
MANIFESTO DE REPÚDIO ÀS SOLUÇÕES 
PROPOSTAS NO CONJUNTO DA OBRA

PARA A LINHA 17 OURO DO METRÔ, EM MONOTRILHO.

A SAVIAH em conjunto com MOVIMENTO DEFENDA SÃO PAULO, CONDOMÍNIO 
PALM SPRINGS, ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA E CIDADANIA, CONSELHO 
COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA - CONSEG MORUMBI, MOVIMENTO CIDADE 
CIDADÃ, MOVIMENTO MORUMBI TOTAL  vem a público manifestar veementemente 
opinião contrária às soluções propostas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, no 
conjunto da obra para a Linha 17 – Ouro do Metrô, em Monotrilho. 

A busca pela mobilidade para os moradores na cidade de São Paulo merece comemoração, 
contudo, a expectativa de melhor deslocamento através da cidade não pode impedir a 
reflexão abrangente dos desdobramentos das intervenções propostas, e os impactos negativos 
delas resultantes. Nossa cidade e seus habitantes vivem um cotidiano que paga alto preço 
por inúmeras soluções isoladas, implantadas no decorrer de décadas, sem a preocupação 
da análise do contexto urbano e suas extensões. Já não há espaço para novos equívocos, 
como este que será consolidado, na eventualidade de se concretizar a adoção das soluções 
propostas.

Desta forma, nós, os moradores nos bairros consolidados, estritamente residenciais, 
pertencentes ao perímetro de abrangência das intervenções urbanas definidas no traçado do 
Trecho  3 da Linha 17 – Ouro, em Monotrilho (ligação da Estação Morumbi da CPTM da 
linha 9 (Esmeralda) até a Estação São Paulo Morumbi da linha 4 do metrô (Amarela), NÃO 
ACEITAMOS A PROPOSTA COMO SOLUÇÃO por inúmeros motivos, entre os quais:

•   O custo estimado para implantação do trecho 3 esta superior ao projetado em de R$ 500 
milhões, conforme o documento Matriz de Responsabilidades assinado entre O Governo 
do Estado, Prefeitura do Município de São Paulo.

•   O trecho 3 não consta do plano diretor do Município e concluímos que há desvio de 
finalidade de recursos públicos.  

•   A tecnologia adotada, Monotrilho elevado é ultrapassada e altamente rejeitada na maioria 

dos países que a experimentaram.

•   Uma vez feito este investimento ficará inviável a implantação do Metrô tradicional, que é 
o que todos querem.  

•   Em especial para o Trecho 3, que esta orçado em R$ 1.5 bilhão  terá um custo passageiro 
por sentido na hora de pico de R$ 250.000,00. Tendo em vista que o número de passageiros 
por sentido na hora de pico é de 6.000, o pode ser facilmente atendido por corredor de 
ônibus convencional a um custo 90% inferior ao do monotrilho e com muito mais conforto 
no horário de pico. Desta forma, conforme exposto, o carregamento do trecho 3 não justifica 
o modal escolhido. Sendo assim poderiam aguardar o momento ideal para se realizar o 
investimento correto, e ainda melhorar a mobilidade dos bairros. 

 As intervenções necessárias à implantação do Sistema Monotrilho causarão degradação e 
danos à região, impossíveis de serem reparados, tais como:

•   Deixará uma verdadeira cicatriz na cidade como o que o minhocão deixou.

•   Depreciação dos imóveis, degradação urbanística.

•   Aumento de fluxo de pessoas em bairros residenciais, com consequente aumento de 
criminalidade.

  Como moradores na região diretamente impactada, não limitamos nosso movimento ao 
discurso. Estamos preparando sugestões, olhando o horizonte além das divisas dos nossos 
bairros, procurando pensar a cidade como um 

organismo vivo e amplo, para o qual não pode haver fronteiras, tampouco soluções 
imediatistas. O documento será brevemente encaminhado a quem de direito. Por agora, 
reforçamos nossa convicção:
 

NÃO ACEITAMOS O MONOTRILHO COMO SOLUÇÃO  
PARA IMPLANTAÇÃO DA LINHA 17 - OURO DO METRÔ


