia utópica, que se apresenta 
como aquela impossível de ser realizada.

 Tendo estas duas adjetivações polariza-
das, outras qualificações cabem ao conceito de 

ideia: mediana, básica, fácil, difícil, sofisticada, rasa, 
cara, entre tantas outras. À palavra ideia, sempre é 
possível agregar um complemento adjetivo que, 
muitas vezes, a mata  antes mesmo de nascer. 

 Para encaminhar este dilema os pesquisadores 
contrapuseram, diante de cada programa ou projeto, 
dois conjuntos de conceitos antônimos:  fácil ou difícil 
e viável ou inviável. Quanto ao primeiro trata-se, em 
muitos casos, de ponto de vista e, especialmente, de 
necessidade. Um projeto é mais fácil ou difícil de ser 
executado quanto necessário ele se apresenta, ou 
ainda, o quanto valorado o é. Para esclarecer vale um 
exemplo. Abrir a rodovia Imigrantes que liga São Paulo 
à baixada Santista era uma difícil proposta consideran-
do morros e pedras no meio do caminho, entretanto, a 
necessidade e a praticidade em ir e vir viabilizou o 
projeto.. 

 Entre os programas e projetos apresentados 
neste caderno, existem ideias mais difíceis e mais 
fáceis, mas, certamente, todas elas  são viáveis. 

 Em defesa das ideias apresentadas, são elas 
necessárias para a transição proposta entre uma 
Cidade Mercadológica, aquela em que o morador é 
somente um usuário e uma Cidade Humana, que entre 
outras definições já apresentadas, coloca o ser humano 
em primeiro lugar. 
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Conforme discorrido nos cadernos 01 e 02, 

esta etapa da Tecnologia Social do IPCCIC, organ-
izada no caderno 03, tem como proposta apre-
sentar programas e projetos que foram criteriosa-
mente pensados a partir do conhecimento produz-
ido e adquirido nas etapas iniciais de diagnóstico 
de referências identitárias (caderno 01) e de plane-
jamento estratégico e potencialidades (caderno 
02). Por sua vez, este caderno (03) servirá de base 
para o caderno 04 que fará encaminhamentos para 
a formação de redes. 

 Como já explanado anteriormente, a Tecno-
logia Social criada pelos pesquisadores do IPCCIC 
mantém, ao longo dos 5 cadernos, a mesma base 
teórica e metodológica, o que significa afirmar que,  
também neste momento, quando da concepção 
dos programas, o alicerce de sustentação para a 
ação criativa, pois a criatividade é elemento essen-
cial nesta fase, está fincado nas seis dimensões já 
referenciadas; balizado no Amor como atitude ped-
agógica e amarrado aos conceitos de transdiscipli-
naridade e envolvimento.   

 O Desing Thinking surge nesta etapa da 
Tecnologia Social como um importante modelo de 
organização das ideias. Algumas recomendações 
desta metodologia ficaram sempre em evidência, 
entre elas, ressaltam-se

:
(1) A resposta pode estar em com-
preender o ser humano de forma profun-
da, cocriar com esse ser humano as 
soluções e experimentar essas soluções 
ainda cedo, antes que seja tarde demais 

para modificá-las e ajustá-las.

(2) Ninguém quer gerir uma empresa com base apenas em sentimentos, intuição e 
inspiração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico também pode ser 
perigoso. A abordagem integrada que reside no centro do processo de design sugere 
um terceiro caminho.

(3) A essência do design thinking é explorar diferentes possibilidades.
O projeto é o veículo que transporta uma ideia do conceito à realização.

(4) A disposição de colaborar entre diferentes disciplina é a capacidade que distingue a 
mera equipe multidisciplinar de uma equipe verdadeiramente interdisciplinar.

(5) Em uma equipe multidisciplinar, cada pessoa defende a própria técnica e o projeto 
se transforma em uma prologada negociação entre os membros da equipe, provavel-
mente resultando em concessões a contragosto. Em uma equipe interdisciplinar, todos 
se sentem donos das ideias e assumem a responsabilidade por elas. 

(6) Os três espaços da inovação: inspiração, idealização e implementação. 

(7) Precisamos aprender a colocar as pessoas em primeiro lugar.

(8) Três elementos mutuamente complementares de qualquer programa de design de 
sucesso são: insight, observação e empatia.

(9) Sem otimismo – a crença inabalável de que as coisas poderiam ser melhores do que 
são – a disposição de experimentar será continuamente frustrada até morrer. 

(10) Mais boas ideias morrem porque não conseguem navegar nas perigosas águas da 
organização em que são originadas do que devido  a rejeição. (BROWN, 2010)

 A equipe prototipou a partir de recursos variados as propostas que seguem apresenta-
das. Sem perder de vista as recomendações da Teoria U, o grupo buscou reconhecer, ao máximo, 
e promover a conexão com trabalhos anteriores sobre os temas em evidência, não como ideias 
a serem copiadas, isso não dialoga com a Teoria U que enaltece o futuro emergente, mas já 
propondo localizar os stakeholders, ou seja, as pessoas que atuam em áreas afins propostas no 
projeto de Cidade Humana do IPCCIC, que serão as interlocutoras do Caderno 4, quando da 
formação de redes.   

 É com base na Teoria U que este Caderno se apresenta de maneira parcial, não em 
relação aos programas, pois estes compõe o conjunto de propostas basais para alicerçar a 
mudança desejada e a transformação da cidade em Cidade Humana, mas em relação aos proje-
tos. Cada um deles precisa ser validado pela comunidade de stakeholders conectada na fase 4 da 

Tecnologia Social. Isso significa afirmar que ao 
elenco de projetos, outros sempre poderão ser 
acrescidos, e mesmo os apresentados poderão ser 
reestruturados, adequados, reformulados.  Não 
havendo componentes para a formação da rede, a 
proposta inicial poderá ser excluída e trocada por 
ideia que articule com a composição do coletivo 
relacionado ao tema a que se refere a proposta. O 
importante a evidenciar é que os temas sugeridos 
nos programas dialogam diretamente com os 
resultado da Matriz SWOT que, por sua vez, foi 
elaborada com base no conhecimento organizado 
no Caderno 01 e eles precisam ser articulados 
ainda que transitando entre um projeto e outro. 

 No caso específico deste trabalho, dada a 
formação transdisciplinar do grupo e o tempo de 
atividade coletiva, o que segue apresentado se 
aproxima do que deverá ser confirmado no cader-
no 4, mas esta confirmação faz parte da Tecnologia 
Social e é ela que dá ao Caderno 3 um caráter de 
documento em movimento, estrutura basal que se 
complementa à medida que a fase 4 avança.     
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ainda, o quanto valorado o é. Para esclarecer vale um 
exemplo. Abrir a rodovia Imigrantes que liga São Paulo 
à baixada Santista era uma difícil proposta consideran-
do morros e pedras no meio do caminho, entretanto, a 
necessidade e a praticidade em ir e vir viabilizou o 
projeto.. 

 Entre os programas e projetos apresentados 
neste caderno, existem ideias mais difíceis e mais 
fáceis, mas, certamente, todas elas  são viáveis. 

 Em defesa das ideias apresentadas, são elas 
necessárias para a transição proposta entre uma 
Cidade Mercadológica, aquela em que o morador é 
somente um usuário e uma Cidade Humana, que entre 
outras definições já apresentadas, coloca o ser humano 
em primeiro lugar. 



Conforme discorrido nos cadernos 01 e 02, 
esta etapa da Tecnologia Social do IPCCIC, organ-
izada no caderno 03, tem como proposta apre-
sentar programas e projetos que foram criteriosa-
mente pensados a partir do conhecimento produz-
ido e adquirido nas etapas iniciais de diagnóstico 
de referências identitárias (caderno 01) e de plane-
jamento estratégico e potencialidades (caderno 
02). Por sua vez, este caderno (03) servirá de base 
para o caderno 04 que fará encaminhamentos para 
a formação de redes. 

 Como já explanado anteriormente, a Tecno-
logia Social criada pelos pesquisadores do IPCCIC 
mantém, ao longo dos 5 cadernos, a mesma base 
teórica e metodológica, o que significa afirmar que,  
também neste momento, quando da concepção 
dos programas, o alicerce de sustentação para a 
ação criativa, pois a criatividade é elemento essen-
cial nesta fase, está fincado nas seis dimensões já 
referenciadas; balizado no Amor como atitude ped-
agógica e amarrado aos conceitos de transdiscipli-
naridade e envolvimento.   

 O Desing Thinking surge nesta etapa da 
Tecnologia Social como um importante modelo de 
organização das ideias. Algumas recomendações 
desta metodologia ficaram sempre em evidência, 
entre elas, ressaltam-se

:
(1) A resposta pode estar em com-
preender o ser humano de forma profun-
da, cocriar com esse ser humano as 
soluções e experimentar essas soluções 
ainda cedo, antes que seja tarde demais 

para modificá-las e ajustá-las.

(2) Ninguém quer gerir uma empresa com base apenas em sentimentos, intuição e 
inspiração, mas fundamentar-se demais no racional e no analítico também pode ser 
perigoso. A abordagem integrada que reside no centro do processo de design sugere 
um terceiro caminho.

(3) A essência do design thinking é explorar diferentes possibilidades.
O projeto é o veículo que transporta uma ideia do conceito à realização.

(4) A disposição de colaborar entre diferentes disciplina é a capacidade que distingue a 
mera equipe multidisciplinar de uma equipe verdadeiramente interdisciplinar.

(5) Em uma equipe multidisciplinar, cada pessoa defende a própria técnica e o projeto 
se transforma em uma prologada negociação entre os membros da equipe, provavel-
mente resultando em concessões a contragosto. Em uma equipe interdisciplinar, todos 
se sentem donos das ideias e assumem a responsabilidade por elas. 

(6) Os três espaços da inovação: inspiração, idealização e implementação. 

(7) Precisamos aprender a colocar as pessoas em primeiro lugar.

(8) Três elementos mutuamente complementares de qualquer programa de design de 
sucesso são: insight, observação e empatia.

(9) Sem otimismo – a crença inabalável de que as coisas poderiam ser melhores do que 
são – a disposição de experimentar será continuamente frustrada até morrer. 

(10) Mais boas ideias morrem porque não conseguem navegar nas perigosas águas da 
organização em que são originadas do que devido  a rejeição. (BROWN, 2010)

 A equipe prototipou a partir de recursos variados as propostas que seguem apresenta-
das. Sem perder de vista as recomendações da Teoria U, o grupo buscou reconhecer, ao máximo, 
e promover a conexão com trabalhos anteriores sobre os temas em evidência, não como ideias 
a serem copiadas, isso não dialoga com a Teoria U que enaltece o futuro emergente, mas já 
propondo localizar os stakeholders, ou seja, as pessoas que atuam em áreas afins propostas no 
projeto de Cidade Humana do IPCCIC, que serão as interlocutoras do Caderno 4, quando da 
formação de redes.   

 É com base na Teoria U que este Caderno se apresenta de maneira parcial, não em 
relação aos programas, pois estes compõe o conjunto de propostas basais para alicerçar a 
mudança desejada e a transformação da cidade em Cidade Humana, mas em relação aos proje-
tos. Cada um deles precisa ser validado pela comunidade de stakeholders conectada na fase 4 da 

Tecnologia Social. Isso significa afirmar que ao 
elenco de projetos, outros sempre poderão ser 
acrescidos, e mesmo os apresentados poderão ser 
reestruturados, adequados, reformulados.  Não 
havendo componentes para a formação da rede, a 
proposta inicial poderá ser excluída e trocada por 
ideia que articule com a composição do coletivo 
relacionado ao tema a que se refere a proposta. O 
importante a evidenciar é que os temas sugeridos 
nos programas dialogam diretamente com os 
resultado da Matriz SWOT que, por sua vez, foi 
elaborada com base no conhecimento organizado 
no Caderno 01 e eles precisam ser articulados 
ainda que transitando entre um projeto e outro. 

 No caso específico deste trabalho, dada a 
formação transdisciplinar do grupo e o tempo de 
atividade coletiva, o que segue apresentado se 
aproxima do que deverá ser confirmado no cader-
no 4, mas esta confirmação faz parte da Tecnologia 
Social e é ela que dá ao Caderno 3 um caráter de 
documento em movimento, estrutura basal que se 
complementa à medida que a fase 4 avança.     

Inevitavelmente, ao delinear propostas 
para a consolidação de uma Cidade Humana, o 
desafio se mantem polarizado entre o que pode 
ser chamado de ideia ultrapassada, que não dá 
conta de promover movimento algum em 
direção ao cumprimento da meta para a qual foi 
pensada, e a ideia utópica, que se apresenta 
como aquela impossível de ser realizada.

 Tendo estas duas adjetivações polariza-
das, outras qualificações cabem ao conceito de 

ideia: mediana, básica, fácil, difícil, sofisticada, rasa, 
cara, entre tantas outras. À palavra ideia, sempre é 
possível agregar um complemento adjetivo que, 
muitas vezes, a mata  antes mesmo de nascer. 

 Para encaminhar este dilema os pesquisadores 
contrapuseram, diante de cada programa ou projeto, 
dois conjuntos de conceitos antônimos:  fácil ou difícil 
e viável ou inviável. Quanto ao primeiro trata-se, em 
muitos casos, de ponto de vista e, especialmente, de 
necessidade. Um projeto é mais fácil ou difícil de ser 
executado quanto necessário ele se apresenta, ou 
ainda, o quanto valorado o é. Para esclarecer vale um 
exemplo. Abrir a rodovia Imigrantes que liga São Paulo 
à baixada Santista era uma difícil proposta consideran-
do morros e pedras no meio do caminho, entretanto, a 
necessidade e a praticidade em ir e vir viabilizou o 
projeto.. 

 Entre os programas e projetos apresentados 
neste caderno, existem ideias mais difíceis e mais 
fáceis, mas, certamente, todas elas  são viáveis. 

 Em defesa das ideias apresentadas, são elas 
necessárias para a transição proposta entre uma 
Cidade Mercadológica, aquela em que o morador é 
somente um usuário e uma Cidade Humana, que entre 
outras definições já apresentadas, coloca o ser humano 
em primeiro lugar. 
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 Para melhor acompanhamento das propostas que seguem, são 
importantes alguns encaminhamentos:

1. O conjunto de programas e projetos extrapola à ação de uma 
prefeitura tendo em vista que,  no momento do diagnóstico, conforme 
exposto, compreendeu-se que a relação da cidade de Ribeirão Preto com 
as cidades que a avizinham é intrínseca ao seu projeto de desenvolvimen-
to social e econômico;

2. As propostas não devem e não podem ser lidas isoladamente, a 
força deste projeto intitulado Seja Comunidade, está na transdisciplinari-
dade das ideias defendidas e, muito especialmente, no conjunto como 
um todo já que as relações entre os programas não se dão com marcos 
definidos de começo e fim, mas de transição entre um e outro, assim 
como mostra o desenho abaixo. Um projeto que foca a sustentabilidade 
beneficia, assim como deve ser, a saúde, a moradia, repercutindo em uma 
vida em comunidade melhor. Todas as ideias deste projeto foram articula-
das com este grau de envolvimento.
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Esta percepção do grupo se deu no momento da prototipagem. Como ideia inicial seriam 
criados eixos para os temas acima, mas ao delinear as propostas, elas não cabiam cerceadas pelos 
títulos prévios, foi quando os pesquisadores derrubaram a lógica inicialmente estabelecida e 
também no momento de conceber projetos,  a ação foi articulando ideias em redes e todas elas 
balizadas pelo Amor como atitude pedagógica.

3. Com base na necessidade de promover o encaminhamento dos meios que viabilizem a 
execução da proposta em sua concepção macro, o IPCCIC precisou estudar alternativas 
para a consolidação de tudo que segue neste caderno. Assim, entre os projetos abrigados 
nos 10 Programas, alguns foram estrategicamente articulados como estruturantes. 

4. Os dez Programas estão assim organizados:
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 1. Rede de Cooperação Econômica;
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para dar sustentação 
econômica ao conglomerado de ações concebido na proposta como um todo.  Age indi-
vidualmente interligado a cada um dos projetos e coletivamente articulando ações 
comuns entre um e outro.  É a proposta estruturante criada para fomentar a solidez das 
redes e dos projetos.   
 
 2. Rede de Infraestrutura
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para coletivizar ações 
comuns promovidas individualmente por todos os municípios. Trata-se de uma base 
estruturante para estudar estratégias de economicidade e  sustentabilidade especifica-
mente na área de infraestrutura. 

 3. Rede produtiva  Café com Açúcar
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para a composição de 
redes produtivas que dialoguem com atividades econômicas originárias das relações 
estabelecidas pela produção histórica do café e a transição para a cultura da cana-de-açú-
car. Não se trata de uma rede restrita  aos dois conceitos: Café e Açúcar, mas sim às identi-
dades culturais promovidas por estes dois momentos históricos vinculados à estrutura 
econômica de Ribeirão Preto e de toda a Região. A produção do café e do açúcar é um 
ponto em comum da Região Metropolitana, por isso, matéria prima para atividades de 
conexão. 

 4. VerdeCidade
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para transformar Ribeirão 
Preto em uma cidade sustentável. 

 5. UniCidade
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para destacar as poten-
cialidades de cada uma das cidades que compõe a Região Metropolitana.

 6. Ser Cultura
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para dinamizar as ações 
culturais, sejam enquanto propostas de fortalecimento das relações de pertencimento 
entre a cidade e seu morador; ou como ações originárias da Economia Criativa que 
fomentam as redes produtivas delineadas no programa Café com Açúcar; ou ainda como 
propostas de criação de espaços de proximidade para a convivência em comunidade; ou 
como ações estruturantes para a prática do Amor enquanto atitude pedagógica.

 7. Rede Metropolitana
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para unir e potencializar a 
união das cidades que compõe a Região Metropolitana.

 8. Bem Viver
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para melhorar a quali-
dade de vida dos  cidadãos.  

 9. Rede Produtiva Ciência e Tecnologia
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para dinamizar a 
produção científica e tecnológica de Ribeirão Preto.

 10. Cidadania e Cooperação
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para promover a transfor-
mação do cidadão usuário da cidade em cidadão cocriador. Este programa abrange ainda 
as relações institucionais ao propor ações de formação vinculada à gestão pública. 

