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Conforme informação fornecida pelo Sr. Guilherme Ro-
drigues Alves, Presidente da Associação do Alto da 
Boa Vista, foi confirmado pela Prefeitura Regional de 

Santo Amaro a morte de um macaco (comum em nossa re-
gião) por Febre Amarela na Rua Alexandre Dumas.

Isso quer dizer que os mosquitos da região podem estar 
com este vírus e por isso todos devem se proteger eliminan-
do focos de criadouros do mosquito e vacinando-se contra a 
Febre Amarela.

11 5082-2200 11 5525-377011 5525-3770

O RISCO DA FEBRE AMARELA 
PRÓXIMO AO JARDIM MARAJOARA

Como se transmite a Febre Amarela? 

A febre amarela é transmitida pela picada dos 
mosquitos transmissores infectados. A transmis-

são de pessoa para pessoa não existe.

Quais os sintomas?

Os sintomas são: febre, dor de cabeça, calafrios, 
náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia (a pe-
le e os olhos ficam amarelos) e hemorragias (de 

gengivas, nariz, estômago, intestino e urina).

Saiba mais no site: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/sobre.php
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A   nova Lei de Zoneamento, sancionada em 2016, foi 
palco de inúmeras discussões entre a sociedade civil 
e os órgãos públicos. Nesse período, por iniciativa de 

alguns moradores do Marajoara, criouse o “Movimento ZER” 
que uniu a comunidade do Jardim Marajoara e deu voz aos 
nossos pleitos na mídia e junto aos legisladores do município. 

Diversos moradores penduraram faixas em suas residên-
cias, participaram da passeata realizada pelas ruas do bair-
ro e de diversas seções na Câmara dos Vereadores de São 
Paulo, dando um exemplo genuíno de civilidade e cidadania.

Entretanto, após entrar em vigor apareceram alguns entra-
ves em função da grande mudança de conceitos e regramen-
tos da nova norma. No início de 2017 iniciou-se um proces-
so de revisão da Lei n° 16.402 que contou com uma primei-

Fonte: Prefeitura de São Paulo 
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/marco-regulatorio/zoneamento/ajustes-zoneamento/

ra etapa de Avaliação da Aplicabilidade dos Instrumentos, se-
guido pela disponibilização de formulários no site Gestão Ur-
bana e nas 32 Prefeituras Regionais para serem preenchidos 
pelos munícipes com sugestões, críticas e propostas.

Foram recebidas 585 contribuições que ajudaram a conso-
lidar o projeto de lei, que além da minuta participativa, será 
discutido no Conselho Municipal de Política Urbana – CMPU 
e na Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU, bem 
como em audiências públicas.

Ao final do processo participativo, todas as propostas se-
rão analisadas e avaliadas quanto a sua incorporação à mi-
nuta, que será posteriormente encaminhada à Câmara Muni-
cipal. Devemos todos acompanhar o processo e ficar atentos 
a possíveis mudanças que venham a prejudicar nosso bairro!

REVISÃO DA NOVA LEI DE ZONEAMENTO 

Fonte: Prefeitura de São Paulo 

Para ser incluído num deles, basta entrar em contato com o Whatsapp da Sajama: (11) 95472-5262. Mas qual grupo traz discus-
sões mais interessantes para mim? 
Confira abaixo:

Grupos do WhatsApp

1. Amigos Marajoara – É o grupo de conversas variadas. To-
talmente aberto a manifestações como piadas, posts de datas 
comemorativas, política, opiniões pessoais e demais assuntos.

2. Marajoara Seguro – Administrado pela VAP, é a “rádio-patru-
lha” comunitária de segurança do bairro: quanto mais precisa 
e rápida a informação, mais fácil deste grupo alcançar seu ob-
jetivo, que é ajudar na vigilância do bairro. É um grupo de so-
lução de problemas: permite a comunicação direta, o acesso à 
informação, denúncias e notificações de ocorrências policiais 
em tempo real, entre vizinhos e com a VAP.

3. ZER – Começou como um grupo para discutir a questão da 
mudança de zoneamento. Hoje serve para discutir a execução 
dos serviços públicos no bairro: Sabesp, Eletropaulo, reuniões, 
trânsito, lixo, subprefeitura, iluminação e eventos. Ou seja, o 
grupo para troca de informações sobre o bairro de interesse 
dos moradores.

4. CAM – Grupo voltado a assuntos animais em geral: infor-
mes, adoções, dicas e campanhas que dizem respeito aos bi-
chinhos no bairro e arredores.

5. Monitoramento Marajoara – Grupo para a adesão e troca de 
informações sobre o monitoramento por câmeras do bairro.
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O famoso café da manhã com autoridades, diretores 
e convidados voltará regularmente a acontecer em  
fevereiro na sede da SAJAMA.

 Reserve a data na agenda: 

O CAFÉ DA MANHÃ NA SAJAMA VOLTA EM FEVEREIRO

CAFÉ DA MANHÃ  
na SAJAMAFevereiro

28

JÁ FEZ SUA CONTRIBUIÇÃO 
PARA A SAJAMA ?

No mês de dezembro e janeiro a SAJAMA encaminhou os carnês 
referentes as contribuições de 2018. Para que a SAJAMA possa 
continuar trabalhando em prol do bairro, além do trabalho vo-

luntário dos Diretores e de diversos colaboradores, precisa da sua con-
tribuição financeira. 

Faça sua parte!

Café da Manhã de Fevereiro/2017

Café da Manhã de Junho/2017

Café da Manhã de Outubro/2017

Café da Manhã de Março/2017

Café da Manhã de Setembro/2017
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ADEUS 2017,  
QUE VENHA 2018!

Na passagem de um ano para outro o sol se põe pela última 
vez em um ano e quando nasce novamente fez o mesmo 
movimento dos outros dias, mas nos sentimos em um ano 

novo. Mesmo sendo apenas simbólico refletimos sobre nossa vida e 
nos damos uma nova chance para fazer diferente aquilo que consi-
deramos que deve mudar. 

Não só nós, moradores do Marajoara, mas a grande maioria dos 
brasileiros, tem arrastado por mais de 3 anos a penúria do preço de 
vivermos em um país carcomido pelos efeitos da corrupção.

Em 34 anos de título de eleitor não me lembro de ter esperado uma 
só eleição com entusiasmo mas esta de 2018 está me empolgando. 
Minha ingenuidade e otimismo são velhos conhecidos, podem estar 
me iludindo, mas acredito que o que fez a diferença nos países sé-
rios foi a privação gerada pelas guerras, o Brasil nunca teve guerra, 
mas desta vez a fome atingiu o povo, a fome de alimento, de digni-
dade, enfim, de tudo que uma guerra te saqueia e isso me dá espe-
rança de que tenha trazido consigo o despertar para sua responsa-
bilidade em tudo que acontece no país.

Feliz ano novo para todos!

ON LINE
O site do SAJAMA está no ar. 

Confira!

www.sajama.org.br
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