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As reformas de muitas casas e o aparecimento 
de novos rostos no bairro é algo sensível já há 
algum tempo: vários imóveis foram vendidos 

no Jardim Marajoara desde março de 2020. A de-
manda imobiliária sazonal foi esquentada pela pior 
crise sanitária mundial em pelo menos um século. 

O ingresso de novas famílias, a maioria delas com 
crianças e ávidas por mais espaço para viver o coti-
diano, sem renunciar à praticidade de trabalhar des-
de casa, se inseriu no movimento maior do merca-
do imobiliário no país – e isso traz uma grande re-
novação para a vida local.

Por isso, pedimos licença aos moradores de longa 
data para dedicar essa matéria de capa desta edi-
ção às boas-vindas para esses renovadores do Jar-
dim Marajoara. Não apenas isso, mas os convida-
mos também conhecer brevemente as peculiarida-
des do bairro e sua comunidade.

O Jardim Marajoara conta com uma rara área verde 
preservada não apenas em comparação com a região 
do entorno, mas também em relação a toda a cidade. 
Esse grande diferencial traz vantagens de qualidade de 
vida, sensíveis por exemplo no temperamento do clima 
ou na umidade do ar – disso você já deve estar ciente.

BOAS-VINDAS AOS 
NOVOS MORADORES
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O que talvez não saiba é que todas as praças que 
compõem o bairro são mantidas por nós, morado-
res, por meio da Sajama – a Sociedade de Amigos 
de Bairro do Jardim Marajoara. 

SAJAMA: RAZÃO DE SER E PERSPECTIVAS
Fundada em 1981, conta com uma comunidade 

de membros, eleições regulares, estatuto próprio 
e atua como um vetor que reúne e manifesta os in-
teresses dos moradores e amigos do bairro institu-
cionalmente, dialogando com o poder público, em-
presas de serviços essenciais e outras organizações.

A decisão da comunidade local de arcar com o tra-
balho de zeladoria e jardinagem é uma amostra do 
que é o germe da associação: vizinhos se reunindo 
para cobrar seus direitos do poder público e, quando 
necessário, garantir a preservação do espaço unin-
do-se por medidas comuns.

A calçada verde que corta o bairro, formando um 
parque linear urbano, é outro exemplo de conquis-
ta pela comunidade. Articulada por meio da asso-
ciação, a vizinhança conseguiu dialogar com o po-
der público e reivindicar essa obra de ampliação da 
passagem para fomentar a frequência nas praças e 
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Atualização sobre o 
levantamento 

na Praça Hugo Sacco

Continua o trabalho de levantamento 
dos espécimes de árvores na Praça Hu-
go Sacco, encabeçado voluntariamen-
te pelo professor Carlos Alberto da Sil-
va Filho, engenheiro agrônomo da Se-
cretaria Municipal do Verde e do Meio 
Ambiente e professor de Especializa-
ção em Arborização Urbana na Unifesp. 
Mais de 500 placas já foram utilizadas 
no processo, inciado em julho. Estima-
-se que ainda restem entre 150 e 200 
árvores a serem marcadas e identifica-
das, o que ainda deve levar alguns me-
ses. Na sequência, os dados deverão 
ser catalogados num mapa, tendo co-
mo destino o Herbário Municipal e o In-
ventário Arbóreo da cidade.
Para os moradores e amigos do bairro, 
essa sistematização detalhada promete 
orientar o manejo de forma muito mais 
eficiente, reduzindo acidentes e preser-
vando melhor a flora local.

facilitar o trânsito de pedestres e 
a atividade física.

Apesar de muitos esforços bem-
-sucedidos, o clima pacato e a 
harmonia natural do bairro po-
dem passar falsa impressão de 
despreocupação. Em verdade, a 
vida comunitária local exige es-
forço constante em reivindicar 
serviços públicos essenciais, co-
mo o suprimento de energia elé-
trica, águas limpas e esgoto, se-
gurança, tráfego viário e zelado-
ria municipal.