 A organização dos 10 Programas se deu de maneira processual em diálogo com os 
apontamentos da Matriz SWOT. Os cruzamentos apresentados pela Matriz trilharam a 
produção dos integrantes do IPCCIC. Um depois do outro, os programas foram sendo 
criados num exercício de pergunta e resposta. Esta base de programas não corresponde 
à primeira sugerida pelo grupo, ela foi, a partir da prototipagem, alterada várias vezes até 
que houve sinergia  em finalizar a proposta a partir destes programas.

4. Para embasamento da estrutura, algumas proposições necessariamente precisam 
ser articuladas anteriormente a outras, desta forma, a base do projeto Seja Comunidade 
está consolidada nas ações descritas a seguir. O conceito de transdisciplinaridade pode 
ser percebido já no modelo desta apresentação. O grupo não conseguiu seguir uma linha 
descritiva, programa por programa, projeto por projeto. Nem mesmo os números que 
acompanham os programas servem para indicar ordem, eles somente referenciam a 
quantidade. As ações chamadas de estruturantes, por exemplo, organizadas abaixo deste 
item 4, elas estão vinculadas a vários programas que seguem apresentados nas próximas 
páginas. 
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fáceis, mas, certamente, todas elas  são viáveis. 

 Em defesa das ideias apresentadas, são elas 
necessárias para a transição proposta entre uma 
Cidade Mercadológica, aquela em que o morador é 
somente um usuário e uma Cidade Humana, que entre 
outras definições já apresentadas, coloca o ser humano 
em primeiro lugar. 

 1. Rede de Cooperação Econômica;
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para dar sustentação 
econômica ao conglomerado de ações concebido na proposta como um todo.  Age indi-
vidualmente interligado a cada um dos projetos e coletivamente articulando ações 
comuns entre um e outro.  É a proposta estruturante criada para fomentar a solidez das 
redes e dos projetos.   
 
 2. Rede de Infraestrutura
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para coletivizar ações 
comuns promovidas individualmente por todos os municípios. Trata-se de uma base 
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mente na área de infraestrutura. 
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 7. Rede Metropolitana
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para unir e potencializar a 
união das cidades que compõe a Região Metropolitana.

 8. Bem Viver
Organiza um conjunto de projetos estrategicamente pensados para melhorar a quali-
dade de vida dos  cidadãos.  

 9. Rede Produtiva Ciência e Tecnologia
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produção científica e tecnológica de Ribeirão Preto.
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mação do cidadão usuário da cidade em cidadão cocriador. Este programa abrange ainda 
as relações institucionais ao propor ações de formação vinculada à gestão pública. 

 A organização dos 10 Programas se deu de maneira processual em diálogo com os 
apontamentos da Matriz SWOT. Os cruzamentos apresentados pela Matriz trilharam a 
produção dos integrantes do IPCCIC. Um depois do outro, os programas foram sendo 
criados num exercício de pergunta e resposta. Esta base de programas não corresponde 
à primeira sugerida pelo grupo, ela foi, a partir da prototipagem, alterada várias vezes até 
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4. Para embasamento da estrutura, algumas proposições necessariamente precisam 
ser articuladas anteriormente a outras, desta forma, a base do projeto Seja Comunidade 
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descritiva, programa por programa, projeto por projeto. Nem mesmo os números que 
acompanham os programas servem para indicar ordem, eles somente referenciam a 
quantidade. As ações chamadas de estruturantes, por exemplo, organizadas abaixo deste 
item 4, elas estão vinculadas a vários programas que seguem apresentados nas próximas 
páginas. 



Inevitavelmente, ao delinear propostas 
para a consolidação de uma Cidade Humana, o 
desafio se mantem polarizado entre o que pode 
ser chamado de ideia ultrapassada, que não dá 
conta de promover movimento algum em 
direção ao cumprimento da meta para a qual foi 
pensada, e a ideia utópica, que se apresenta 
como aquela impossível de ser realizada.

 Tendo estas duas adjetivações polariza-
das, outras qualificações cabem ao conceito de 

ideia: mediana, básica, fácil, difícil, sofisticada, rasa, 
cara, entre tantas outras. À palavra ideia, sempre é 
possível agregar um complemento adjetivo que, 
muitas vezes, a mata  antes mesmo de nascer. 

 Para encaminhar este dilema os pesquisadores 
contrapuseram, diante de cada programa ou projeto, 
dois conjuntos de conceitos antônimos:  fácil ou difícil 
e viável ou inviável. Quanto ao primeiro trata-se, em 
muitos casos, de ponto de vista e, especialmente, de 
necessidade. Um projeto é mais fácil ou difícil de ser 
executado quanto necessário ele se apresenta, ou 
ainda, o quanto valorado o é. Para esclarecer vale um 
exemplo. Abrir a rodovia Imigrantes que liga São Paulo 
à baixada Santista era uma difícil proposta consideran-
do morros e pedras no meio do caminho, entretanto, a 
necessidade e a praticidade em ir e vir viabilizou o 
projeto.. 

 Entre os programas e projetos apresentados 
neste caderno, existem ideias mais difíceis e mais 
fáceis, mas, certamente, todas elas  são viáveis. 

 Em defesa das ideias apresentadas, são elas 
necessárias para a transição proposta entre uma 
Cidade Mercadológica, aquela em que o morador é 
somente um usuário e uma Cidade Humana, que entre 
outras definições já apresentadas, coloca o ser humano 
em primeiro lugar. 
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Agência de 
4.1ADNP

DESENVOLVIMENTO 

do NORDESTE PAULISTA
Descrição: Em concordância com a Lei 1903 de 2000, da Câmara Municipal de Ribeirão 

Preto, a Agência de Desenvolvimento do Nordeste Paulista  foi criada para unir os municípios 
próximos a Ribeirão Preto dentro de uma primeira proposta de articulação regional. Entretanto, 
não houve movimentação até 2016 para implementação da Agência. Em resposta ao fato do 
projeto Seja Comunidade não caber dentro de uma prefeitura, a Agência seria o mecanismo 
institucional para estruturar toda a proposta. Com formação Público-Privada; participação dos 
representantes dos município que compõe a Região Metropolitana; recursos para manter uma 
equipe; respaldada legalmente para a busca de recursos complementares, como recomenda o 
documento; a Agência se coloca como ação já iniciada e em consonância com as demandas apre-
sentadas no trabalho  realizado pelo IPCCIC.

Objetivos: O objetivo principal da Agência é o de reunir em uma única estrutura, os articu-
ladores responsáveis pela elaboração dos projetos compreendidos no Caderno 03. A Agência  
seria ainda a sede de alguns projetos próprios, como o Banco Social e o Escritório de projetos, a 
serem apresentados. 

Justificativa: Toda a estrutura do projeto Seja Comunidade se dá no formato matricial, ou 
seja, pensado sistemicamente. Entretanto, resultado de pesquisas do grupo, a horizontalidade 
exige picos de verticalidade, o que significa afirmar que embora as decisões e propostas se 
consolidem no modelo coletivo, base do que chamamos de cocriação, o momento de execução 
recomenda encaminhamentos de responsabilidade, estes são os picos de verticalidade. Determi-
nar lideranças endógenas, estas formadas no conceito de horizontalidade, é saudável para a 
materialidade de ideias  concebidas coletivamente. A Agência aqui proposta, seria o bico de 
verticalidade do projeto Seja Comunidade. Um instrumento de articulação e intermediação entre 
as 34 cidade que compõem a Região Metropolitana. O projeto da Agência transita entre todos os 
programas.

Encaminhamento Caderno 4:  A Rede de Cooperação de sustentação da ADNP deverá ser 
formada por meio de parcerias entre o Poder Público e a Iniciativa  Privada com destaque para a 
prefeitura de Ribeirão Preto e seu legislativo.  
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IV - Previsão de que alterações estatutárias relativas às !nalidades precípuas da entidade !carão
condicionadas à aprovação do consórcio intermunicipal.

V - Disposição de que não haverá, em nenhuma hipótese, distribuição de lucros, vantagens ou
boni!cações a conselheiros ou associados.

VI - Disposição de que o ingresso de novos associados dar-se-á mediante deliberação da assembléia
geral dos associados, com voto favorável de 2/3 (dois terços) dos associados em condição de voto.

VII - Indicação de que os recursos de custeio da agência, oriundos dos municípios integrantes, serão
!xados em 49% (quarenta e nove por cento), cabendo aos demais associados promoverem os
recursos referente aos 51% (cinquenta e um por cento) restantes.

VIII - Fixação de cotas de participação dos associados, em função de projetos especí!cos, constantes
dos programas de trabalho aprovados pela diretoria da agência, com condições de pagamento
!xadas nos próprios programas, observados critérios de proporcionalidade, baseados na repartição
dos benefícios de cada projeto.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Agência de Desenvolvimento do Nordeste Paulista - ADNP, manterá o Fundo
de Desenvolvimento Regional, destinado a !nanciar seus projetos, bem como estimular pequenas e
médias empresas, por intermédio, dentre outras fontes, da captação de recursos de agências
nacionais e internacionais de fomento.

ARTIGO 3º - A Agência de Desenvolvimento do Nordeste Paulista - ADNP, deverá incluir, no seu
estatuto, a obrigatoriedade de relatório semestral de prestação de contas circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O referido relatório deverá ser enviado às câmaras municipais de cada
município integrante do consórcio intermunicipal.

ARTIGO 4º - Será concedida, por lei de cada município consorciado, isenção de tributos municipais
que incidirem sobre bens, rendas e serviços da Agência de Desenvolvimento do Nordeste Paulista -
ADNP.

ARTIGO 5º - As despesas com a execução desta lei correrão, no presente exercício, por conta de
crédito especial a ser oportunamente aberto e, nos subsequentes, por conta de dotações próprias a
serem consignadas nos futuros orçamentos.

ARTIGO 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Palácio Rio Branco

LUIZ ROBERTO JÁBALI
Prefeito Municipal

>> Este texto não substitui o publicado no Diário O!cial do Município.>> Este texto não substitui o publicado no Diário O!cial do Município.
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Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 1.903/2.000, de autoria do Vereador
Vicente Seixas, e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica, o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a constituir e integrar, em consórcio com
outros municípios da região de Ribeirão Preto, e com entidades da sociedade civil, a Agência de
Desenvolvimento do Nordeste Paulista - ADNP, sob a forma jurídica de associação civil sem !ns
lucrativos, com objetivo de promover ações de desenvolvimento econômico regional sustentado.

ARTIGO 2º - O Município somente poderá constituir e participar do consórcio intermunicipal referente
às atividades da agência, se o estatuto da mesma observar os seguintes requisitos:

I - Produção, sistematização e disponibilização das informações sócio-econômicas da região.

II - De!nição das atividades precípuas da agência, nos seguintes termos:

a) - concentração de informações sócio-econômicas da região;
b) - condução de ações de "marketing" regional;
c) - coordenação e implementação de ações técnico-!nanceiras de apoio e fomento às empresas, no
âmbito regional, inclusive através do Fundo de Desenvolvimento Regional, a ser mantido para este
!m;
d) - coordenação e implementação de projetos especiais relacionados ao desenvolvimento
econômico da região;
e) - estabelecimento de convênios com organismos de fomento nacionais e internacionais;
f) contratação de empréstimos para viabilização do Fundo de Desenvolvimento Regional.

III - Previsão de assembléia geral de associados, composta por representantes de todos os
associados, como instância máxima de deliberação.
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âmbito regional, inclusive através do Fundo de Desenvolvimento Regional, a ser mantido para este
!m;
d) - coordenação e implementação de projetos especiais relacionados ao desenvolvimento
econômico da região;
e) - estabelecimento de convênios com organismos de fomento nacionais e internacionais;
f) contratação de empréstimos para viabilização do Fundo de Desenvolvimento Regional.

III - Previsão de assembléia geral de associados, composta por representantes de todos os
associados, como instância máxima de deliberação.



4.2BANCOSOCIAL
Descrição:  Trata-se da criação de uma instituição bancária no modelo de outras já 
existentes, como o Banco do Povo, para fomentar as ações previstas no projeto Seja 
Comunidade. Outra proposta já vislumbrada é a criação de linhas de créditos específicas, 
como para projetos sociais, ambientais e culturais já em atividade em alguns estados 
brasileiros. 

Objetivos: Promover condições de financiamento dos projetos organizados no Caderno 3. 

Justificativa: O Banco Social é uma possibilidade já defendida pela Economia Solidária. 
Algumas agências estudantis vinculadas a cursos de Economia espalhadas pelo Brasil 
fomentam esta modalidade de economia social. São iniciativas embrionárias do que o 
Banco Social aqui proposto poderia se apropriar. Sua importância está imediatamente 
vinculada ao sucesso de toda a proposta do projeto Seja Comunidade. Embora as ações 
estejam planilhadas em sustentabilidade econômica, o início de todo processo necessi-
dade de apoio financeiro. 

Encaminhamento Caderno 4: Definição do modelo de Banco Social a partir das conex-
ões com os stakeholders atraídos pela proposta, podendo ser advindos do Poder Público 
ou da Iniciativa Privada.

Articulador e
financiador de

projetos da
ADNP

Banco
Criar o



Descrição: As ideias são inicialmente matéria prima para os projetos. Muitas delas 
evoluem para concepções melhores elaboradoras e outras são descartadas. O Birô 
Criativo é a incubadora dessas ideias. Como o próprio nome determina, trata-se de um 
departamento, aqui, para trabalhar com a criatividade como elemento basal. Um lugar 
onde os profissionais  vinculados estudam possibilidades e, uma vez consolidadas como 
perspectivas exitosas, as encaminham para o Escritório de Projetos.  Em especial, neste 
caso, a demanda destes profissionais é a de trabalhar com propostas criativas vinculadas 
ao universo do Seja Comunidade, que mantenham o diálogo com os 10 programas, com 
destaque para a Rede Produtiva Café com Açúcar.

Objetivos:  Dar tratamento inicial às ideias de maneira a estudá-las como proposta de 
mercado e então reestruturá-las e encaminhá-las para o escritório de projetos ou argu-
mentar quanto à sua  impossibilidade executiva.

Justificativa: Estruturar um grupo de pessoas com a missão delas serem criativas de há 
muito tempo não é mais demanda das agências de publicidade. A criatividade se tornou 
diferencial e fundamental para a permanência no mundo dos negócios e não é diferente 
no setor da gestão pública. Criatividade aqui pode ser entidade em sua maior abrangên-
cia: criar o novo; fazer diferente o velho; transformar o que precisa ser mantido; substituir 
um pelo outro; equacionar problemas, essas são algumas das características de um Birô 
Criativo. 

Encaminhamento Caderno 4: Institucionalização do Birô Criativo a partir da formação de 
redes que podem compreender os cursos universitários que trabalham com a criatividade 
como elemento essencial.

4.3 BIRÔCRIATIVO

Birô
criativo

fomentar ideias

Incentivar



4.4 ESCRITÓRIO  de
PROJETOS

Descrição: Organização de profissionais especializados em transformar ideias em projetos 
com base na estrutura transdisciplinar e no conceito de envolvimento em contraposição 
ao conceito de desenvolvimento, conforme apresentação do caderno 1.  
 
Objetivos: Intermediar entre o Birô Criativo e o Banco Social, provendo a ideia em projeto.

Justificativa: Por diversas vezes se ouve falar que nunca falta financiamento para boas 
ideias, o que ocorre são ideias boas naufragarem antes de serem viabilizadas enquanto 
projeto para apresentação ao mercado da captação de recursos. Até mesmo na concorrên-
cia em editais, a relação do êxito está vinculada ao bom projeto. Recursos financeiros 
voltam aos cofres públicos por falta de projetos vencedores. Esta é uma atividade meio em 
que sua boa execução garante o resultado final. 

Encaminhamento Caderno 4: Institucionalização do escritório como um departamento 
da ADNP – Agência de Desenvolvimento do Nordeste Paulista

Escritório de
Projetos

da ideia do Birô 
para o mercado

Implantar



4.5 APLARRANJOS
Produtivos LOCAIS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Descrição:  Os Arranjos Produtivos Locais foram criados para potencializar as riquezas 
locais e dimensiona-las para atuação ampliada. Propor APL para as áreas de Ciência e Tecn-
ologia foi a modelo encontrado, baseado em experiências em curso, para dinamizar essas 
identidades diagnosticadas na história econômica de Ribeirão Preto. 

Objetivos: Organizar os grupos para além de redes de cooperação tendo em vista que a 
estrutura da APL exige uma formalidade institucional mais categorizada. Reconhecer o 
trabalho que está sendo executado e propor apoio na consolidação quando for o caso e na 
ampliação se for a necessidade. Criar novas APLs nestas áreas incluindo as produções dos 
municípios dentro do Programa Rede Metropolitana. 

Justificativa: Atuar coletivamente tem se mostrado um excelente caminho quando se 
deseja potencializar as energias de produção.  A APL é uma organização formal o suficiente 
para regularizar a participação de empresas no mercado e buscar economicidade na quan-
tidade. Dinamizar iniciativas como esta é consolidar uma proposta de atuação horizontal 
com picos de verticalidade dentro do conceito de rede, cocriação, envolvimento e transdis-
ciplinaridade.

Encaminhamento Caderno 4: Reconhecer as APLs em atividade; convidá-las a compor o 
projeto Seja Comunidade; criar novas APLs.

APLs

para as áreas
da Ciência e 
da Tecnologia

Arranjos Produtivos
Locais

Promover



4.6 ESCOLA
de GOVERNÂNCIA

Descrição:  Com base no conceito de que a transformação é uma porta que se abre por 
dentro, a Escola de Governança é ação basal de todo o projeto Seja Comunidade. Cabe a 
esta proposta, abrigada no programa CIDADANIA E COCRIAÇÃO, promover ações de 
formação voltadas para o cidadão de maneira abrangente e para os profissionais vincula-
dos ao poder público especificamente. Sua atividade exitosa desencadeará outros resulta-
dos positivos, pois está clara a relação entre formação e transformação e a matriz SWOT 
aponta para a necessidade de preparação dos gestores para o desafio de gerir a máquina 
pública. No outro aspecto, em relação à cidadania, a Escola de Governança também atende 
como meio propagador do conceito de cocriação.  

Objetivos: Promover a formação em sinergia com todas as propostas vinculadas ao proje-
to Seja Comunidade. 

