
Escola Parque ocupa imóvel residencial unifamiliar na MSV 268 
 

 
Fevereiro de 2017: na semana anterior ao começo das aulas, a imprensa 
noticiou a compra parcial da Escola Parque - EP pelo fundo Bahema, 
surpreendendo os  alunos da escola.  Os pais imediatamente se mobilizaram e 
promoveram abaixo  assinado exigindo transparência sobre a transação e seus  
reflexos nos rumos do ensino e na expansão da escola. 
[https://www.peticao24.com/escola_parque_venda_ao_grupo_bahemaescola_parque_venda_ao_grupo_ba

hema] 

Em 2017, o fundo Bahema, além de compra de 5% de participação na EP, 
firmou contrato de venda da Escola da Vila, em São Paulo, com cláusulas 
condicionando o pagamento de bônus à expansão do numero de matrículas e à 
elevação do valor médio das mensalidades. [http://www.escoladavila.com.br/vila-aberta/wp-

content/uploads/2017/04/Proposta_Adm_28_03_2017- 

1.pdf?fbclid=IwAR179A72FhH1pxlTUpJMMEme62eadpxpjar5Mce0l6uFGwahXWWR7Yv5k70]  

 

Ate o final de 2019, o fundo deve arrematar os 90% restantes da EP, e, 
seguindo a lógica do contrato celebrado com a Escola da Vila, provavelmente 
condicionará o valor final da venda ao aumento do número de matrículas e do 
valor da mensalidade média. Como consequência, o Alto Gávea sofrerá com os 
impactos viários relativos à expansão do aumento expressivo de alunos e do 
padrão financeiro de suas famílias. 

 

 



 
Trechos do contrato firmado entre a Escola da Vila e o fundo Bahema 

 
 
Em novembro de 2018, a comunidade já é afetada pelo ritmo acelerado imposto 
pela EP na execução das alterações previstas para fevereiro de 2019. A EP 
anuncia aos pais o funcionamento do ensino infantil no imóvel residencial 
unifamiliar localizado na rua Marquês de São Vicente n.268 [ MSV n. 268 ] sem 
que se apresente uma única licença ou o estudo de impacto viário para o 
funcionamento e o começo das obras no local.  

 

 

Em 27/10/2018, a AMALGA realizou reunião extraordinária, contando com a 
presença do Superintendente da Zona Sul, Sr. Marcelo Maywald, sobre as 
poucas informações apresentadas pela EP na reunião promovida no dia 



23/10/2018 pela AMAGÁVEA, para funcionamento, a partir de fevereiro de 2019, 
do ensino infantil em imóvel residencial unifamiliar na MSV n.268.  

 

  

 
Fotografias da apresentação realizada pela Escola Parque no dia 23/10/2018 

Apesar do projeto indicar aumento de área construída, impacto viário e previsão 
de aulas no local para fevereiro de 2019, o Superintendente da Zona Sul 
informou que, até aquela semana, nenhum pedido de licença ou estudo de 
impacto viário havia sido submetido aos órgão municipais competentes para 
apreciação do projeto. Foram elencados os seguintes pontos críticos:  

• em 2017 a Escola Parque firmou contrato com grupo Bahema, o que deve 
implicar em prováveis exigências para expansão de número de alunos e 
do valor da matrícula; � 

• o impacto viário previsto pela implantação de uma escolar na esquina da rua 
João Borges é incompatível com o já saturado trânsito nas ruas Marquês 
de São Vicente e João Borges, alertando-se para a gravidade de novo 



impacto sobre o único acesso para a Clínica São Vicente, já estabelecida 
no local e em processo de expansão; � 

• Marquês de São Vicente n° 483 : vizinhos da EP no imóvel da MSV n° 483 
relatam o total descaso da diretoria sobre reclamações diárias do 
transtorno causado pelos motoristas das vans escolares e pelos pais na 
entrada e saída dos alunos; � 

• Audiências : o Sr. Marcelo Maywald, se comprometeu a instaurar processo 
administrativo e agendar audiência com os Secretários de Transporte e 
de Urbanismo; � 

• Representantes : foram eleitos 2 moradores por rua do Alto Gávea para 
representarem a mobilização em conjunto com a AMALGA e a 
AMAGAVEA; � 

• Abaixo assinado e estudo de impacto viário: foi acordado a elaboração de 
abaixo assinado :https://chn.ge/2yFMXvP ]]e rateio de despesas para 
contratação de estudo de impacto viário. O estudo de impacto viário já foi 
contratado e está sendo elaborado.  

Em 13 de novembro de 2018, a AMAGAVEA realizou nova reunião para debate 
e votação sobre o projeto da EP para o imóvel na MSV n.268, vencendo a 
posição dos moradores contrários ao projeto. 

No dia seguinte, a AMALGA realizou reunião com equipe da CET Rio para tomar 
conhecimento sobre o conteúdo do projeto protocolado pela EP em 06/11/2018, 
sem o devido estudo de impacto de trânsito. O projeto difere das informações 
apresentadas na reunião do dia 23 sobre a quantidade de alunos: serão dois 
turnos de 223 alunos [ 446 alunos] para os edifícios 1 e 2, faltando especificar o 
uso do edifício 3. [conforme memorial descritivo que consta do processo 
protocolado na CET RIO instaurado em 12/11/2018] .  

Para uma análise adequada do projeto, a CET RIO necessita que a Escola 
Parque apresente estudo de impacto viário desenvolvido ao longo do mês março 
de 2019, garantindo que sejam contabilizados os maiores picos de trânsito na 
área. Foi contratado estudo de impacto viário pelo grupo de moradores do 



entorno para que possa ser comparado com as informações apresentadas pela 
Escola. Antes dessa análise, não há hipótese de licenciamento de obras para o 
local.  

Também no dia 14/11/2018, a Escola Parque anuncia em comunicado enviado 
aos pais (*) que haverá obras nos imóveis da Marquês de São Vicente n. 268 e 
n. 355. Portanto, o indicado seria a elaboração de estudo de impacto ambiental 
para o conjunto de intervenções propostas, contemplando as alterações e 
impactos sinérgicos para a área e para o rio Rainha, que corta o imóvel na MSV 
355 e atravessa a rua João Borges, próximo ao imóvel da MSV n. 268.  

Tre

cho extraído do comunicado enviado pela Escola Parque aos pais dos alunos 

 

Próximos passos:  

1) AMALGA aguarda manifestação oficial da CET RIO sobre as exigências  

para elaboração do estudo de impacto viário do projeto da Escola Parque para o 
imóvel da MSV n.268;  

 2)  Secretaria Municipal de Urbanismo e subsecretaria de meio ambiente serão 
consultadas quanto à possibilidade de estudos de avaliação de impacto 
ambiental integrado para o licenciamento das obras da MSV n.268 e da MSV 
n.455, com impacto direto sobre o rio Rainha, e reflexos sobre o entorno da 
Clínica São Vicente [em processo de expansão de leitos ]; 
 � 
3)  AMALGA consultará a CEDAE sobre capacidade instalada na área 
residencial unifamiliar para instalação de unidade de ensino para mais de 400 
alunos; � 
 
4)  AMALGA apresentará denúncia ao Ministério Público Estadual contra os 
riscos relacionados ao início de obras nos imóveis situados na rua MSV n.268 e 
n.355, bem como sobre status do Inquérito Civil MA 1675/2000 relativo ao 
imóvel da MSV n.455; e apoiará ações individuais dos moradores do entorno. � 


