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“O Universo é o melhor 
exemplo de um espelho 
que a natureza nos deu, 
porque aceita, sem condi-
ções, os nossos pensamen-
tos, emoções, palavras e 
ações, e envia-nos o refle-
xo da nossa própria ener-
gia através das diferentes 
circunstâncias que se apre-
sentam nas nossas vidas.”

Texto Taoísta 

Fechando o ano de 2015

A reunião da SAJAMA, que encerrou 
este ano que tantas lições nos trouxe, 

recebeu amigos de ideias e também auto-
ridades que admiramos por sua pró-ati-
vidade, como é o caso do Capitão Borges 
da 1ª. Cia do 22°BMPM e o Delegado Ti-
tular do 99°DP que têm sido implacáveis 
na ação e inteligência de nossa Segurança.

Recebeu também o Dr. Mario Dirien-
zo, da 6ª. Seccional da Polícia Civil que 
atende várias delegacias do Subdistrito 
de Santo Amaro e também o Subprefeito 
Laércio Ribeiro de Oliveira, recém em-
possado, em substituição a Valderci Ma-
lagosini Machado. O Subprefeito Laércio 
vem direto do Gabinete do Prefeito Had-
dad e transmitiu o seu recado aos presen-
tes, atentos à suas palavras.

Sérgio Berti, ex-Presidente do CON-
SEG Campo Grande, não deixou por me-
nos, agradeceu ao Subprefeito e não se 
conteve dizendo mesmo que “vai orar” 
para que as promessas sejam levadas a 
efeito. Num momento de descontração, 
o também ex-Presidente do CONSEG 
Campo Grande, Dr. João Diniz, brincou 
“admirado” pela colocação de Sérgio Ber-
ti. O Subprefeito tem importante missão 
em se tratando de atender às demandas 
dos Santamarenses!

A grande preocupação, no entanto, 
ainda está afeta ao desenrolar da Lei de 
Zoneamento que, caso tenha mudança 
para ZCorr2 na Rua Ministro Álvaro de 
Sousa Lima, poderá trazer consequências 
desastrosas -já a curto prazo- para o Meio 
Ambiente da região, tão enaltecido, docu-
mentado e até televisionado pela grande 
mídia. A pressão dos interesses econômi-
cos não pode se sobrepor aos interesses 
de preservação do meio ambiente funda-
mentais à condição minimamente salutar 
de vida de todas as espécies.

Em momento em que a corrupção é fi-
nalmente desmascarada de cima para bai-
xo, é hora também de não nos conformar-
mos e lutarmos ainda mais enfaticamente 
contra quaisquer decisões que não sejam 
unanimidade em nosso pulmão verde, 
bem ao contrário, como se pode constatar 
nas imagens da audiência que mascarou 
interesses com presenças contratadas.

SALVAR e PRESERVAR o VERDE de 
SANTO AMARO é mais que missão, 
é DEVER, de cada um que abraçou 
esta região e pensa em deixar o melhor 

para seus filhos e netos!  
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DESCABIDO
SET de Filmagem no Marajoara

A diretoria da SAJAMA tentou e 
muito, em contato com a Subprefeitu-
ra e polícias civil e militar que a filma-
gem programada por uma produtora 
para ter tomadas também externas 
não viesse a acontecer para não pre-
judicar a paz do bairro.

Tudo começou com um comuni-
cado distribuído a cada residência do 
Marajoara, onde a produtora alertava 
que dos dias 22 a 26 e 29 de novem-
bro (especialmente) teriam atores 
trajados de policiais, em determinada 
ação externa da filmagem, à frente da 
casa da Rua Dr. Paulo Aires Neto, 394.

Neste comunicado, informaram 
que estavam devidamente autoriza-
dos pelos órgãos responsáveis, no 
caso: Subprefeitura e CET.

Mas... e a comunidade do Jardim 
Marajoara, foi consultada? Como 
pode a Subprefeitura tomar tal deci-
são sem perguntar aos moradores do 

bairro que são organizados e tem a 
mais antiga associação de moradores 
para contato?

As polícias militar (22° Batalhão) 
e civil (99° DP) foram também conta-
das pela SAJAMA e a resposta que se 
teve é de que haviam recebido orien-
tação de seus superiores.