Justificativa: Os bons resultados são frutos do preparo do tomador de decisão, mas 
também de todo o elenco responsável pela prática que materializa ideia em projeto 
executado. Uma Escola de Governança tem esta abrangência, atuar na formação de todos 
os envolvidos. Outrossim, a proposta dialoga com os apontamentos da Matriz SWOT, em 
especial com aqueles que apareceram em destaque como ponto fraco e ameaça, a falta de 
preparo das gestões públicas.

Encaminhamento Caderno 4: Formação de rede para reconhecimento dos stakeholders e 
criação efetiva da Escola de Governança podendo ser ela privada ou pública, presencial ou 
a distância.
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Um projeto de base
para a formacão dos 

atores sociais.

 Propor uma escola de
GOVERNANÇA



Guaraní
Nada para o 

LIXOAQUÍFERO VIDASANEANDO

porque a vida não vencerá
se o ambiente não
 sobreviver

4.7 PROGRAMA
verdeCIDADE

A estrutura apresentada até aqui representa a base do projeto Seja Comunidade. São estas, 
ações balizadoras do fazer, ou seja, que sustentam as demais enquanto proposta de recursos 
institucionais, legais, financeiros e de capital intelectual. A solidez desta estrutura repercutirá no 
potencial executivo, realizador das ideias a serem exibidas na sequência. 

verde

Depois do apontamento sobre a falta de preparo para a 
gestão pública, a fragilidade de Ribeirão Preto em relação ao meio 
ambiente foi o item mais evidenciado. Entretanto há indicadores 
que enviesam esta assertiva, pois em alguns rakings o município 
figura como uma localidade verde. Também na pesquisa “A Equação 
de Tudo” os respondentes referenciaram com destaque o desejo de 
viverem em uma cidade sustentável. O cruzamento destas duas 
informações, minimamente nos autorizam a concluir, seja aplican-
do a escuta do  nível quatro ou a análise discursiva, que se a cidade 
for sustentável, assim não parece para os seus moradores. 

Considerando a existência de muitas entidades representati-
vas da sociedade organizada  atuando no meio ambiente como 
causa, fechar um elenco de projetos é um risco que os pesquisa-
dores do IPCCIC preferem não correr, em especial mantendo-se fieis 
à sua própria Tecnologia Social. Entretanto, um encaminhamento se 
viabiliza propondo quatro áreas de interesse: a preservação do 
Aquífero Guarani como fonte de abastecimento da água; a criação 
de inúmeras ações que promovam o educativo de que nada precisa 
ir para o lixo; a priorização de projetos de saneamento básico valori-
zando a qualidade de vida dos moradores de áreas ainda não aten-
didas e qualificando a saúde dos mesmos e a criação de um conjun-
to de projetos que promovam a vida verde, como por exemplo, 
plantar uma árvore nova a cada nascimento na cidade; requalificar 
as praças como lugares verdes de proximidade, entre outras práti-
cas já exitosas que deverão ser incrementadas. 



REDE Metropolitana
UNIcidade
Promover o protagonismo das cidades 
da Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto, identificando e reconhecendo as 
potencialidades de cada uma, criando 
polos de excelência e formando REDES.

4.8 

Os dois programas poderiam dar lugar a somente um 
deles com a apropriação das ideias contidas em ambos? 
Esta foi uma pergunta ao longo da prototipagem diante do 
tema gestão integrada, apontado na Matriz SWOT como 
fraco, tendo em vista a não existência de ações que inte-
grem as cidades. A resposta do coletivo foi de que não, o 
primeiro programa Rede Metropolitana foca a ação em rede 
dos 34 municípios, o segundo, Unicidade, prioriza o olhar 
para cada uma das cidades, buscando enxergar suas poten-
cialidades individuais e, então, em transição com o primeiro 
programa, elevá-las à ação em rede.  



4.9 Rede de
INFRAESTRUTURA  

REDE DE 
INFRAESTRUTURA
viária | logística | urbana

Algumas iniciativas não se viabilizam em decorrência de 
referenciais quantitativos, tanto para menos, quanto para mais. 
Se para produzir energia em um aterro sanitário é preciso 
número de captação de resíduo maior do que o gerado por uma 
cidade, compor redes pode ser a solução, neste caso, o exemplo 
já existe. Em Guatapará foi instalada, em maio de 2014, usina 
para gerar energia elétrica a partir do biogás e a unidade 
trabalha com a destinação dos resíduos de 20 cidades. O 
mesmo pode servir de modelo para ações derivadas das áreas 
de pavimentação asfáltica, com usinagem cooperada;  insta-
lação em localização estratégica de terminais modais de cargas 
para atendimento também cooperado; reconstituição de 
acordo para instalação de aeroporto internacional; cooperação 
em políticas públicas de infraestrutura para a medicina e em 
outras áreas.

Este é um dos programas que para delinear propostas 
mais pontuais, precisa formular diagnósticos de potenciali-
dades e de necessidades da Região Metropolitana de Ribeirão 
Preto.
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IV - Previsão de que alterações estatutárias relativas às !nalidades precípuas da entidade !carão
condicionadas à aprovação do consórcio intermunicipal.

V - Disposição de que não haverá, em nenhuma hipótese, distribuição de lucros, vantagens ou
boni!cações a conselheiros ou associados.

VI - Disposição de que o ingresso de novos associados dar-se-á mediante deliberação da assembléia
geral dos associados, com voto favorável de 2/3 (dois terços) dos associados em condição de voto.

VII - Indicação de que os recursos de custeio da agência, oriundos dos municípios integrantes, serão
!xados em 49% (quarenta e nove por cento), cabendo aos demais associados promoverem os
recursos referente aos 51% (cinquenta e um por cento) restantes.

VIII - Fixação de cotas de participação dos associados, em função de projetos especí!cos, constantes
dos programas de trabalho aprovados pela diretoria da agência, com condições de pagamento
!xadas nos próprios programas, observados critérios de proporcionalidade, baseados na repartição
dos benefícios de cada projeto.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Agência de Desenvolvimento do Nordeste Paulista - ADNP, manterá o Fundo
de Desenvolvimento Regional, destinado a !nanciar seus projetos, bem como estimular pequenas e
médias empresas, por intermédio, dentre outras fontes, da captação de recursos de agências
nacionais e internacionais de fomento.

ARTIGO 3º - A Agência de Desenvolvimento do Nordeste Paulista - ADNP, deverá incluir, no seu
estatuto, a obrigatoriedade de relatório semestral de prestação de contas circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O referido relatório deverá ser enviado às câmaras municipais de cada
município integrante do consórcio intermunicipal.

ARTIGO 4º - Será concedida, por lei de cada município consorciado, isenção de tributos municipais
que incidirem sobre bens, rendas e serviços da Agência de Desenvolvimento do Nordeste Paulista -
ADNP.

ARTIGO 5º - As despesas com a execução desta lei correrão, no presente exercício, por conta de
crédito especial a ser oportunamente aberto e, nos subsequentes, por conta de dotações próprias a
serem consignadas nos futuros orçamentos.

ARTIGO 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Palácio Rio Branco

LUIZ ROBERTO JÁBALI
Prefeito Municipal

>> Este texto não substitui o publicado no Diário O!cial do Município.>> Este texto não substitui o publicado no Diário O!cial do Município.
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Ementa e Conteúdo

CRIA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTECRIA NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
PAULISTA.PAULISTA. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 1.903/2.000, de autoria do Vereador
Vicente Seixas, e eu promulgo a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica, o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a constituir e integrar, em consórcio com
outros municípios da região de Ribeirão Preto, e com entidades da sociedade civil, a Agência de
Desenvolvimento do Nordeste Paulista - ADNP, sob a forma jurídica de associação civil sem !ns
lucrativos, com objetivo de promover ações de desenvolvimento econômico regional sustentado.

ARTIGO 2º - O Município somente poderá constituir e participar do consórcio intermunicipal referente
às atividades da agência, se o estatuto da mesma observar os seguintes requisitos:

I - Produção, sistematização e disponibilização das informações sócio-econômicas da região.

II - De!nição das atividades precípuas da agência, nos seguintes termos:

a) - concentração de informações sócio-econômicas da região;
b) - condução de ações de "marketing" regional;
c) - coordenação e implementação de ações técnico-!nanceiras de apoio e fomento às empresas, no
âmbito regional, inclusive através do Fundo de Desenvolvimento Regional, a ser mantido para este
!m;
d) - coordenação e implementação de projetos especiais relacionados ao desenvolvimento
econômico da região;
e) - estabelecimento de convênios com organismos de fomento nacionais e internacionais;
f) contratação de empréstimos para viabilização do Fundo de Desenvolvimento Regional.

III - Previsão de assembléia geral de associados, composta por representantes de todos os
associados, como instância máxima de deliberação.

4.10 Agricultura FAMILIAR
para além das ESCOLAS

A base deste projeto vinculado aos programas Bem Viver, Rede de 
Cooperação Econômica, Rede Produtiva Café com Açúcar e VerdeCidade, 
está no cumprimento da Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabe-
lece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura 
Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 

A complexidade do tema em relação ao atendimento às redes de 
ensino é a formalização dos fornecedores. Neste sentido, cabe cooperação 
com o projeto Escola de Governança, que entre suas metas tem como 
missão atuar na formação do pequeno agricultor, senão diretamente, então 
por meio de organizações que se façam intermediárias entre o produtor e as 
fontes compradoras, no caso das  escolas, a prefeitura e o Estado.

Mas este projeto, ao propor a ação da agricultura familiar para além 
das escolas, está recomendando sua ampliação de maneira a compreender  
as comunidades. Pequenos espaços estruturados para a produção orgânica, 
para atendimento aos projetos das redes produtivas criadas dentro do 
programa Café com Açúcar, hortas comunitárias com acorde de cooperação 
com redes de supermercados,



4.11 BEM 
VIVER 

MORADIA 
SOCIAL

Construção 
ALTERNATIVA

REQUALIFICAÇÃO
de Comunidades

REDE de
COOPERAÇÃO

Empresa
SOCIAL

Quem sabe mais
ensina para quem

sabe menos.

Nem só de pedra e
cal se constrói um

LAR.

Exemplos como o projeto 
de desfavelamento das 
Mangueiras, em 1995, 
mostram que as pessoas 
não querem sair dos seus 
lugares. 

Porque existe muita
coisa além do lucro

EMPREENDEDORISMO 
COMUNITÁRIO



A qualidade de vida do ser humano está associado entre outros direitos, a ter uma moradia 
digna, atendimento médico, alimentação saudável, formação intelectual para ampliação das 
oportunidades de trabalho para obtenção de renda a fim de financiar a si e aos seus depend-
entes, direito a sentir-se seguro para manter-se saudável emocionalmente, meios de transporte 
público para se locomover, acesso às ofertas culturais e opções de lazer.  Desta forma, o Programa 
Bem Viver é amplo e está em consonância com todos os demais programas. 

Em relação à habitação, por exemplo, um dos projetos propostos é o de formação de rede 
cooperada para a edificação de moradias a partir da criação de empresas sociais, que são aquelas 
remuneradas, mas sem obtenção de lucro. Esta é uma possibilidade viável como já pode ser visto 
em algumas iniciativas. Outra medida essencial é a  requalificação de comunidades com ação 
integrada unindo município, estado e união em busca de uma pactuação pela dignidade do ser 
humano que, por sua vez,  está ligado aos três entes federativos. 

Um terceiro exemplo de ação é a criação estratégica de empregos próximos ao local de 
conglomerados de moradias para fortalecimento da vida em comunidade. Esta é uma proposta 
basal para interagir com outras demandas como transporte e até mesmo segurança. 

 A lógica aqui, é não permitir mais a concepção de projetos de moradias que não contem-
plem os demais direitos. Trata-se de extinguir o conceito de conjuntos habitacionais para 
adotar a proposta de ecobairros.  Remontando à etimologia da palavra “ecologia” da qual se 
retirou o termo “eco” para designar o bairro, significa, a partir do grego, “o estudo de onde eu 
moro”. 

 Ao partir do princípio da Tecnologia Social do IPCCIC de que pessoas diferentes formam 
localidades diferentes, um ecobairro é muito mais do que um lugar de hábitos sustentáveis, é um 
lugar de identidades próprias definidas pelas histórias das pessoas que o habitam, pelo modo de 
vida coletivo, pelo trajeto social que os uniram. 

 O tema é abrangente e absolutamente oportuno. Embora já se fale de ecobairros no Brasil, 
o conceito ainda está muito vinculado a projetos privados particulares de conjuntos de moradias, 
propostas que só podem ser compradas com altos investimentos. Os ecobairros na concepção da 
Tecnologia Social do IPCCIC são células de comunidades consolidadas na sustentabilidade e na 
cocriação. Núcleos estruturados a partir dos índices recomendados pelas instituições nacionais e 
internacionais, como o número de creche, de escola, de médico,  por habitante. Significa colocar 
na pauta do gestor público a criação de projetos como o de fomento ao “empreendedorismo 
comunitário”, ou seja, sempre a partir de diagnóstico de localidade, compreender as necessi-
dades e contrapo-las às oportunidades de maneira a propiciar que novos empreendimentos se 
consolidem e, ao se consolidarem, deem sustentação à sua comunidade.   



4.12 Programas 
Ser Cultura 

 de PROXIMIDADE
Rede Produtiva CAFÉ com AÇÚCAR 

Lugares 
Estes três programas não foram organizados em um só porque se complementam e isolad-

amente concentram ideias específicas conforme a descrição já apresentada de cada um. Os dois 
primeiros dialogam diretamente com o apontamento da Matriz SWOT que positivamente avalia 
o potencial cultural de Ribeirão Preto. O terceiro se relaciona diretamente com o conceito de 
Edgard Morin sobre a necessidade da existência de lugares de proximidade para que a vida em 
comunidade se consolide. 

Ribeirão Preto, de acordo com o referencial identitário do Caderno 1, é lugar de muitos 
grupos culturais demandantes de projetos artísticos, por isso o foco nesta fase, antes da 
formação das redes, foi para o patrimônio cultural enquanto importante recurso para a criação 
de relações de pertencimento, fundamentais para o fortalecimento da cocriação. 

Juntos, o Ser Cultura e a Rede Produtiva Café com Açúcar promovem a cultura de manei-
ra abrangente. Abaixo do Ser Cultura, estão os projetos:

Em consonância com o Plano Nacional de Cultura, que incentiva a criação de salas de cine-
mas nos municípios brasileiros, o Cine Cidade é um projeto em rede para viabilizar que os municí-
pios que não tenham cinema possam ter, e mais, um espaço de multiuso que dá lugar para o 
teatro, para a sala de palestras e para a educação a distância.

4.12.1 CINEcidade



4.12.2 Rede 

Trata-se do fortalecimento da unidade individual de 

Museu em concepção de rede. A possibilidade do incremen-

to, a presença de profissionais como museológicos, de 

itinerância de exposições, troca de acervos, debates culturais 

coletivos. De um chamar o público para o outro, de todos se 

consolidarem como lugar de proximidade da população das 

suas localidades e de lugar de referência identitária das 

comunidades do entorno e dos visitantes de longe. A Rede de 

Museus enquanto ação do projeto Seja Comunidade, consid-

erando as contribuições da Economia Criativa, da necessi-

dade de criação de trabalho e renda pode ainda fomentar 

projetos que seguem isolados como o Museu da Biodiversi-

dade, proposta da USP, o Museu da Agricultura, proposta do 

governo do Estado, o Museu do Carro Antigo, do Clube Faixa 

Branca. 

de MUSEUS



Museu do Café

Museu da Cana

Museu Portinari

Zequinha de Abreu



4.12.3 Para além da

 UNIVERSIDADE
Uma proposta da universidade integrar com o setor cultural de maneira a contribuir com o 

crescimento da área e com a formação de seus estudantes.  Pesquisa realizada pelo IPCCIC confir-
ma que uma atividade cultural vive efervescência quando no lugar há curso de formação. Assim 
se deu quando Bassano VaccarinI e seu grupo atuavam no curso de Artes da Unaerp e assim se deu 
quando a Barão de Mauá oferecia o curso de Teatro. Fazer a gestão cultural da cidade em rede com 
as universidades significa potencializar o setor com qualificação de profissionais e dinamizar a 
agenda cultural com atividades que ocupem o calendário ano todo.  

4.12.4 O PATRIMÔNIO 

 CIDADE
CULTURALna

HUMANA
Ribeirão Preto 

A realização parcial do Inventário de Referências Culturais em Ribeirão Preto, no período de 
2009 a 2012, resultou na criação do Programa de Preservação do Patrimônio Histórico da Cidade, 
depois ilustrado no trabalho realizado pelo IPCCIC – organizado  no livro e vídeo Paisagem Cultur-
al do Café que percorre 34 espaços da cidade que se requalificados exibem a história do café 
ainda impregnada na arquitetura, nos lugares  e no modo de fazer.

A devolutiva em investimentos na preservação do patrimônio histórico de há muito tempo 
não é mais unicamente cultural. Pesquisas apontadas no Caderno 2, dão conta do retorno social, 
do fortalecimento das relações de pertença com o lugar, da criação de trabalho e renda, das 
questões de sustentabilidade promovendo a recuperação e não a troca do velho pelo novo e, 
muito importante, cuidando do que foi herdado para que seja possível deixar heranças. 

Por conta do trabalho realizado no Paisagem Cultural do Café (resultado da pesquisa de 
quatro anos), este projeto se apresenta com detalhes expansivos, mas o seu avanço está com-
preendido no sucesso da formação de redes, público e privado precisam pactuar, isso porque 
quando um bem privado é tombado ele automaticamente faz da gestão pública co-responsável. 
Casarões históricos, antigas fábricas, prédios públicos, se organizados em um programa de 
preservação poderia reverter benefícios de grande  rentabilidade social para Ribeirão Preto.  O 
mapa criado pelo IPCCIC, demonstra a riqueza da cidade e sua diversidade cultural.



(1) Casa da Caramuru, (2) Museu Histórico e do Café, (3) Estação Barracão, (4) Avenida Jerônimo 
Gonçalves, (5) Cervejaria Antarctica, (6) Cervejaria Paulista, (7) Praça Francisco Schimdt, (8) Hotel 
Brasil, (9) Rua José Bonifácio, (10) Mercado Municipal, (11) Quarteirão Paulista - Edifício Meira 
Júnior, Theatro Pedro II, Centro Cultural Palace,  (12) Edifício Antonio Diederichesen, (13) Praça 
XV de Novembro, (14) Praça Carlos Gomes, (15) Marp - Museu de Arte de Ribeirão Preto, (16) 
Palácio do Rio Branco, (17) Catedral Metropolitana, (18) Avenida Nove de Julho, (19) Cemitério 
da Saudade, (20) Matriz Santo Antonio de Pádua, Parque Municipal do Alto do São Bento. 



(22) Biblioteca Altino Arantes, (23) Palacete Camilo de Mattos, (24) 
Palacete Albino de Camargo, (25) Solar Francisco Murdoco, (26) 
Casarão Joaquim Firmino, (27) Palacete Jorge Lobato.



(28) Cemitério de Bonfim Paulista, (29) Rua 
Professor Felisberto Almada, (30) Paróquia 
Senhor Bom Jesus do Bonfim, (31) Prédio da 
CPF.



(32) Cruz do Pedro, (33) Venda do Zé Goleiro, (34) Fazenda Boa Vista do Quinzinho.



4.12.5 Bonfim Paulista

Quanto a Bonfim Paulista, o estudo foi abrangente. A transformação do lugar em uma 
comunidade cultural com ênfase para o rural, o caipira e o ecológico sem ameaçar as identidades 
do distrito é uma proposta de empreendedorismo comunitário. Para o lugar, os dois primeiros 
cadernos da Tecnologia Social do IPCCIC foram realizados.  O terceiro, como indica a TS, é uma 
proposta em construção a ser finalizada mediante a formação de redes de cooperação. Para 
difusão do conhecimento já produzido para o projeto de Bofim Paulista, segue proposta mais 
detalhada:

Introdução do projeto
 Dentre as referências utilizadas para a definição da metodologia de trabalho 

proposta, pode-se destacar o Plano de Reabilitação do Hipercentro de Belo Horizon-
te e o Projeto do Corredor Cultural do Rio de Janeiro.

 O trabalho estruturou-se em cinco etapas: 1) análise de referências bibliográ-
ficas ou projetuais associadas ao tema para definição dos objetivos gerais do traba-
lho, da metodologia adotada e da construção do banco de dados; 2) delimitação das 
áreas de estudo a serem consideradas para o trabalho; 3) Realização do banco de 
dados; 4) diagnóstico dos dados levantados; 5) formulação de diretrizes urbanas e 
projetuais.

 Utilizou-se como referência para análise e projeto do espaço urbano, concei-
tos e instrumentos relacionados ao desenho e à morfologia urbana, esta segunda  
como instrumento de avaliação para a reabilitação de áreas históricas urbanas com o 
objetivo de preservação ou de conservação de conjuntos urbanos.  Apresentou-se 
como prática que se repetiu em vários estudos, destacando-se o plano diretor de 
preservação para Bologna, que se tornou um modelo para Itália e para outros países 
em termos de preservação histórico-arquitetônica. 

 No Brasil, um dos trabalhos que se destacam no uso da morfologia urbana 
para a preservação de conjuntos urbanos é o relativo ao Corredor Cultural do Rio de 
Janeiro. 

 A participação da comunidade no processo de elaboração projetual também 
foi um dos valores considerados, pois todo projeto de espaço público urbano só alcan-
çará seus objetivos se a população usuária estabelecer uma identidade entre os obje-
tivos do plano proposto e os seus, lógica pregoada na Tecnologia Social do IPCCIC. 

 Para definição das áreas de estudos abordadas, foram definidas duas escalas 
de análise, sendo uma delas mais ampla, considerando as relações funcionais exis-
tentes entre o centro do Distrito de Bonfim Paulista (figura 1) e seu entorno e outra 
delas mais aproximada, contemplando apenas os limites da área central do Distrito 
(figura 2).
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Figura 1: Relação entre a área 
urbanizada do Distrito de Bonfim 
Paulista e seu entorno
Fonte: Secretaria de Planejamento 
e Gestão Pública - modificado 
(2012)

Figura 2: Centro histórico do Distrito de Bonfim Paulista
Fonte: Google Maps modificado (2012).



Morfologia Urbana
 Para levantamento de dados de uso e de ocupação do solo foram utilizados levantamen-
tos in situ e foto aéreas atuais obtidas do Google Maps (datadas de 2012), sendo que os dados 
levantados foram digitalizados sobre base cartográfica.
 A partir do mapa de uso do solo (figuras 3 e 4 ), pode-se perceber que Bonfim Paulista tem 
ainda hoje o uso predominantemente residencial, com áreas comerciais e de prestação de servi-
ços concentradas na área central. Os usos institucionais encontram-se distribuídos pelo Distrito, 
conforme apresentado.

 

LEGENDA 
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 Uso Intitucional 

 

 Figura 3. Uso do solo da 
área central do Distrito 
de Bonfim  Paulista

LEGENDA 
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 Uso Comercial 

 Uso Intitucional 

Figura 4. Relação entre uso 
do solo e gabarito das 
edificações na área central.



 Das áreas institucionais existentes no Distrito, parte está ocupada com equipamentos 
públicos para a comunidade (figura 5), sendo que as áreas institucionais ainda sem uso encon-
tram-se distantes da área central do Distrito, estando próximas aos novos loteamentos e condo-
mínios. As áreas patrimoniais do Distrito são ocupadas pelo Clube Atlético Bonfinense e por duas 
praças onde existem um Terminal de ônibus Municipal e um Posto Policial.

Figura 5. Áreas institucionais e patrimoniais do Distrito de Bonfim Paulista
Fonte: Secretaria de Planejamento e Gestão Pública - modificado 

 Os principais equipamentos de uso público existentes na área 
central do Distrito contemplam Escolas, Creche, UBDS, Centros Comunitá-
rios, a Prefeitura Municipal - Administração de Bonfim Paulista, postos poli-
ciais, cemitério, a Igreja Matriz e o Terminal de ônibus urbano. A ocupação 
horizontal do Centro do Distrito apresenta-se uniforme e mais adensada na 
área central, onde os lotes têm, em média, taxa de ocupação superior a 
70%. As áreas vazias são, na sua maioria, áreas sujeitas à inundação. A 
ocupação vertical da área central do Distrito é baixa (no máximo dois pavi-
mentos), possibilitando que os usuários dos espaços urbanos tenham 
acesso visual ao conjunto de edifícios e espaços que compõem a área 
central do Distrito de Bonfim Paulista.



 No Plano Diretor Municipal de Ribeirão Preto encontra-se o Mapa de Diretrizes Viárias 
Municipais (nomeado de Mapa de Hierarquia Física), onde estas vias são classificas em Arteriais 
(Vias Expressas), Principais (Avenidas e Avenidas Parque) e Secundárias (Ruas de Distribuição ou 
Coletora, Ruas Locais). No Distrito de Bonfim Paulista pode-se claramente que o núcleo urbano 
interrompe a continuidade entre vias expressas, no caso a Rodovia SP 328, rodovia Ribeirão Preto 
- Bonfim Paulista . Percebe-se também que o Plano prevê a implantação de acessos a região 
nordeste do Distrito de Bonfim Paulista, ampliando as possibilidades de acesso da região central 
do município de Ribeirão Preto à Rodovia Antônio Machado Sant’Anna. Existem poucas diretrizes 
viárias propostas para a região sul do Distrito, provavelmente por esta região abrigar várias 
nascentes e possuir declividade elevada, o que não a caracteriza como área propícia a ocupação 
urbana. No entanto, o que se têm observado é que a região sul do Distrito de Bonfim está rece-
bendo a implantação de vários empreendimentos imobiliários urbanos, o que irá demandar a 
complementação da Hierarquia Viária proposta.

Hierarquia Viária

 Complementarmente às Diretrizes Viárias, o Plano Diretor do Município também dispõe 
um Plano de Diretrizes Cicloviárias (figura 7). Tal Plano indica que as ciclovias sejam implantadas 
nas vias Arteriais, Avenidas e Avenidas Parque. No entanto, o Plano não define de forma clara como 
acontecerá a integração do sistema cicloviário na área central do Distrito de Bonfim Paulista.

Figura 6. Fonte:Secretaria do Planejamento, 2008.



Figura 7. Diretrizes cicloviárias do Plano Diretor Municipal de Ribeirão Preto na área 
central do Distrito de Bonfim Paulista  Fonte: Ribeirão Preto (2007)- modificado

 O levantamento in situ da Hierarquia Viária Funcional (figura 8) indicam que SP 328, além 
de ser a principal via de acesso de Ribeirão Preto ao Centro do Distrito de Bonfim Paulista, atual-
mente é utilizada também como um dos principais acessos da região central do município de 
Ribeirão Preto à rodovia Antônio Machado Sant´Anna, cortando a área histórica central de 
Bonfim Paulista e criando uma barreira física que dificulta a locomoção de pedestres pelo centro 
do Distrito.

Figura 8. Rodovias 
em Ribeirão Preto
Fonte: Google 
Maps (2010) -
modificado
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 As vias do centro de Bonfim têm dimensões restritas tanto do leito carroçável como do 
passeio, sendo resultado da ocupação urbana antiga. Não existe uma variação grande nas dimen-
sões das vias, tendo-se como um dos leitos carroçáveis mais largos o da rua Felisberto Almada e 
como um dos passeios mais estreitos o da rua Cel Furquim. As dimensões das vias não atendem 
as especificações técnicas de Secção Transversal do Anexo VI do Plano Viário de Ribeirão Preto. 
Sendo assim, devido às restrições apresentadas pelas dimensões das vias as propostas de redese-
nho destas deverão priorizar o atendimento às Normas de Acessibilidade apresentadas na NBR 
9050/04.

Dimensões de Secção Transversal de algumas vias de Bonfim Paulista
 Figuras 9 e 10: Arquiteta Marcela Cury Petrenuscy, 2011.

 Inicialmente identificamos quais eram as áreas com vegetação arbórea existentes na área 
central do Distrito (figura 11). Percebeu-se que há uma concentração das áreas arborizadas 
próxima aos cursos d´água, sendo que as áreas mais vegetadas encontram-se nos setores ainda 
não urbanizados do Distrito. Das áreas verdes, apenas as praças centrais (Praça Central, Praça 
Bonfim, Praça Barão do Rio Branco e praça Jordino V. Sampaio) e a praça localizada em frente da 
UBDS (entre as ruas Rua Capitão José Lopes Otero, Rua Azarias Vieira de Almeida e Rua Senhori-

Área Verde Urbana 

nha Bonfim) são de uso público, não cercadas e cumprem o papel de oferecer lazer para a comu-
nidade. As áreas próximas aos cursos d´água não são utilizadas como qualificados, sendo um 
refugo da ocupação urbana existente.
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Figura 11: Área com vegatação arbórea
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 Partindo-se de análises das potencialidades e fragilidades da área de estudo, definiram-se 
as diretrizes adotadas para o espaço urbano e de expansão urbana da área de estudo. Definiram-
-se assim as diretrizes gerais:

1 - Classificação dos imóveis com valor patrimonial para definição de normas de interven-
ção nestes;
2 - Facilitação do uso do espaço urbano na escala do pedestre da área central do Distrito de 
Bonfim Paulista através do redesenho e ampliação de passeios, redenho e redimensiona-
mento de vias, indicação de mobiliário de sinalização;
3 - Definição de áreas para implantação de equipamentos urbanos definidos a partir das 
demandas identificadas;
4 - Definição de área de parque linear urbano integrado ao sistema cicloviário;
5 - Requalificação das divisas entre condomínios habitacionais horizontais e os loteamen-
tos urbanos e definição de critérios para as novas divisas a serem implantadas.

 Partindo  de tais diretrizes, foram definidas as diretrizes específicas.

As Diretrizes
 Diretrizes Gerais



Diretrizes Específicas

 As diretrizes específicas indicam ações e critérios de intervenção nos edifícios patrimoniais 
e no seu entorno imediato.
 As ações propostas resultantes das diretrizes apresentadas são complementares, sendo 
que algumas delas podem ser implantadas simultaneamente. Considerou-se para o desenvolvi-
mento de tais ações será necessário um período de 5 anos, devendo-se atualizar tais análises caso 
o prazo de implantação este período. Tais ações aqui apresentadas demandarão a contratação de 
projetos específicos, conforme apresentado a seguir.
 Segundo a Rede de Cooperação Identidades Culturais (2012) o distrito de Bonfim Paulista, 
por si só configura-se como um sítio geográfico independente de Ribeirão Preto, por possuir um 
forte laço de identidade da população com as referências culturais locais. Os moradores conside-
ram-se bonfinenses e não ribeirãopretanos. Lugares como a Igreja Senhor Bom Jesus do Bonfim é 
importante para as práticas sociais do Distrito, mas não é reconhecida como exemplar arquitetôni-
co a não ser pela posição de destaque visual na paisagem, podendo ser vista de vários pontos do 
Distrito. Segundo FILHO (2012) o devocionismo é muito marcante no Distrito de Bonfim, tendo 
com exemplos principais a Capelinha da chuva (hoje á uma réplica construída na estrada munici-
pal que liga o distrito às fazendas da região) e a Romaria de Nossa Senhora Aparecida que recebe 
todos os anos aproximadamente 20 mil romeiros. A romaria utiliza uma vez por ano das ruas 
centrais do distrito até se dirigir a igreja.
 Um dado a ser considerado para a definição de critério de intervenção é a dinâmica que 
existia no passado entre a população urbana e rural. As fazendas de café próximas a Bonfim, 
apesar de serem grandes complexos agroindustriais, dependiam do distrito para a satisfação das 
necessidades básicas da população e também para escoamento da produção (FILHO, 2012). A Rua 
Felisberto Almada deve ser considerada como um palco de desenvolvimento desse comércio de 
secos e molhados que abastecia e era abastecido pela população rural, que recebia diversos 
viajantes em seus pernoites em estalagens e pensões, um local onde escoava a produção local 
através da antiga estação ferroviária da Villa Bonfim, o palco transitório que recebe celebrações 
como o carnaval de rua ligando ainda a outro lugar relevante para a identidade bonfinense que é 
o Clube Atlético Bonfinense. 
 Na Rua Felisberto Almada há diferentes exemplares de arquitetura descritos na seleção de 
bens inventariados, as relações existentes entre esses imóveis e a rua no passado e presente estão 
presentes na memória de muitos idosos do distrito, que identificaram algumas pequenas fábricas 
no distrito como significativas pelo uso do passado ligado às suas vivências. Esse passado colonial 
é muito pouco presente em Ribeirão Preto, o que torna Bonfim um lugar único com características 
de vila.
 Baseando nos critérios de exemplares de arquitetura significativa, relação da população 
com os bens inventariados, evolução urbana do distrito e configuração sócio-espacial do conjun-
to de bens, foram identificadas algumas manchas de intervenção e critérios de preservação, que 
não têm como objetivo o engessamento do distrito ou tombamento em massa, mas sim a promo-
ção da integridade social , que em muitos casos está ligada a essa dinâmica espacial interligada 

por bens de natureza material (que também dependem uns dos outros por terem valor enquanto 
conjunto arquitetônico) e imaterial.

Subzona de Alteração

 Nesta subzona foram incluídos os imóveis significativos que sofreram descaracterizações 
em seu interior e exterior ao longo do tempo. Para que voltem às suas características originais prin-
cipais, propõe-se que sejam realizadas modificações nas fachadas ao longo do tempo. De maneira 
geral deverão ser feitas as seguintes alterações:

• Substituição de portas e janelas atuais pelas originais;
• devolução do revestimento original (exemplo os barrados impermeáveis encobertos por 
revestimentos);
• devolução das características originais das platibandas, como vergas, ombreiras, molduras, 
alto-relevo, adornos, estruturas metálicas;
• remoção de condensadores de ar condicionado (fazer nova instalação com alterações 
necessárias) e embutir fiações elétricas externas;
• remoção de comunicação visual irregular; 
• remoção de elementos acrescidos ao original: marquises, toldos, alvenarias, cerâmicas, 
vidros e outros;
• padronização da sinalização visual conforme a lei 12730/2012 “Cidade Limpa”;
• seguir padrão cromático de cada época;
• respeitar os antigos materiais construtivos das fachadas usando novos materiais compatí-
veis com os originais;
• preservação do uso original do imóvel (comércio e prestação de serviços, misto, residencial 
e institucional).
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 Um dado a ser considerado para a definição de critério de intervenção é a dinâmica que 
existia no passado entre a população urbana e rural. As fazendas de café próximas a Bonfim, 
apesar de serem grandes complexos agroindustriais, dependiam do distrito para a satisfação das 
necessidades básicas da população e também para escoamento da produção (FILHO, 2012). A Rua 
Felisberto Almada deve ser considerada como um palco de desenvolvimento desse comércio de 
secos e molhados que abastecia e era abastecido pela população rural, que recebia diversos 
viajantes em seus pernoites em estalagens e pensões, um local onde escoava a produção local 
através da antiga estação ferroviária da Villa Bonfim, o palco transitório que recebe celebrações 
como o carnaval de rua ligando ainda a outro lugar relevante para a identidade bonfinense que é 
o Clube Atlético Bonfinense. 
 Na Rua Felisberto Almada há diferentes exemplares de arquitetura descritos na seleção de 
bens inventariados, as relações existentes entre esses imóveis e a rua no passado e presente estão 
presentes na memória de muitos idosos do distrito, que identificaram algumas pequenas fábricas 
no distrito como significativas pelo uso do passado ligado às suas vivências. Esse passado colonial 
é muito pouco presente em Ribeirão Preto, o que torna Bonfim um lugar único com características 
de vila.
 Baseando nos critérios de exemplares de arquitetura significativa, relação da população 
com os bens inventariados, evolução urbana do distrito e configuração sócio-espacial do conjun-
to de bens, foram identificadas algumas manchas de intervenção e critérios de preservação, que 
não têm como objetivo o engessamento do distrito ou tombamento em massa, mas sim a promo-
ção da integridade social , que em muitos casos está ligada a essa dinâmica espacial interligada 

por bens de natureza material (que também dependem uns dos outros por terem valor enquanto 
conjunto arquitetônico) e imaterial.