Não está correto!
Não bastasse, ao contrário do dito 

no comunicado da produtora, o fe-
chamento das vias do entorno deste 
local não foi momentâneo. Nosso vi-
zinho Albino registrou tudo, inclusive 
a NÃO presença da CET para orien-
tar o trânsito que ficou bloqueado 
nas ruas Tojil, Dr. Paulo Aires Neto 
e Marjorie Prado. Quem orientava 
“comandava” quem podia, ou, não, 
entrar nestes trechos era o pessoal da 
filmagem.

DESRESPEITO total aos mora-
dores do Jardim Marajoara!

Boas Festas
Novamente nosso bairro se enfeita para receber o Natal e o Novo Ano que já 

bate à nossa porta. Mais um ano passou e todos os esforços da SAJAMA foram 
concentrados para garantir que  aqui viver fosse agradável e seguro. Juntos, 
conquistaremos em 2016 este mesmo objetivo. Desejamos Boas Festas  a todos 
os moradores, funcionários e prestadores de serviços que nos atendem!
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A importância das áreas verdes para o meio ambiente 
em que vivemos e o novo zoneamento proposto

Seríamos nós uma sociedade sus-
tentável que vive e se desenvolve inte-
grada à natureza, considerando-a um 
bem comum? Respeitamos a diversi-
dade biológica e sociocultural da vida, 
centrada no exercício responsável e 
consequente da cidadania?

Há em nós o desejo de fazer parte 
da solução e de não utilizar mais do 
que pode ser renovado?

Claro que não, no último 
inverno, em São Paulo, quan-
do a umidade relativa do ar 
chegou a 17%, o ar seco pro-
vocou irritação nos olhos, gar-
ganta, e várias doenças apare-
ceram: gripes, infecções virais 
e respiratórias, como asma, 
pneumonia e rinite alérgica. 
Moradores e escolas mudaram 
a rotina de atividades ao ar li-
vre ou locais de aglomeração.

São Paulo que já foi a terra 
da garoa, tem hoje em algu-
mas regiões como Itaquera e 
Guaianases menos cobertura 
vegetal que o semiárido nor-
destino.

Todos os componentes de 
uma área verde: gramados, 
forrações, arbustos, árvores, 
arbustos, trepadeiras são res-
ponsáveis pelo sombreamen-
to deixando os espaços mais 
agradáveis, saudáveis e boni-
tos. Há estudos mostrando que onde 
eles existem o índice de depressão é 
menor e que, em áreas degradadas, a 
violência aumenta. 

Áreas verdes despertam harmo-
nia e paz. Reduzem a poluição do ar, 
pois através da fotossíntese transfor-
mam gás carbônico em oxigênio, pu-
rificando-o e, através da transpiração, 

umectando o ar. Além disso, protegem 
o solo, controlam erosão, reduzem ruí-
dos, poeira, funcionando como quebra 
ventos, diminuindo e conduzindo os 
ventos, favorecem o ciclo das águas e 
dos nutrientes. Servem de abrigo e ali-
mento à avifauna.O Jardim Marajoara 
faz parte da rota migratória das aves 
em São Paulo.

As áreas verdes amenizam tempe-
raturas. A geógrafa Magda Lombardo 
fez um detalhado estudo onde mos-
tra que “o crescimento desordenado 
das áreas urbanas tem um fenômeno 
peculiar: as ilhas de calor. Este proces-
so caracteriza-se pelo incremento da 
temperatura nos centros urbanos em 
relação às áreas de entorno. Isso pode 

ser explicado pelo fato de os materiais 
empregados na construção civil arma-
zenarem calor e das áreas mais aden-
sadas e menos arborizadas tenderem 
a apresentar temperaturas mais eleva-
das, mesmo durante a noite”. 

Com esse tipo de estudo os plane-
jadores podem aprender com os erros 
cometidos no passado idealizando 

desenhos e a setorialização 
urbana visando o conforto 
térmico e, por consequência, 
a melhoria de vida nas novas 
cidades. Variações significati-
vas são observadas! Nas áreas 
urbanas, os espaços verdes 
constituem uma importante 
forma de adaptação às altera-
ções climáticas pela sua con-
tribuição para a melhoria das 
condições microclimáticas da 
área envolvente, para a miti-
gação da ilha de calor e pelo 
seu papel potencial na assimi-
lação de carbono entre outros 
poluentes atmosféricos.