Subzona de Alteração

 Nesta subzona foram incluídos os imóveis significativos que sofreram descaracterizações 
em seu interior e exterior ao longo do tempo. Para que voltem às suas características originais prin-
cipais, propõe-se que sejam realizadas modificações nas fachadas ao longo do tempo. De maneira 
geral deverão ser feitas as seguintes alterações:

• Substituição de portas e janelas atuais pelas originais;
• devolução do revestimento original (exemplo os barrados impermeáveis encobertos por 
revestimentos);
• devolução das características originais das platibandas, como vergas, ombreiras, molduras, 
alto-relevo, adornos, estruturas metálicas;
• remoção de condensadores de ar condicionado (fazer nova instalação com alterações 
necessárias) e embutir fiações elétricas externas;
• remoção de comunicação visual irregular; 
• remoção de elementos acrescidos ao original: marquises, toldos, alvenarias, cerâmicas, 
vidros e outros;
• padronização da sinalização visual conforme a lei 12730/2012 “Cidade Limpa”;
• seguir padrão cromático de cada época;
• respeitar os antigos materiais construtivos das fachadas usando novos materiais compatí-
veis com os originais;
• preservação do uso original do imóvel (comércio e prestação de serviços, misto, residencial 
e institucional).



Subzona de Preservação

 Nesta subzona foram incluídos os imóveis preservados quanto a suas características origi-
nais, necessitando de manutenção para conservação da sua materialidade.

•  preservar e dar manutenção no telhado, portas e janelas, fundação, ornamentos, fachada 
e interior do imóvel;
• respeitar os antigos materiais construtivos das fachadas usando novos materiais compatí-
veis com os originais;
• preservar o uso original do imóvel (comércio e prestação de serviços, misto, residencial e 
institucional);
• seguir padrão cromático de cada época;
• -remoção de condensadores de ar condicionado (fazer nova instalação com alterações 
necessárias) e embutir fiações elétricas externas;
• remoção de elementos acrescidos ao original: marquises, toldos, alvenarias, cerâmicas, 
vidros e outros;
• padronização da sinalização visual conforme a lei 12730/2012 “Cidade Limpa”;
• remoção de comunicação visual irregula.; 



Subzona de Restauração

 Nesta subzona encontra-se apenas um imóvel que possui bom estado de preservação 
quanto  as  sua s características originais,   mas está  com péssimo  estado  de conservação, neces-
sitando de muitas ações de conservação para que não sofra mais pelas ações do tempo. O uso 
original do imóvel (comércio e prestação de serviços, misto, residencial e institucional) também 
deverá ser preservado.

•  remoção de condensadores de ar condicionado (fazer nova instalação com alterações 
necessárias) e embutir fiações elétricas externas;
• remoção de elementos acrescidos ao original: marquises, toldos, alvenarias, cerâmicas, 
vidros e outros;
• remoção de comunicação visual irregular; 
• devolução das características originais das platibandas, como vergas, ombreiras, moldu-
ras, alto-relevo, adornos, estruturas metálicas;
• seguir padrão cromático de cada época;
• respeitar os antigos materiais construtivos das fachadas usando novos materiais compatí-
veis com os originais;
• padronização da sinalização visual conforme a lei cidade limpa de Ribeirão Preto.



Praças centrais

Subzona de Renovação Urbana:

 Esta subzona estabelece critérios para construção de novos edifícios ou reformas em edifí-
cios não selecionados:

•  A altura máxima das novas edificações deverá ser no máximo 4 metros;
• para reformas em edificações não selecionadas estas deverão seguir a proporção volumé-
trica das edificações existentes no seu entorno;
• respeitar os antigos materiais construtivos das fachadas usando novos materiais compatí-
veis com os originais;
• instalar postes de energia acima da altura da fachada, privilegiando fiações subterrâneas 
ou que gerem menos impacto visual;
• padronização da sinalização visual conforme a lei 12730/2012 “Cidade Limpa”;
• deverá ser seguido o padrão cromático de cada época.

 a) Interior dos imóveis
 Como se pode observar na figura  abaixo, a maioria dos imóveis de Bonfim encontra-se 
pelo menos um pouco descaracterizados, necessitando de alguma ação. Como o interior também 
foi alterado em muitos imóveis, e não foi realizado nenhum levantamento interno até o presente 
momento, não serãocolocadas como restrição neste trabalho, podendo ser estudadas alterações 
no interior para atender a legislação sanitária brasileira quanto à ventilação natural, iluminação 
natural e instalações sanitárias. Outros projetos complementares como Prevenção e combate 
àincêndios, iluminação e telefone, instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade, instalação de 
gás e outros necessários também poderão ser passíveis de alterações internas nos imóveis para 
adequação de usos.
 As alterações no interior não poderão influenciar na volumetria original do edifício, tendo 
consciência de que os imóveis não são cenários externos, devendo, sempre que possível preser-
var a planta original do imóvel.

 b) Criação de um órgão que excute as ações propostas 
 Para que as ações de recuperação possam ser de fato acompanhadas por um especialista, 
propõe-se a criação de um órgão, dentro da sub-prefeitura de Bonfim Paulista, que dê suporte 
aos proprietários e locatários dos edifícios, seguindo o modelo do CORREDOR CULTURAL (1995) 
Este órgão terá as seguintes atribuições:

• Dar assistências aos usuários, locatários e proprietários, arquitetos e construtores de imó-
veis selecionados quanto a modificações, reconstrução, alterações internas, aprovação de 
sinalização visual;
• Acompanhar a execução das obras e instalações;
• Orientar e propor alterações de acordos com as leis municipais, regulamentando ou 
propondo alterações da mesma.

 c) Pinturas das fachadas
 A arquitetura de Bonfim não se enquadra em “estilos arquitetônicos” bem definidos, confor-

me foram listados no capítulo 3.1.2 como importantes, ela é fruto de uma mistura de “estilos”.

 Segundo CORREDOR CULTURAL (1995) “as técnicas de pintura evoluíram, mas ainda 
permanecem construções que testemunham as características cromáticas de cada época. Assim 
arquiteturas coloniais utilizaram muito a caiação branca evidenciando os vãos  com tons escuros. 
Aos poucos surgiram os pigmentos terrosos que misturados com a cal, deram origem a cores 
terrosos, vermelhos e ocres. Tonalidades pálidas de rosas, azuis e amarelos caracterizaram arqui-
teturas neoclássicas, onde houve a inversão de entre os vãos, elementos decorativos e a fachada 
(neste caso a fachada é o tom mais escuro). Com a chegada de pigmentos solúveis em água, foi 
possível a criação de tons fortes, que no seu início são usados em pequenas quantidades como 
grades e esquadrias de madeira. Nas construções ecléticas o uso inicial foi de cores claras a base 
de cal e só depois começaram a utilizar tons vivos".

 Um possível padrão cromático poderá ser seguido para as alterações dos imóveis:

IMÓVEIS TIPOLOGIA 1 (origem na arquitetura dos mineiros) E TIPOLIGIA 2 (caracterizada pela 
cultura do café em que o paulista inicialmente “pode abandonar, de maneira definitiva, o velho 
partido bandeirista, que era tão do gosto do proprietário de engenho ituano, para aceitar a solu-
ção da meia encosta, de inspiração mineira):

• FACHADAS: usar cores claras (branco), tons claros formados por pigmentosterrosos, 
vermelhos e ocres misturados a base branca;
• METAIS E ORNAMENTOS: usar cores fortes, sempre mais escuros que o tom da facahda. 
Cores como o verde-musgo, azul marinho, marrom poderão ser usados;

IMÓVEIS NEOCLÁSSICOS OU ECLÉTICOS COM CARACTERÍSTICAS NEOCLÁSSICAS:
• FACHADAS: uitilizar tons pálidos de rosas, azuis e amarelos;
• METAIS E ORNAMENTOS: usar tons mais claros que os da fachada, pigmentos como azul-
-claro, branco, areia.

IMÓVEIS NEOCOLONIAIS:
• FACHADAS: utilizar tons claros como areia, branco, tons pastéis de rosas, azuis;
• METAIS E ORNAMENTOS: utilizar tons mais fortes, como azuis, verdes, marrom.

 d) Execução e fomento das ações propostas
 O IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), através do Programa 
Monumenta (2008) (Um programa do Ministério da Cultura financiado pelo Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento BID com apoio da UNESCO) possui condições de financiamento para 
recuperação de imóveis privados, agindo nas cidades que estejam cadastradas no mesmo. Ele 
oferece recursos para recuperação de fachadas, estabilização estrutural, embutimento de fiação, 
além de reformas para adequação a geração de renda para o novo negócio. Apesar do município 
de Ribeirão Preto não estar cadastrado no programa, o poder público municipal possui um termo 
de cooperação técnica (REDE, 2010, p.199) com o IPHAN onde já apresentou três relatórios do 

INRC (Inventário Nacional de Referências Culturais)para reconhecimento de uma Paisagem 
Cultural do Café. Os resultados obtidos estão sendo satisfatório e podem culminar em futuros 
convênios para financiar as obras nos imóveis. Recursos privados, fundos municipais e estaduais 
ou criação de linhas de financiamento para preservação podem ser usados.

 e) Promoção e difusão patrimônio cultural
Para que os bens a serem recuperados possam ter seus usos difundidos, é essencial que se esta-
beleçam parcerias entre a prefeitura, estado e união, a promoção de material educativo para as 
escolas, filmes e outras mídias; produção de documentários, filmes e programas sobre patrimô-
nio cultura para divulgação; criação de circuitos históricos interligados com pontos estratégicos 
em Ribeirão Preto ligados ao distrito de Bonfim Paulista percorrendo os imóveis selecionados já 
sinalizados através de totens e tomando conhecimento da história e identidade da população. 

A Articulação do Espaço Urbano

 As propostas de intervenção no espaço urbano têm como objetivo estabelecer novos 
usos deste espaço pela comunidade, partindo-se da análise dos dados obtidos.

 Propõe-se a valorização ou criação de cinco núcleos de convívio para a comunidade, esta-
belecendo-se também eixos de integração entre estes (figura 91). Tais eixos são estruturadores 
no processo de redesenho urbano de Bonfim. Além dos cinco núcleos de convívio, propõe-se a 
criação de um mirante no topo de morro localizado a sudoeste do centro urbano. Tal mirante 
propiciará uma visão geral da área central de Bonfim, possibilitando uma leitura geral e integra-
da deste espaço urbano. Para que o uso do espaço urbano pelo pedestre seja potencializado, 
propõe-se a reestruturação do sistema viário da região central do Distrito.

Uso do Espaço Urbano na Escala do Pedestre

 A necessidade de estabelecer-se o uso na escala do pedestre da área central do Distrito 
de Bonfim Paulista apresentou-se como uma das principais demandas para a viabilização do 
resgate da memória e da manutenção econômica deste núcleo urbano.
 Para que seja possível o resgate do uso do espaço urbano pelo pedestre foram propostas 
quatro ações:

• Criação de uma alça de desvio de tráfego - avenida - que possibilite o deslocamento do trân-
sito passagem da área central do Distrito para sua periferia;
• requalificação e redimensionamento dos passeios públicos e das vias para o favorecimento 
da mobilidade do pedestre com mudança no sentido de circulação dos veículos automotores 
nas vias;
• implantação de área preferencial para pedestres, integrando as praças centrais a seu 
entorno;
• implantação de mobiliário de comunicação urbana para a identificação pelo pedestre dos 
diversos espaços e edifícios de valor patrimonial que compõem o Centro Histórico do Distrito.



Subzona de Renovação Urbana:

 Esta subzona estabelece critérios para construção de novos edifícios ou reformas em edifí-
cios não selecionados:

•  A altura máxima das novas edificações deverá ser no máximo 4 metros;
• para reformas em edificações não selecionadas estas deverão seguir a proporção volumé-
trica das edificações existentes no seu entorno;
• respeitar os antigos materiais construtivos das fachadas usando novos materiais compatí-
veis com os originais;
• instalar postes de energia acima da altura da fachada, privilegiando fiações subterrâneas 
ou que gerem menos impacto visual;
• padronização da sinalização visual conforme a lei 12730/2012 “Cidade Limpa”;
• deverá ser seguido o padrão cromático de cada época.

 a) Interior dos imóveis
 Como se pode observar na figura  abaixo, a maioria dos imóveis de Bonfim encontra-se 
pelo menos um pouco descaracterizados, necessitando de alguma ação. Como o interior também 
foi alterado em muitos imóveis, e não foi realizado nenhum levantamento interno até o presente 
momento, não serãocolocadas como restrição neste trabalho, podendo ser estudadas alterações 
no interior para atender a legislação sanitária brasileira quanto à ventilação natural, iluminação 
natural e instalações sanitárias. Outros projetos complementares como Prevenção e combate 
àincêndios, iluminação e telefone, instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade, instalação de 
gás e outros necessários também poderão ser passíveis de alterações internas nos imóveis para 
adequação de usos.
 As alterações no interior não poderão influenciar na volumetria original do edifício, tendo 
consciência de que os imóveis não são cenários externos, devendo, sempre que possível preser-
var a planta original do imóvel.

 b) Criação de um órgão que excute as ações propostas 
 Para que as ações de recuperação possam ser de fato acompanhadas por um especialista, 
propõe-se a criação de um órgão, dentro da sub-prefeitura de Bonfim Paulista, que dê suporte 
aos proprietários e locatários dos edifícios, seguindo o modelo do CORREDOR CULTURAL (1995) 
Este órgão terá as seguintes atribuições:

• Dar assistências aos usuários, locatários e proprietários, arquitetos e construtores de imó-
veis selecionados quanto a modificações, reconstrução, alterações internas, aprovação de 
sinalização visual;
• Acompanhar a execução das obras e instalações;
• Orientar e propor alterações de acordos com as leis municipais, regulamentando ou 
propondo alterações da mesma.

 c) Pinturas das fachadas
 A arquitetura de Bonfim não se enquadra em “estilos arquitetônicos” bem definidos, confor-

me foram listados no capítulo 3.1.2 como importantes, ela é fruto de uma mistura de “estilos”.

 Segundo CORREDOR CULTURAL (1995) “as técnicas de pintura evoluíram, mas ainda 
permanecem construções que testemunham as características cromáticas de cada época. Assim 
arquiteturas coloniais utilizaram muito a caiação branca evidenciando os vãos  com tons escuros. 
Aos poucos surgiram os pigmentos terrosos que misturados com a cal, deram origem a cores 
terrosos, vermelhos e ocres. Tonalidades pálidas de rosas, azuis e amarelos caracterizaram arqui-
teturas neoclássicas, onde houve a inversão de entre os vãos, elementos decorativos e a fachada 
(neste caso a fachada é o tom mais escuro). Com a chegada de pigmentos solúveis em água, foi 
possível a criação de tons fortes, que no seu início são usados em pequenas quantidades como 
grades e esquadrias de madeira. Nas construções ecléticas o uso inicial foi de cores claras a base 
de cal e só depois começaram a utilizar tons vivos".

 Um possível padrão cromático poderá ser seguido para as alterações dos imóveis:

IMÓVEIS TIPOLOGIA 1 (origem na arquitetura dos mineiros) E TIPOLIGIA 2 (caracterizada pela 
cultura do café em que o paulista inicialmente “pode abandonar, de maneira definitiva, o velho 
partido bandeirista, que era tão do gosto do proprietário de engenho ituano, para aceitar a solu-
ção da meia encosta, de inspiração mineira):

• FACHADAS: usar cores claras (branco), tons claros formados por pigmentosterrosos, 
vermelhos e ocres misturados a base branca;
• METAIS E ORNAMENTOS: usar cores fortes, sempre mais escuros que o tom da facahda. 
Cores como o verde-musgo, azul marinho, marrom poderão ser usados;

IMÓVEIS NEOCLÁSSICOS OU ECLÉTICOS COM CARACTERÍSTICAS NEOCLÁSSICAS:
• FACHADAS: uitilizar tons pálidos de rosas, azuis e amarelos;
• METAIS E ORNAMENTOS: usar tons mais claros que os da fachada, pigmentos como azul-
-claro, branco, areia.

IMÓVEIS NEOCOLONIAIS:
• FACHADAS: utilizar tons claros como areia, branco, tons pastéis de rosas, azuis;
• METAIS E ORNAMENTOS: utilizar tons mais fortes, como azuis, verdes, marrom.

 d) Execução e fomento das ações propostas
 O IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), através do Programa 
Monumenta (2008) (Um programa do Ministério da Cultura financiado pelo Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento BID com apoio da UNESCO) possui condições de financiamento para 
recuperação de imóveis privados, agindo nas cidades que estejam cadastradas no mesmo. Ele 
oferece recursos para recuperação de fachadas, estabilização estrutural, embutimento de fiação, 
além de reformas para adequação a geração de renda para o novo negócio. Apesar do município 
de Ribeirão Preto não estar cadastrado no programa, o poder público municipal possui um termo 
de cooperação técnica (REDE, 2010, p.199) com o IPHAN onde já apresentou três relatórios do 

INRC (Inventário Nacional de Referências Culturais)para reconhecimento de uma Paisagem 
Cultural do Café. Os resultados obtidos estão sendo satisfatório e podem culminar em futuros 
convênios para financiar as obras nos imóveis. Recursos privados, fundos municipais e estaduais 
ou criação de linhas de financiamento para preservação podem ser usados.

 e) Promoção e difusão patrimônio cultural
Para que os bens a serem recuperados possam ter seus usos difundidos, é essencial que se esta-
beleçam parcerias entre a prefeitura, estado e união, a promoção de material educativo para as 
escolas, filmes e outras mídias; produção de documentários, filmes e programas sobre patrimô-
nio cultura para divulgação; criação de circuitos históricos interligados com pontos estratégicos 
em Ribeirão Preto ligados ao distrito de Bonfim Paulista percorrendo os imóveis selecionados já 
sinalizados através de totens e tomando conhecimento da história e identidade da população. 

A Articulação do Espaço Urbano

 As propostas de intervenção no espaço urbano têm como objetivo estabelecer novos 
usos deste espaço pela comunidade, partindo-se da análise dos dados obtidos.

 Propõe-se a valorização ou criação de cinco núcleos de convívio para a comunidade, esta-
belecendo-se também eixos de integração entre estes (figura 91). Tais eixos são estruturadores 
no processo de redesenho urbano de Bonfim. Além dos cinco núcleos de convívio, propõe-se a 
criação de um mirante no topo de morro localizado a sudoeste do centro urbano. Tal mirante 
propiciará uma visão geral da área central de Bonfim, possibilitando uma leitura geral e integra-
da deste espaço urbano. Para que o uso do espaço urbano pelo pedestre seja potencializado, 
propõe-se a reestruturação do sistema viário da região central do Distrito.

Uso do Espaço Urbano na Escala do Pedestre

 A necessidade de estabelecer-se o uso na escala do pedestre da área central do Distrito 
de Bonfim Paulista apresentou-se como uma das principais demandas para a viabilização do 
resgate da memória e da manutenção econômica deste núcleo urbano.
 Para que seja possível o resgate do uso do espaço urbano pelo pedestre foram propostas 
quatro ações:

• Criação de uma alça de desvio de tráfego - avenida - que possibilite o deslocamento do trân-
sito passagem da área central do Distrito para sua periferia;
• requalificação e redimensionamento dos passeios públicos e das vias para o favorecimento 
da mobilidade do pedestre com mudança no sentido de circulação dos veículos automotores 
nas vias;
• implantação de área preferencial para pedestres, integrando as praças centrais a seu 
entorno;
• implantação de mobiliário de comunicação urbana para a identificação pelo pedestre dos 
diversos espaços e edifícios de valor patrimonial que compõem o Centro Histórico do Distrito.



Subzona de Renovação Urbana:

 Esta subzona estabelece critérios para construção de novos edifícios ou reformas em edifí-
cios não selecionados:

•  A altura máxima das novas edificações deverá ser no máximo 4 metros;
• para reformas em edificações não selecionadas estas deverão seguir a proporção volumé-
trica das edificações existentes no seu entorno;
• respeitar os antigos materiais construtivos das fachadas usando novos materiais compatí-
veis com os originais;
• instalar postes de energia acima da altura da fachada, privilegiando fiações subterrâneas 
ou que gerem menos impacto visual;
• padronização da sinalização visual conforme a lei 12730/2012 “Cidade Limpa”;
• deverá ser seguido o padrão cromático de cada época.

 a) Interior dos imóveis
 Como se pode observar na figura  abaixo, a maioria dos imóveis de Bonfim encontra-se 
pelo menos um pouco descaracterizados, necessitando de alguma ação. Como o interior também 
foi alterado em muitos imóveis, e não foi realizado nenhum levantamento interno até o presente 
momento, não serãocolocadas como restrição neste trabalho, podendo ser estudadas alterações 
no interior para atender a legislação sanitária brasileira quanto à ventilação natural, iluminação 
natural e instalações sanitárias. Outros projetos complementares como Prevenção e combate 
àincêndios, iluminação e telefone, instalações elétricas e hidráulicas, acessibilidade, instalação de 
gás e outros necessários também poderão ser passíveis de alterações internas nos imóveis para 
adequação de usos.
 As alterações no interior não poderão influenciar na volumetria original do edifício, tendo 
consciência de que os imóveis não são cenários externos, devendo, sempre que possível preser-
var a planta original do imóvel.

 b) Criação de um órgão que excute as ações propostas 
 Para que as ações de recuperação possam ser de fato acompanhadas por um especialista, 
propõe-se a criação de um órgão, dentro da sub-prefeitura de Bonfim Paulista, que dê suporte 
aos proprietários e locatários dos edifícios, seguindo o modelo do CORREDOR CULTURAL (1995) 
Este órgão terá as seguintes atribuições:

• Dar assistências aos usuários, locatários e proprietários, arquitetos e construtores de imó-
veis selecionados quanto a modificações, reconstrução, alterações internas, aprovação de 
sinalização visual;
• Acompanhar a execução das obras e instalações;
• Orientar e propor alterações de acordos com as leis municipais, regulamentando ou 
propondo alterações da mesma.

 c) Pinturas das fachadas
 A arquitetura de Bonfim não se enquadra em “estilos arquitetônicos” bem definidos, confor-

me foram listados no capítulo 3.1.2 como importantes, ela é fruto de uma mistura de “estilos”.

 Segundo CORREDOR CULTURAL (1995) “as técnicas de pintura evoluíram, mas ainda 
permanecem construções que testemunham as características cromáticas de cada época. Assim 
arquiteturas coloniais utilizaram muito a caiação branca evidenciando os vãos  com tons escuros. 
Aos poucos surgiram os pigmentos terrosos que misturados com a cal, deram origem a cores 
terrosos, vermelhos e ocres. Tonalidades pálidas de rosas, azuis e amarelos caracterizaram arqui-
teturas neoclássicas, onde houve a inversão de entre os vãos, elementos decorativos e a fachada 
(neste caso a fachada é o tom mais escuro). Com a chegada de pigmentos solúveis em água, foi 
possível a criação de tons fortes, que no seu início são usados em pequenas quantidades como 
grades e esquadrias de madeira. Nas construções ecléticas o uso inicial foi de cores claras a base 
de cal e só depois começaram a utilizar tons vivos".

 Um possível padrão cromático poderá ser seguido para as alterações dos imóveis:

IMÓVEIS TIPOLOGIA 1 (origem na arquitetura dos mineiros) E TIPOLIGIA 2 (caracterizada pela 
cultura do café em que o paulista inicialmente “pode abandonar, de maneira definitiva, o velho 
partido bandeirista, que era tão do gosto do proprietário de engenho ituano, para aceitar a solu-
ção da meia encosta, de inspiração mineira):

• FACHADAS: usar cores claras (branco), tons claros formados por pigmentosterrosos, 
vermelhos e ocres misturados a base branca;
• METAIS E ORNAMENTOS: usar cores fortes, sempre mais escuros que o tom da facahda. 
Cores como o verde-musgo, azul marinho, marrom poderão ser usados;

IMÓVEIS NEOCLÁSSICOS OU ECLÉTICOS COM CARACTERÍSTICAS NEOCLÁSSICAS:
• FACHADAS: uitilizar tons pálidos de rosas, azuis e amarelos;
• METAIS E ORNAMENTOS: usar tons mais claros que os da fachada, pigmentos como azul-
-claro, branco, areia.

IMÓVEIS NEOCOLONIAIS:
• FACHADAS: utilizar tons claros como areia, branco, tons pastéis de rosas, azuis;
• METAIS E ORNAMENTOS: utilizar tons mais fortes, como azuis, verdes, marrom.

 d) Execução e fomento das ações propostas
 O IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), através do Programa 
Monumenta (2008) (Um programa do Ministério da Cultura financiado pelo Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento BID com apoio da UNESCO) possui condições de financiamento para 
recuperação de imóveis privados, agindo nas cidades que estejam cadastradas no mesmo. Ele 
oferece recursos para recuperação de fachadas, estabilização estrutural, embutimento de fiação, 
além de reformas para adequação a geração de renda para o novo negócio. Apesar do município 
de Ribeirão Preto não estar cadastrado no programa, o poder público municipal possui um termo 
de cooperação técnica (REDE, 2010, p.199) com o IPHAN onde já apresentou três relatórios do 

INRC (Inventário Nacional de Referências Culturais)para reconhecimento de uma Paisagem 
Cultural do Café. Os resultados obtidos estão sendo satisfatório e podem culminar em futuros 
convênios para financiar as obras nos imóveis. Recursos privados, fundos municipais e estaduais 
ou criação de linhas de financiamento para preservação podem ser usados.

 e) Promoção e difusão patrimônio cultural
Para que os bens a serem recuperados possam ter seus usos difundidos, é essencial que se esta-
beleçam parcerias entre a prefeitura, estado e união, a promoção de material educativo para as 
escolas, filmes e outras mídias; produção de documentários, filmes e programas sobre patrimô-
nio cultura para divulgação; criação de circuitos históricos interligados com pontos estratégicos 
em Ribeirão Preto ligados ao distrito de Bonfim Paulista percorrendo os imóveis selecionados já 
sinalizados através de totens e tomando conhecimento da história e identidade da população. 

A Articulação do Espaço Urbano

 As propostas de intervenção no espaço urbano têm como objetivo estabelecer novos 
usos deste espaço pela comunidade, partindo-se da análise dos dados obtidos.

 Propõe-se a valorização ou criação de cinco núcleos de convívio para a comunidade, esta-
belecendo-se também eixos de integração entre estes (figura 91). Tais eixos são estruturadores 
no processo de redesenho urbano de Bonfim. Além dos cinco núcleos de convívio, propõe-se a 
criação de um mirante no topo de morro localizado a sudoeste do centro urbano. Tal mirante 
propiciará uma visão geral da área central de Bonfim, possibilitando uma leitura geral e integra-
da deste espaço urbano. Para que o uso do espaço urbano pelo pedestre seja potencializado, 
propõe-se a reestruturação do sistema viário da região central do Distrito.

Uso do Espaço Urbano na Escala do Pedestre

 A necessidade de estabelecer-se o uso na escala do pedestre da área central do Distrito 
de Bonfim Paulista apresentou-se como uma das principais demandas para a viabilização do 
resgate da memória e da manutenção econômica deste núcleo urbano.
 Para que seja possível o resgate do uso do espaço urbano pelo pedestre foram propostas 
quatro ações:

• Criação de uma alça de desvio de tráfego - avenida - que possibilite o deslocamento do trân-
sito passagem da área central do Distrito para sua periferia;
• requalificação e redimensionamento dos passeios públicos e das vias para o favorecimento 
da mobilidade do pedestre com mudança no sentido de circulação dos veículos automotores 
nas vias;
• implantação de área preferencial para pedestres, integrando as praças centrais a seu 
entorno;
• implantação de mobiliário de comunicação urbana para a identificação pelo pedestre dos 
diversos espaços e edifícios de valor patrimonial que compõem o Centro Histórico do Distrito.



1 - Centro Cultural e de 
educação (a ser criado)

2 - Espaço cívico 
(a ser criado)

3 - Integração entre 
praças centrais

4 - Espaço esportivo 
(a ser criado)

5 - Redesenho do largo 
da Igreja Matriz

6 - Criação de mirante

Eixo de ligação entre 
as praças centrais e 
espaço cívico

Eixo de ligação entre a igreja matriz 
e o espaço esportivo

Eixo de ligação entre 
o espaço cívico e o 
Centro Cultural

Eixo de ligação entre 
o Centro Cultural e a 
Comunidade Faiane

Redesenho das vias
públicas para valorização do 
pedestre

Núcleos de Convivência



Criação de alça de desvio de tráfego de 
veículos motorizados - avenida

Localização
Sudoeste do Centro Histórico do Distrito de Bonfim Paulista

Fontes de informação utilizadas
• Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto - Diretrizes Viárias;
• base Cartográfica do Município de Ribeirão Preto; 
• levantamento de uso do solo;
• levatamento de ocupação do solo;
• levantamento de hierarquia funcional existente;
• loteamentos aprovados e não executados (dados disponíveis para uso público);
• foto aérea GOOGLE Maps (2012).

Descrição
Criação de alça de desvio de tráfego implantada a partir da rodovia SP 368 que contorne o 
Centro Histórico do Distrito de Bonfim Paulista.

Objetivos específicos
• Facilitar a circulação de veículos automotores pela SP 328;
• diminuir o trânsito de veículos automotores na região central do Distrito;
• possibilitar a implantação de intervenções nas vias públicas que favoreçam a circulação 
de pedestres.

Pressupostos de implementação
• Definição de nova diretriz viária pela Secretaria de Planejamento e Gestão Pública em 
parceria com o DER-SP (Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo);
• contratação de empresa para desenvolvimento do projeto (até o executivo) da nova via;
• a nova via enquadra-se como avenida no Plano Diretor Municipal (possui comprimento 
inferior a 1,5 km), entretanto deve ser dimensionada para receber o trânsito da rodovia até 
sejam implantadas todas as vias (expressas e avenidas) propostas no Plano Diretor;
• realizar levantamento planialtimétrico da área destinada à implantação da nova via;
• desenvolver o projeto na nova via a partir das vias já existentes no Distrito;
• aprovação do projeto da via junto às Secretarias do Meio Ambiente e outros Órgãos 
Públicos;
•    busca de recursos para implantação junto ao governo Federal, Setor privado e Conces-
sionárias Rodoviárias. 

Ação 01
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 Implantação de áreas de preferenciais para pedestres
Localização
Região central do Distrito, englobando as vias SP 328, Felisberto Almada, Coronel Luiz da Cunha, 
Dr. Marciano, Dr. Saraiba e as praças Bonfim, Barão do Rio Branco, Central e Jordino Sampaio.

Fontes de informação utilizadas
• Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto - Diretrizes Viárias;
• base Cartográfica do Município de Ribeirão Preto; 
• levantamento de uso do solo;
• levatamento de ocupação do solo;
• levantamento de hierarquia funcional existente;
• levantamento histórico urbano;
• levantamentos visuais;
• levantamento de valores da comunidade;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012)

Descrição: Criação de passeio para pedestre em parte da via Felisberto Almada e vias laterais à 
praça Bonfim .

Objetivos específicos
• Favorecer a circulação de pedestres entre as praças do Centro de Bonfim e a utilização 
destas pela comunidade ;
• criação de áreas de convívio junto aos edifícios comerciais, favorecendo a integração 
entre estes e os espaços públicos;
•  favorecer a circulação de pedestres entre o Largo da Igreja Matriz e a área esportiva.

Pressupostos de implementação
•  Contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para implan-
tação de passeios de pedestre em parte das ruas Felisberto Almada e Coronel Luiz da Cunha 
e também na rua denominada "praça Bonfim";
• contratação de projeto paisagístico (até etapa de projeto executivo) para as praças Cen-
tral, Bonfim, Barão do Rio Branco e Jordino Sampaio;
• levantamento planialtimétrico da área do projeto e locação dos indivíduos arbóreos exis-
tentes;
• os projetos deverão contemplar as necessidades de acessos de carga e descarga nos imó-
veis localizados nas ruas que se transformarão em passeios de pedestre, tanto para a localiza-
ção de mobiliário como também para a escolha de materiais a serem utilizados;
• o projeto de paisagismo deverá contemplar a integração na escala do pedestre das praças 
entre si e com seu entorno, bem como a implantação de equipamentos ou espaços destina-
dos ao lazer e convívio da população;
• aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes;
• a implantação do passeio de pedestres no local onde hoje funciona o Terminal de ônibus 
Urbano só ocorrerá após o início do funcionamento do novo terminal de ônibus proposto. 

Ação 02



Ilustração das áreas que receberão passeios para pedestres

Ilustração do eixo entre as praças e a Igreja Matriz .



:  Ilustração da integração entre  as praças.



Ilustrações do passeio da Rua Felisberto Almada



Ilustrações do passeio 
da Rua Felisberto Almada



Requalificação dos passeios para pedestres em vias de 
maior circulação de pesdestres

Localização
Vias Cel. Luiz da Cunha, Dr. Marciano, Dr. Saraíba, Jair Costa, Barão de Ataliba, Maj. Francisco 
Gandra, Cel. Furquim, Prof. Felisberto Almada e SP 328

Fontes de informação utilizadas
• Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto - Diretrizes Viárias;
 • base Cartográfica do Município de Ribeirão Preto;
• levantamento de uso do solo;
• levatamento de ocupação do solo;
• levantamento de hierarquia funcional existente;
• levantamentos visuais;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012);
• valores da comunidade; referências bibliográficas.

Descrição: 
Redesenho de vias públicas para favorecer a mobilidade dos pedestres.

Objetivos específicos
• Criar passeios públicos que possibilitem a circulação de pedestres e cadeirantes;
• adequar as travessias das vias e os passeios a NBR 9050/2004; • Favorecer a leitura urbana por 
parte dos pedestres.

Pressupostos de implementação
Contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para implanta-
ção de passeios de pedestre nas ruas citadas;
• alteração do sentido das vias (figura 99);
• alargamento dos passeios, avançando sobre o leito carroçável quando necessário, para que 
seja possível a existência de uma faixa livre no passeio de 2,00 m de largura;
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Dire- tor Municipal, Lei de 
trânsito brasileira e NBR 9050/2004;
• restrição de estacionamento rotativo em um dos lados das vias se necessário;
• alteração do desenho dos passeios para possibilitar o acesso a edifícios patrimoniais através 
de rampas;
• o projeto deverão contemplar as necessidades de acessos de carga e descarga nos imóveis 
localizados nas ruas que se sofrerão intervenção;
• aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes.

Ação 03





Implantação de mobiliário de sinalização urbana

Localização
Vias Cel. Luiz da Cunha, Dr. Marciano, Dr. Saraíba, Jair Costa, Barão de Atali- ba, Maj. Francisco 
Gandra, Prof. Felisberto Almada SP 328, Cap. Joaquim Félix, Cel. José da Silva, Dna. Iria Alves, 
Sete de Setembro. Padre Canuto Amarante, Carlos Norberto e Dr. Gregório. •

Fontes de informação utilizadas
.  Levantamento do Patrimônio Histórico;
• levantamento de uso do solo;
• levantamento de ocupação do solo; • Levantamentos visuais;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012);
• valores da comunidade.

Descrição: 
Implantação de mobiliário de sinalização visual urbano para identificação de edifícios e espaços 
urbanos históricos

Objetivos específicos
• Criar sinalização de orientação e informação para o pedestre; • Valorizar o patrimônio 
   material e imaterial;
• padronizar mobiliário de sinalização urbana.

Pressupostos de implementação
• Contratação de projeto de comunicação visual para mobiliário urbano de orientação e 
informação (até etapa de projeto executivo) para implantação nas ruas citadas;
• associar o projeto do mobiliário ao projeto de redesenho das vias públicas;
• o mobiliário deverá estar disposto no espaço urbano considerando-se a localização dos 
edifícios e espaços patrimoniais;
• o mobiliário não deverá destacar-se em relação aos edifícios e espaços patrimoniais;
• o projeto deverá obedecer às legislações pertinentes;
• aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes.

Ação 04 Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.





Implantação de área destinada a equipamentos esportivos 

Localização
Parte de gleba não urbanizada no extremo sul da Rua Coronel Luiz da Cunha

Fontes de informação utilizadas
Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto - Diretrizes Viárias; • Base Cartográfica do 
Município de Ribeirão Preto;
• levantamento de uso do solo;
• levantamento de ocupação do solo;
• levantamento de hierarquia funcional existente;
• levantamentos visuais;
• levantamento de equipamentos urbanos e áreas institucionais; • Foto aérea GOOGLE Maps 
(2012);
• valores da comunidade.