Será que os planejadores 
da nossa cidade levaram isto 
em consideração ao traçar o 
novo plano diretor?

Numa cidade onde cada 
membro de uma família sai 
para trabalhar em diferen-
tes zonas da cidade, e que, 
em função da crise mudam 

constantemente de local de trabalho, é 
possível aproximar o emprego das re-
sidências?

O certo é que ao tentarem isto des-
truirão o pouco que resta da área verde 
de São Paulo. O Jardim Marajoara será 
um dos muitos bairros prejudicados 
por esta nova lei.

Por Terezinha Sbrissa Campos



Veja como utilizar o Torpedo Fácil
da AES Eletropaulo:

Para informar falta de luz 
(serviço gratuito)

Envie um torpedo com a palavra 
LUZ seguida do seu número da 
instalação para o número 27373

Para pedido de 2ª via da conta 
(serviço gratuito)

Envie um torpedo com a palavra 
CONTA seguida do seu número da 

instalação para o número 27373

Para religação de energia elétrica 
com urgência

(mediante taxa de serviço)
Envie um torpedo com a palavra 

RELIGA seguida do seu número da 
instalação para o número 27373
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SALADA do JARDIM
A SAJAMA é assim... tem até  “jar-

dim comestível”! Pessoal o nosso jar-
dim comestível finalmente começou a 
produzir. Os canteiros foram reforma-
dos ao melhorar-se a terra, afofando-a e 
adubando-a com a compostagem feita 
com folhas do próprio jardim.

Replantamos as capuchinhas, azedi-
nhas, peixinhos-da-horta, 
joão-gomes, almeirão-roxo 
e, aos poucos, vamos reor-
ganizando os canteiros. 

Para comemorar, ou 
melhor, degustar as nossas 
verduras, na aula de ter-
ça-feira preparamos uma 
saladinha.  A ideia de utilização dessas 
folhas, que muitas vezes nascem espon-
taneamente em nossos jardins e can-
teiros, é incentivar a diversificação no 
nosso consumo de verduras e variar os 
nutrientes em nossa dieta.

Além de folhas, a salada continha 
flores comestíveis: capuchinha, maria-
sem-vergonha, malvavisco.

A capuchinha (Tropaeolum majus 
L.) muito comum em nossos jardins 
com flores coloridas entre amarelo, la-
ranja e vermelho, contém grande quan-
tidade de vitamina C. Além das flores, 

as folhas e os frutos 
também são comes-
tíveis. Aliás, a maior 
quantidade de vita-
mina C se encontra 
nas folhas que po-
dem ser consumi-
das cruas, em sala-

das.  As folhas tem sabor semelhante ao 
agrião, ligeiramente picantes.

Quer saber mais? Participe de nos-
sas oficinas de jardinagem, todas as 
terça-feiras das 8 às 9 horas na sede da 
SAJAMA.

Eletropaulo
pelo SMS

O Torpedo Fácil, serviço gratuito e 
24h, oferecido pela AES Eletropaulo, 
tem sido aprovado por quem o utiliza. 
“Basta enviar SMS para 27373 com a 
mensagem LUZ (número da instalação). 
Um retorno com o número do chamado 
e previsão de atendimento será recebi-
do. Uma ligação é recebida no celular 
para confirmar a normalização” acres-
centa um leitor que experimentou.

Você Sabia?

Que o jornalzinho da SAJAMA
é patrocinado pela revista

Em SINTONIA?

Vamos conhecer os anunciantes?

O cuidado com o perfil do
anunciante é um dos

diferenciais dos editores.
Prestigie!

TELEFONES ÚTEIS
TENHA à MÃO

Eletropaulo.......................0800-7272196
Bombeiros........................5181-5030
Polícia Civil......................197
99° Distrito Policial.........5681-6185
Polícia Militar....................190
Prefeitura de São Paulo...156
Vigilância Sanitária..........156
SAMU.................................192