Descrição: 
Criação de um espaço com equipamentos esportivos

Objetivos específicos
• Criar equipamentos de esporte visando suprir as necessidades de lazer demandadas pela 
comunidade;
• possibilitar o desenvolvimento de atividades esportivas aos estudantes das escolas públicas 
localizadas nas proximidades do espaço a ser criado.

Pressupostos de implementação
• definir como diretriz para a urbanização da (s) gleba (s) em questão a localização da área 
institucional a ser criada e uso ao qual ela destinar-se-á (centro esportivo);
• o centro esportivo proposto tem área aproximada de 22.700 m2, sendo que esta dimensão 
deverá ser ajustada quando houver o processo de urbani- zação da (s) gleba (s);
• caso a área do Centro Esportivo ultrapasse a porcentagem da gleba desti- nada à área 
institucional, disponibilizar parte Centro esportivo como área verde;
• contratação de projeto (até a fase de projeto executivo) para o Centro esportivo, que 
deverá contemplar em seu programa:
• edifício para uso administrativo e de apoio com sala de atividadessanitários, almoxarifado, 
recepção, administração;
• oista de Skate;
• 5-Quadras Poli Esportivas,
• anfiteatro;
• lanchonete
• bebedouros.
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004.

Ação 05



Implantação de área para Centro Cultural e Educacional

Localização
Parte de gleba não urbanizada da fazenda Santa Maria onde se localizam os edifí- cios históricos 
e terreiro de café

Fontes de informação utilizadas
Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto;
base Cartográfica do Município de Ribeirão Preto; Levantamento de uso do solo;
levantamento de ocupação do solo; levantamentos históricos; Levantamentos visuais;
levantamento de equipamentos urbanos e áreas institucionais; Foto aérea GOOGLE Maps 
(2012);
valores da comunidade.

Descrição: 
Criação de centro cultural e educacional voltado à comunidade bonfinense

Objetivos específicos
. Criar espaços que possibilitem o desenvolvimento de atividades culturais tradicionais da 
comunidade bonfinense;
• criar espaços de trabalho para os artesãos bonfinenses;
• criar espaços de ensino da cultura tradicional bonfinense através de ofici- nas e atividades 
práticas;
• criar centro de memória do patrimônio cultural bonfinense e histórico das fazendas cafeeiras.

Pressupostos de implementação
• Definir como diretriz para a urbanização da gleba em questão a localização da área institu-
cional a ser criada e uso ao qual ela destinar-se-á (Centro Cultural e Educacional);
• o centro cultural proposto tem área aproximada de 53.000 m2, sendo que esta dimensão 
deverá ser ajustada quando houver o processo de urbanização da gleba;
• contratação de projeto (até a fase de projeto executivo) para o Centro Cultural, que deverá 
contemplar em seu programa:
• edifício para uso administrativo e de apoio com sala de reuniões,
• sanitários, almoxarifado,  recepção, administração, salas de aula,
• salas de trabalho para os artesãos (atelier)
• centro de documentação e memória para documentos históricos,
• centro de exposição de caráter histórico
• centro de exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos artesãos e resultan- tes das ativida-
des educacionais.
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004;

Ação 06



Implantação do Lugar de Proximidade 1

Localização
Lotes vazios entre a rua Barão de Ataliba e o Centro Atlético Bonfinense; áreas não edificadas do 
lote 29 e fundo dos lotes entre a rua Carlos Ribeiro de Souza e o ribeirão Preto; área entre vazia 
entre o Clube Atlético Bonfinen- se, a avenida de acesso ao Alphaville, a rua Francisco Gordo e o 
ribeirão Preto.

Fontes de informação utilizadas
• Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto;
• base Cartográfica do Município de Ribeirão Preto;
• levantamento de uso do solo;
• levantamento de ocupação do solo;
• levantamento de áreas institucionais;
• levantamento de equipamentos urbanos;
• levantamentos históricos;
• levantamentos visuais;
• levantamento de áreas verdes;
• referências de projetos e planos;
• legislações pertinentes;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012);
• valores da comunidade.

Descrição: 
riação de praça que associe a implantação de espaços destinados a eventos cívicos e culturais à 
proteção dos cursos d água e de suas mar- gens. • Criação de espaços para realização de eventos 
cívicos perió- dicos.

Objetivos específicos
• integração entre o centro urbano de Bonfim Paulista e a área da atual Fazenda Santa Maria;
• qualificar o vazio urbano localizado na área central do Distrito, buscando-se a ocupação 
controlada de área destinada a parque urbano pelo Plano Diretor Municipal e sujeita a inun-
dações periódicas;
• integrar os espaços urbanos já existentes em Bonfim a um sistema de parques lineares.

Pressupostos de implementação
• Definir como diretriz para a urbanização da gleba em questão a localização da área verde a 
ser criada;
• contratação de projeto de arquitetura e urbanismo (até a fase de projeto executivo) para a 
praça de integração, que deverá contemplar: • criação de praça de acesso às praças centrais 
do Distrito com equipa- mentos de convívio;
• criação de acessos de pedestre (um através das margens do ribeirão Preto e outro pela rua 

Ação 07 Francisco Gordo) para a praça cívica;
• criação de praça cívica suspensa sobre área de alagamento que abri- gue atividades cívicas 
do Distrito (como por exemplo, o carnaval, a chegada da Romaria e o Arraiá de Bonfim).
• a praça deverá ter dimensões livres de 60m por 200m, para receber o desfile das escolas de 
samba;
• a praça deverá ter, nos seus limites, sistemas de proteção ao usuário (guarda-corpo, por 
exemplo);
• prever área destina a rampa de acesso à passarela de acesso ao Centro Cultural;
• integração das praças ao Clube Atlético Bonfinense;
• todas as áreas não utilizadas para acesso ou desenvolvimento de atividades cívicas deverão 
ser revegetadas com espécies arbóreas nati- vas.
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004;
• aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes.
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004;

Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.



Localização
Lotes vazios entre a rua Barão de Ataliba e o Centro Atlético Bonfinense; áreas não edificadas do 
lote 29 e fundo dos lotes entre a rua Carlos Ribeiro de Souza e o ribeirão Preto; área entre vazia 
entre o Clube Atlético Bonfinen- se, a avenida de acesso ao Alphaville, a rua Francisco Gordo e o 
ribeirão Preto.

Fontes de informação utilizadas
• Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto;
• base Cartográfica do Município de Ribeirão Preto;
• levantamento de uso do solo;
• levantamento de ocupação do solo;
• levantamento de áreas institucionais;
• levantamento de equipamentos urbanos;
• levantamentos históricos;
• levantamentos visuais;
• levantamento de áreas verdes;
• referências de projetos e planos;
• legislações pertinentes;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012);
• valores da comunidade.

Descrição: 
riação de praça que associe a implantação de espaços destinados a eventos cívicos e culturais à 
proteção dos cursos d água e de suas mar- gens. • Criação de espaços para realização de eventos 
cívicos perió- dicos.

Objetivos específicos
• integração entre o centro urbano de Bonfim Paulista e a área da atual Fazenda Santa Maria;
• qualificar o vazio urbano localizado na área central do Distrito, buscando-se a ocupação 
controlada de área destinada a parque urbano pelo Plano Diretor Municipal e sujeita a inun-
dações periódicas;
• integrar os espaços urbanos já existentes em Bonfim a um sistema de parques lineares.

Pressupostos de implementação
• Definir como diretriz para a urbanização da gleba em questão a localização da área verde a 
ser criada;
• contratação de projeto de arquitetura e urbanismo (até a fase de projeto executivo) para a 
praça de integração, que deverá contemplar: • criação de praça de acesso às praças centrais 
do Distrito com equipa- mentos de convívio;
• criação de acessos de pedestre (um através das margens do ribeirão Preto e outro pela rua 

Francisco Gordo) para a praça cívica;
• criação de praça cívica suspensa sobre área de alagamento que abri- gue atividades cívicas 
do Distrito (como por exemplo, o carnaval, a chegada da Romaria e o Arraiá de Bonfim).
• a praça deverá ter dimensões livres de 60m por 200m, para receber o desfile das escolas de 
samba;
• a praça deverá ter, nos seus limites, sistemas de proteção ao usuário (guarda-corpo, por 
exemplo);
• prever área destina a rampa de acesso à passarela de acesso ao Centro Cultural;
• integração das praças ao Clube Atlético Bonfinense;
• todas as áreas não utilizadas para acesso ou desenvolvimento de atividades cívicas deverão 
ser revegetadas com espécies arbóreas nati- vas.
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004;
• aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes.
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004;

Implantação de passagem suspensa para pedestres
Ação 08

Localização
Sobre a avenida de acesso ao Alphaville (nomeada como rua Francisco Gordo)• Base Cartográfi-
ca do Município de Ribeirão Preto.

Fontes de informação utilizadas
• Levantamento de uso do solo;
• levantamento de ocupação do solo;
• levantamento de áreas institucionais;
• levantamento de equipamentos urbanos;
• levantamentos visuais;
• legislações pertinentes;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012);
• valores da comunidade.

Descrição: 
Criação de passarela suspensa que ligue a praça de integração 1 e o Centro Cultural e de 
Educação.

Objetivos específicos
• Criação de passagem exclusiva para pedestres e ciclistas que possibi- lite a integração entre 
os espaços públicos propostos e a Comunidade Faiane;
• criar um marco visual que sinalize aos usuários a localização dos espaços públicos;
• favorecer a percepção, por parte do usuário, do conjunto dos espa- ços públicos e do sistema 
de parques lineares.

Pressupostos de implementação:
• Contratação de projeto de arquitetura e urbanismo (até a fase de projeto executivo) para o 
projeto da passarela;
• identificar os pontos de acesso à passarela a partir dos projetos da praça de integração 1 e 
do Centro Cultural;
• garantir o acesso de pedestres e ciclistas à passarela;
• o acesso à passarela dar-se-á apenas por rampas;
• a passarela deverá manter altura livre mínima de 5,5 m na situação mais desfavorável, 
sendo a altura medida entre a cota do pavimento da rodovia inferior e o infra dorso da viga 
ou laje da estrutura da obra.
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004;
• aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes.

Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.



Localização
Sobre a avenida de acesso ao Alphaville (nomeada como rua Francisco Gordo)• Base Cartográfi-
ca do Município de Ribeirão Preto.

Fontes de informação utilizadas
• Levantamento de uso do solo;
• levantamento de ocupação do solo;
• levantamento de áreas institucionais;
• levantamento de equipamentos urbanos;
• levantamentos visuais;
• legislações pertinentes;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012);
• valores da comunidade.

Descrição: 
Criação de passarela suspensa que ligue a praça de integração 1 e o Centro Cultural e de 
Educação.

Objetivos específicos
• Criação de passagem exclusiva para pedestres e ciclistas que possibi- lite a integração entre 
os espaços públicos propostos e a Comunidade Faiane;
• criar um marco visual que sinalize aos usuários a localização dos espaços públicos;
• favorecer a percepção, por parte do usuário, do conjunto dos espa- ços públicos e do sistema 
de parques lineares.

Pressupostos de implementação:
• Contratação de projeto de arquitetura e urbanismo (até a fase de projeto executivo) para o 
projeto da passarela;
• identificar os pontos de acesso à passarela a partir dos projetos da praça de integração 1 e 
do Centro Cultural;
• garantir o acesso de pedestres e ciclistas à passarela;
• o acesso à passarela dar-se-á apenas por rampas;
• a passarela deverá manter altura livre mínima de 5,5 m na situação mais desfavorável, 
sendo a altura medida entre a cota do pavimento da rodovia inferior e o infra dorso da viga 
ou laje da estrutura da obra.
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004;
• aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes.

Implantação de Lugar de Proximidade 2
Ação 09

Localização
Área entre edifícios históricos da Fazenda Santa Maria, avenida de acesso ao Alphaville, Comuni-
dade Faiane e rua Francisco Gordo

Fontes de informação utilizadas
Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto;
• base Cartográfica do Município de Ribeirão Preto;
• levantamento de uso do solo;
• levantamento de ocupação do solo;
• levantamento de equipamentos urbanos;
• levantamentos visuais;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012);
• valores da comunidade.

Descrição: 
Criação de praça para acesso de pedestres da Comunidade Faiane e do Centro Cultural e Educa-
cional ás praças centrais do Distrito.

Objetivos específicos
• Criar espaço de integração, para o pedestre, entre a Comunidade Faiane, o Centro Cultural e 
Educacional e a praça cívica;
• associar a implantação de espaços destinados a eventos cívicos e culturais à proteção dos 
cursos d água e de suas margens.
• criação de espaços para realização de eventos cívicos periódicos;
• integração entre o centro urbano de Bonfim Paulista e a área da atual Fazenda Santa Maria;
• integrar os espaços urbanos propostos a um sistema de parques lineares.

Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.



Pressupostos de implementação
• Definir como diretriz para a urbanização da gleba em questão a área da praça como área 
verde ou institucional a ser criada;
• contratação de projeto de arquitetura e urbanismo e complementares (até a fase de proje-
to executivo) para a praça de integração, que deverá contemplar:
• criação de praça de acesso desde a Comunidade Faiane até o Centro Cultural;
• área destina a rampa de acesso à passarela de ligação à praça cívica;
• área de apoio ao Centro Cultural e à praça cívica com estacionamento de veículos;
• todas as áreas não utilizadas para acesso ou desenvolvimento de ativi- dades deverão ser 
revegetadas.
• o projeto deverá atender as restrições legais impostas pelo Plano Dire- tor Municipal e NBR 
9050/2004;
• Aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes.

Divisas entre condomínios habitacionais horizontais e os 
loteamentos urbanos da área central do Distrito.

Ação 10

Localização
Divisas entre condomínios horizontais ou loteamentos urbanos fechados e o núcleo urbano de 
Bonfim paulista

Fontes de informação utilizadas
• Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto;
• base Cartográfica do Município de Ribeirão Preto;
• levantamento de uso do solo;
• levantamento de ocupação do solo;
• levantamento de divisas;
• levantamentos visuais;
•rReferências de projetos e planos;
•lLegislações pertinentes;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012);
• valores da comunidade.

Descrição: 
Definição de critérios de intervenção nas divisas entre loteamentos/condomínios fechados e a 
área pública urbana de Bonfim Paulista.

Objetivos específicos
• Integração visual entre o centro urbano de Bonfim Paulista e seu entorno;
• promover a utilização por parte da comunidade das áreas das divisas.

Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.



Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.



Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.

Idefinição de ações para implantação de 
sistema de parques lineares

Localização
ZPMs e áreas com vegetação arbórea no entorno imediato das ZPMs.

Fontes de informação utilizadas
Plano Diretor do Município de Ribeirão Preto;
• base Cartográfica do Município de Ribeirão Preto;
• levantamento de uso do solo;
• levantamento de vegetação;
• levamento de ocupação do solo;
• levantamentos históricos;
• levantamento de equipamentos urbanos;
• levantamentos visuais;
• referências de projetos e planos;
• legislações pertinentes;
• foto aérea GOOGLE Maps (2012);
• valores da comunidade.

Descrição: 
Definição de critérios para implantação de Sistema de Parques Lineares na região central do 

Ação 11

Distrito de Bonfim Paulista.

Objetivos específicos
••Requalificar vazios urbanos associados a cursos d água, integrando- os aso espaços urbanos 
qualificados e de uso da comunidade;
• criar espaços de lazer associados a cursos d água;
• integrar ZPMs existentes no Distrito de Bonfim Paulista;
• criar sistema de ciclovias associados aos parques lineares;
• definir critérios de remoção de imóveis localizados em áreas sujeitas à inundação e/ou ZPMs.

Pressupostos de implementação
• O Sistema de Parques Urbanos abrangerá as ZPMs localizadas no Distrito de Bonfim Paulis-
ta (considerando-se a descrição e definição destas adotadas pelo Plano Diretor Municipal), 
bem como áreas com declividade acentuada associada a topo de morro.
• o sistema de Parques será implantado em etapas, de acordo com os seguintes critérios 
apresentados hierarquicamente:
• proximidade ao núcleo urbano constituído,
• proteção a áreas ambientalmente frágeis localizadas no entorno das áreas urbanas já 
consolidadas;
• integração com outros sistemas de parques;
• demais áreas inseridas nas ZPMs.
• contratação de projeto para definição de Plano Geral (Master Plan) para o Sistema de 
Parques, no qual serão definidas a localização das ativi- dades a serem desenvolvidas e as 
etapas de implementação de projetos. Para a realização de tal Plano faz-se necessária a 
realização de levanta- mento planilatimétrico e locação de vegetação arbórea da área 
delimita- da pelo Sistema de Parques Urbanos.
• contratação de projeto para cada uma das etapas apresentadas no Master Plan.
• nas áreas urbanizadas com edifícios localizados sobre ZPMs (figura ):
• todos os edifícios localizados em áreas consideradas de risco, dentro das ZPMs, serão 
removidos através do uso do instrumento de desapro- priação.
• serão priorizadas as remoções, através do instrumento de desapro- priação, de edifícios 
habitacionais localizados em áreas sujeitas à inunda- ção.
• os edifícios habitacionais localizados nas ZPMs estão sujeitos à regula- rização fundiária, 
caso não estejam localizados em área de reisco.
• o governo municipal terá direito a preempção na aquisição dos imó- veis históricos (cons-
tantes deste documento) localizados em ZPMs, sendo que tais edifícios serão destinados ao 
uso público.
• todas as áreas não utilizadas para acesso ou desenvolvimento de atividades cívicas deverão 
ser revegetadas com espécies arbóre- as nativas.
• os projetos deverã atender as restirções legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004;
• aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes.



Distrito de Bonfim Paulista.

Objetivos específicos
••Requalificar vazios urbanos associados a cursos d água, integrando- os aso espaços urbanos 
qualificados e de uso da comunidade;
• criar espaços de lazer associados a cursos d água;
• integrar ZPMs existentes no Distrito de Bonfim Paulista;
• criar sistema de ciclovias associados aos parques lineares;
• definir critérios de remoção de imóveis localizados em áreas sujeitas à inundação e/ou ZPMs.

Pressupostos de implementação
• O Sistema de Parques Urbanos abrangerá as ZPMs localizadas no Distrito de Bonfim Paulis-
ta (considerando-se a descrição e definição destas adotadas pelo Plano Diretor Municipal), 
bem como áreas com declividade acentuada associada a topo de morro.
• o sistema de Parques será implantado em etapas, de acordo com os seguintes critérios 
apresentados hierarquicamente:
• proximidade ao núcleo urbano constituído,
• proteção a áreas ambientalmente frágeis localizadas no entorno das áreas urbanas já 
consolidadas;
• integração com outros sistemas de parques;
• demais áreas inseridas nas ZPMs.
• contratação de projeto para definição de Plano Geral (Master Plan) para o Sistema de 
Parques, no qual serão definidas a localização das ativi- dades a serem desenvolvidas e as 
etapas de implementação de projetos. Para a realização de tal Plano faz-se necessária a 
realização de levanta- mento planilatimétrico e locação de vegetação arbórea da área 
delimita- da pelo Sistema de Parques Urbanos.
• contratação de projeto para cada uma das etapas apresentadas no Master Plan.
• nas áreas urbanizadas com edifícios localizados sobre ZPMs (figura ):
• todos os edifícios localizados em áreas consideradas de risco, dentro das ZPMs, serão 
removidos através do uso do instrumento de desapro- priação.
• serão priorizadas as remoções, através do instrumento de desapro- priação, de edifícios 
habitacionais localizados em áreas sujeitas à inunda- ção.
• os edifícios habitacionais localizados nas ZPMs estão sujeitos à regula- rização fundiária, 
caso não estejam localizados em área de reisco.
• o governo municipal terá direito a preempção na aquisição dos imó- veis históricos (cons-
tantes deste documento) localizados em ZPMs, sendo que tais edifícios serão destinados ao 
uso público.
• todas as áreas não utilizadas para acesso ou desenvolvimento de atividades cívicas deverão 
ser revegetadas com espécies arbóre- as nativas.
• os projetos deverã atender as restirções legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e NBR 
9050/2004;
• aprovação dos projetos nos Órgãos Públicos pertinentes.





Outras propostas para Bonfim Paulista  em fase de estudos

Dialogando com o Caderno 1, a partir do referencial identitário do distrito de  Bonfim Paulis-
ta, outras propostas fazem parte do material de estudos para o lugar:

1. Criação de um Cluster moveleiro para atender aos muitos fabricantes de móveis 
     instalados no distrito;
2. criação de um projeto de turismo gastronômico com ênfase para a comida ItáloCaipira;
3. criação de um circuito turístico com ênfase para o Turismo Ecológico;
4. criação de um circuito turístico com ênfase para as fazendas de café;
5. estudo mais aprofundado quanto à produção de doces cristalizados, devido a 
    concentração de muitas doceiras no passado;
6. adequação de uma proposta aprovada na Secretaria de Planejamento quando da 
    liberação do loteamento da antiga Fazenda Olhos D’água, sobre a criação de um museu
    nas terras do Condomínio, que fica bem na entrada do Distrito. Indicação de que o Museu
  não seja do Café, como indicado nos documentos, mas do Homem Cancioneiro para 
  dialogar com a Cultura Bonfinense. 

 

Apoio às cele-
brações religiosas



Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.

Apoio às festividades carnavalescas.



4.12.6 Diversidade na nova
 CIDADE

Sem perder de rumo os resultados das pesquisas, neste caso em especial as informações 
que recomendam a transformação do usuário da cidade em cocriador do seu lugar, promover 
ações que trabalham com a diversidade é um caminho para ampliar o nível de pertença do mora-
dor com sua cidade. Diversidade aqui em sua maior abrangência semântica concebendo as 
variáveis culturais e sociais. Trata-se de manter o tema na pauta e sempre que uma proposta for 
encaminhada, avaliar se a ela foram acoplados os conceitos de diversidade.    

4.12.7 Centro  HISTÓRICO
Vinculados ao programa Rede Produtiva Café com Açúcar que tem como objetivo unir 

potencialidades em projetos que fomentem o negócio criativo a partir das referências culturais 
das localidades,  é possível elencar a proposta do IPCCIC para o centro de Ribeirão Preto. Apre-
sentada à comunidade em agosto de 2015, toda a estrutura do projeto se deu a partir da criação 
de redes produtivas, com destaque para a Moda, o Café, o Sorvete, a Cerveja, a Gastronomia, o 
Livro e a Música.  

Rede 
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LIVRO

Unir potencialidades em projetos que fomentem o 
negócio criativo a partir das referências culturais das 

localidades. Do tempo do café aos dias do acúcar, uma 
proposta para evidenciar as características de toda a região.

Criação da



COMUNIDADE
seja

seja cocriador
porque este 

caminho
é o único 

projeto

centro

prototipagem

1
2

Diagnóstico - Ribeirão Preto cidade quente

Incentivo de produção de sorvetes artenasais;
Criação de cadeia produtiva;
Concentração de sorveterias no centro da cidade;
Festival do sorvete no mês mais quente do ano;
Projeto social com plantio de pomar em áreas
em bairros mais periféricos, ampliando a cadeia
produtiva da iniciativa.

Diagnóstico - Ribeirão Preto cidade do café
Fomento a criação de cafeterias  e docerias
com destaque para receitas de café.
Festival do café no mês mais frio do ano.
Incentivo à criação de um corredor de
cafeterias que tenham áreas comuns.
Fomento a pequenas áreas de plantio próprio.



3
Diagnóstico - Muitas lojas de moda, ruas inteiras; 
muitas costureiras; muitos 
estilistas; escola de Moda.
Incentivo à criação de um cluster de moda
intimamente ligado ao centro. Giraria toda uma 
cadeia produtiva, podendo incluir antigos 
camelos (uma vez que receberam
destinação equivocada no passado); lojas cen-
tenárias de tecido. Proposta de uma cooperativa 
na rua Barão do Amazonas.

4
5

6
Diagnóstico - Ribeirão Preto da Orquestra; do Pedro II; da 
USP; do projeto Alma; da história de música na praça no 
passado; da Fanfarra do Marista, dos eventos cívicos 
musicais da esplanada. 
Incentivar a instalação de escolas de música no centro da 
cidade. Motivar eventos nas praças. Apoiar ensaios 
abertos da Orquestra. Promover óperas no Pedro II. 

Diagnóstico - Ribeirão Preto tem o desejo de ser reconhecida como 
a cidade do livro e da leitura.
Já acontece a segunda maior feira do livro a céu aberto do país,  no 
centro da cidade. 
Incentivar outras atividades;  apoiar as duas bibliotecas Altino 
Arantes e Padre Euclides;  apoiar as lojas de sebos com eventos; 
propor clube de leitura nas praças; distribuir livros nos pontos de 
ônibus...

Diagnóstico - Sucesso do projeto Comida de Buteco e  
produção das cervejas artesanais.
Incentivar a criação de áreas específicas para gastronomia; 
motivar os hoteis a sofisticarem seus restaurantes já que 
possuem bons estacionamentos. Fomentar a
instalação de escolas de gastronomia na área central.
Incrementar o circuito de oferta de cervejas artesanais, 
apoiando assim, o frabrico da bebida na cidade.

Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.



4.12.8 Lugares de
 PROXIMIDADE

Abaixo do programa Lugares de Proximidade, ainda 
em diálogo com o Ser Cultura, estão as propostas de trans-
formação de vazios urbanos, requalificação de espaços 
históricos e ocupação cultural das praças. Alguns  destes 
espaços ilustram as possibilidades. 

A transformação das ruínas da fábrica Cianê em complexo cultural
Três exemplos amplos para ilustrar as possibilidades

As iniciativas passadas foram muitas. 
Primeiro quiseram fazê-la rodoviária e a 
comunidade do lugar se manifestou con-
trariamente. Depois pensaram no espaço 
como uma Pinacoteca, os projetos 
arquitetônicos foram concluídos, mas as 
parcerias não se confirmaram. Como tercei-
ra proposta promoveram avançados estu-
dos para transformá-la em Centro Adminis-
trativo, mas também não seguiu. Então foi 
concebida como Complexo Cultural, como 
de certa forma recomendava o  TAC – Termo 
de Ajustamento de Conduta que deliberou 
sobre a gestão no espaço. Um estrutura para 
receber prioritariamente o Arquivo 
Histórico de Ribeirão Preto e como a área de 
39 mil metros quadrados era muito maior 
do que o Arquivo precisava, o projeto de 
Complexo acoplou outros equipamentos 
deficitários da cidade: a Biblioteca Guil-
herme de Almeida, modestamente instala-

da na Casa da Cultura, que na sua expansão passaria à concepção de uma Biblioteca 
Parque,  o MIS – Museu da Imagem e do Som, até aquele momento encaixotado, mas 
que a partir de 2016 ganha sede própria e ainda uma reserva significativa para outras 
iniciativas em parceria fosse com a Educação ou com o Turismo.  Muitos estudos, mas 
nenhum encaminhamento conclusivo. O lugar continua abandonado, em uma locali-
dade onde a comunidade do entorno, aproximados 40 mil habitantes, não acessam 
atividades culturais por muitos motivos, entre eles, a falta de opção próxima.

Elencar a transformação da antiga fábrica em prioridade não se resume a um 
investimento em cultura, mas em uma ação que a partir da cultura, positivamente 
reestruturaria uma expansiva área geográfica além de todos os benefícios já citados 
sobre a preservação de bens históricos.

Pressupostos de implementação
• Para os muros já existentes:
• contratação de projeto de desenho urbano (até etapa de projeto executivo) para qualifica-
ção dos muros.
• o projeto deverá contemplar a construção ou implantação de painéis em toda a extensão 
dos muros, nas faces voltadas para as vias públicas;
• os painéis deverão ter dimensão mínima igual as do muro em que serão implantados;
• os painéis serão utilizados como suporte para a manifestação artística de artistas e artesãos 
bonfinenses, bem como para a divulgação de imagens históricas do Distrito de Bonfim 
Paulista.
• a utilização de tais painéis será coordenada pela administração do novo Centro Cultural e 
Educacional ou por Associação Comunitária;
• para as divisas ainda não implantadas:
• as divisas poderão ser de dois tipos:
• a) fechamento físico sem fechamento visual em todo o perímetro do loteamento/condomí-
nio (utilizando-se gradis ou telas);
• b) fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias públicas 
(muros).
• no caso do fechamento físico e visual do loteamento/condomínio em relação às vias 
públicas, serão impostas as seguintes condições:
• implantação em todo o perímetro do loteamento/condomínio fechado de passeio voltado 
para as vias públicas com largura mínima de 15 metros.
• tais passeios serão de uso totalmente público, mas sua manutenção é de responsabilidade 
do loteamento/condomínio com ao qual está vinculado.
• tais passeios receberão tratamento paisagístico, por parte do empreende- dor, sendo que 
tais áreas não poderão ser consideradas nem áreas verdes e nem áreas institucionais do 
empreendimento a ser aprovado.
• tais passeios não poderão servir a atividades de apoio ao condomínio/loteamento fechado, 
como por exemplo, estacionamento.
• os passeios deverão atender às restrições legais impostas pelo Plano Diretor Municipal e 
NBR 9050/2004;
• o projeto paisagístico deverá receber a aprovação dos Órgãos Públicos pertinentes.

Definição de Ações para a Implantação de 
um Sistema de Parques Urbanos

O núcleo urbano de Bonfim Paulista estabelece uma estreita relação com o ribeirão Preto e 
seus afluentes. Tais cursos d’água participam diretamente do desenho urbano de Bonfim e 
também interfere no cotidiano dos munícipes em perío- dos de cheia. No entanto, quando anda-
mos por Bonfim percebemos que os edifícios e os espaços urbanos existentes estabelecem uma 
relação de oposição com estes corpos hídricos, escondendo-os na paisagem urbana.

Para que se possa estabelecer uma relação positiva de convivência entre este núcleo 
urbano e os cursos d água, deve-se criar possibilidades para as áreas próximas a estes recebam 
equipamentos e usos que valorizem o dia-a-dia dos munícipes, integrando-os ao cenário urbano. 

Entendendo que estes participam do funcionamento urbano. Um dos usos que pode ser associa-
do às áreas lindeiras fluviais é o lazer.

Sendo assim, propõe-se que seja implantado um sistema de parques linea- res que englobe 
as margens dos cursos d’água, o topo de morro e remanescentes de vegetação que se encontram 
próximo às margens fluviais. Tal sistema de parque funcionará como uma costura urbana, interli-
gando espaços e equipamentos urba- nos em diversas escalas. No entanto para que tal proposta 
viabilize-se é necessário definir-se critérios para o desenvolvimento dos projetos de parque que 
comporão tal sistema e as prioridades na definição dos limites desta rede de parques.

A ação de implantação de um parque linear tem como objetivos:
• Proteger as margens destes cursos d’água ainda não ocupados pela expan- são urbana e 

possibilitar a implantação de um sistema de ciclovias, conforme especificado no Plano Diretor do 
município;

• definir prioridades na remoção de imóveis em áreas sujeitas a inundação;
• definir as áreas do sistema de parques que receberão os projetos a serem desenvolvido na 

quarta etapa do conjunto do Plano de Ações para Bonfim Paulista.
Vale lembrar que os projetos de parques lineares correspondem a ultima etapa do conjunto 

de Planos de Ações para Bonfim Paulista, a ser desenvolvido posteriormente.



Enquanto uma ampla rede não se forma, é possível começar. Uma possibilidade é 
transformar o lugar em uma escola social: instalar uma fábrica de blocos comunitária 
para o ensinamento da confecção de blocos e tijolos, com cursos simultâneos de pedrei-
ros para aulas de alvenaria que, acompanhadas por profissionais qualificados, ergueria 
os muros necessários para a estruturação do espaço. Depois, cursos de eletricidade para 
reconstituir os postes externos. Então uma ação social com remuneração garantida aos 
que sem trabalho precisam subsidiar suas famílias, para a limpeza dos 39 mil metros 
quadrados. Enquanto isso, a cooperação entre Conppac e Promotoria para deliberação 
para a elaboração de projeto arquitetônico para a ocupação da antiga fábrica. Então 
seguir requalificando espaço por espaço. Começar pelo Memorial da Fábrica que viabi-
lizaria a recuperação da construção mais conservada, e este Memorial seria o lugar da 
exibição do projeto macro para promover o encantamento de possíveis parceiros.  
Antes de subir novas paredes para reencontrar os telhados, garantir estrutura segura 
para o lugar passar a ser usado como cenário para eventos específicos:  filmagens, des-
files, encontros culturais. Trabalhar com a hipótese de não restaurar a fábrica, investi-
mento elevado, mas preservar tudo até o dia do início das obras e avançar com uma 
construção contemporânea balizada em estudos de economicidade. Exemplos como 
esses foram empenhados no Rio de Janeiro e os resultados são muito favoráveis à 
preservação histórica que se viabiliza a partir de investimentos mais alternativos. 

COMO COMEÇAR





A transformação das ruínas dos Barracões do Café 
                                                           em Escola de Dança

Por anos o lugar ficou abandonado até que 
uma proposta se viabilizou. Uma rede entre poder 
público e privado, com destaque para a sociedade 
organizada se estabeleceu e concebeu-se a ideia 
de transformar o lugar em um complexo cultural. 
As tratativas estavam avançadas; o poder público 
cederia o direito de uso, sem cessão de proprie-
dade e a iniciativa privada edificaria nos 
barracões, a partir do  conceito de preservação,  o 
transformando em escola de dança, projeto social 
não vinculado a lucros, devidamente comprovado 
pelo currículo da entidade solicitante parceira.

Mas no meio do caminho outras nego-
ciações geridas pelo poder público reverteram o 
uso do espaço e o mesmo continua abandonado, 
servindo de lugar para o consumo de drogas.

As ilustrações demonstram o avanço inter-
rompido por falta de planejamento da gestão 
pública.





O Morro do São Bento como lugar de proximidade

Já cenário de muitos projetos culturais, o Morro do São Bento que abriga os Teatros Munici-
pal e Arena, a Casa da Cultura, a Biblioteca Guilherme de Almeida e a Escola de Arte Cândido Port-
inari é um lugar de grande potencialidade, entretanto, não potencializado. Sua proposta de 
gestão em formato de parque, conforme legislação, não se consolida por questões diversas, entre 
elas, a falta de recursos. Mas no modelo de rede de cooperação, a exemplo da que foi iniciada 
com a Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, que financiou a 
elaboração de projetos para a transformação do local, a proposta poderia ganhar dimensão e ser 
materializada. 

 O lugar abriga ainda uma reserva nativa de mata, fazendo-se um espaço ecológico 
propício para ações educativas. No mais, está avizinhado pelo Bosque Municipal Fábio Barreto, 
pela Cava do Bosque e pela Sete Capelas. A estratégia pensada é a de unir todos os equipamento 
em uma única área de maneira que a população possa acessar  por diversas entradas e interna-
mente se locomover como em um amplo parque. 

Outra possibilidade é a de incorporar o prédio do antigo Mosteiro, burocraticamente usado 
pelas Secretarias de Educação e Administração (que passariam para o Centro Administrativo, 
projeto importante para a economicidade da prefeitura) e assim, atingindo a totalidade de equi-
pamentos no quadrante que compreende o parque, fazê-lo  uma localidade de proximidade para 
a comunidade ribeirão-pretana e visitantes. 

Houve certa polêmica sobre fechar ou não a área, mas o fechamento se motivado pela 
valorização da segurança e organização e não pela seleção de acesso, o que um projeto de 
gestão daria conta de regularizar, não deve ser apontado como problema. 
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 CADERNO 4
A Tecnologia Social do IPCCIC não se valida se as ações 

promovidas e organizadas em cadernos não se derem coletiva-
mente e a partir dos referenciais identitários da cidade.  Assim,  vali-
dar as propostas do Caderno 3 é importante para o fechamento do 
mesmo, daí sua concepção de caderno em aberto. 

É no momento da formação de redes de cooperação que 
parte das ideias apresentadas se consolidam. A outra parte entre-
tanto, considerada estruturante, faz parte do diagnóstico da 
Pesquisa e está aqui apresentada como basal de todo o projeto 
Seja Comunidade, ações sem as quais o caderno 3 não se material-
iza. O que cabe afirmar que muitas revisões são possíveis e até 
desejadas, mas não todas. 

O próximo caderno estrutura o trabalho em rede e seu 
tempo de operacionalização é amplo se compreendido em curto, 
meio e longo prazo. O que ocasiona a elaboração do caderno 5 
simultaneamente, já que no mesmo são estudados os resultados.       

para o
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