Se por um lado há imprevistos e 
demandas pontuais, muitos des-
ses serviços padecem de proble-

Em 19 de abril, representantes 
da Sajama foram recebidos pe-
lo diretor de relações institu-

cionais da Enel, Marcos Mesquita, a 
quem entregaram um abaixo-assina-
do de moradores do bairro. 

O documento constatava o estado 
sucateado dos equipamentos insta-
lados na rede elétrica do bairro e 
cobrava manutenção preventiva, in-
cluindo o correto manejo arbóreo, e 
troca e atualização da aparelhagem 
para garantir uma melhoria no forne-
cimento do serviço essencial de ener-
gia elétrica.

Diretoria da Sajama entrega abaixo-assinado a Marcos Mesquita, da Enel

mas há décadas. A queda de ga-
lhos de eucalipto na Praça Hugo 
Sacco, por exemplo, é uma ques-
tão há 20 anos pendente e cobra-
da pela vizinhança, que finalmen-
te começa a ser endereçada devi-
damente pelo poder público.

ATIVIDADES REGULARES
Paralelamente às batalhas lon-

gas e obstinadas, há espaço para 
os eventos, festividades e ativida-
des sociais e beneficentes. As fes-
tas juninas, bingos e bazares na 
sede da Sajama trazem grandes 
alegrias e oportunidades aos mo-
radores e amigos do bairro. 

Aulas semanais de liang gong, 
culinária e jardinagem são ministra-
das no espaço da sede da Sajama 
(Rua Mantis, 25), bem como o des-
carte de resíduo orgânico domésti-
co em composteiras para gerar fer-
tilizante para as praças locais. 

Cafés da manhã com entrada li-
vre são realizados na última quar-
ta-feira de todo mês, às 9 horas, 
misturando comunicação com au-
toridades, informes de segurança 
e de questões comunitárias à leve-
za de uma confraternização com 
comes e bebes.

MORADORES RECÉM-CHEGADOS, 
SEJAM VEM-VINDOS!

SAJAMA FAZ RECLAMAÇÕES FORMAIS À ENEL

CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

AGRADECIMENTO À SABESP NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS

O encontro foi gentilmente interme-
diado pelo deputado Barros Munhoz, 
em cujo gabinete tal diálogo pôde ser 
finalmente firmado. Além da entrega 
do pedido, os representantes presentes 
puderam dar relatos mais detalhados 
sobre os problemas elétricos no bair-
ro, que Mesquita informou já conhecer.

A Enel visitou o bairro para um le-
vantamento detalhado das árvores, 
incluindo aspectos de sua incompa-
tibilidade e risco à rede elétrica, pa-
ra uma proposta de manejo apropria-
do. O Jardim Marajoara é uma parte 
desse projeto que abrange uma linha 

de distribuição de energia de quase 
11 quilômetros de extensão, inicia-
da no Campo Belo. 

N os termos do art. 17 do Es-
tatuto Social vigente, ficam 
convocados todos os mora-

dores associados para a assembleia 
geral ordinária – AGO, que será rea-
lizada em 3 de outubro, segunda-
-feira, às 18:00 em primeira convo-
cação, e às 19:30 em segunda con-
vocação, na sede da SAJAMA, pa-
ra tratar da seguinte ordem do dia:

1- Eleição e posse da diretoria pa-
ra o biênio 2022/2024;

2- Eleição e posse dos membros 
do conselho fiscal;

3- Aprovação de contas

4- Assuntos gerais
Todos os moradores associados 

e contribuintes podem concorrer 
a um cargo na diretoria voluntária 
da SAJAMA, bastando que apresen-
te uma chapa completa e uma pla-
taforma de trabalho, compondo os 
seguintes cargos:

a. Diretor Presidente
b. Diretor Vice-Presidente
c. Assessor Jurídico
d. Diretor de Relações Institucionais
e. Diretor Administrativo Financeiro
f. Diretor de Meio Ambiente
g. Diretor Técnico

h. Diretor de Comunicação e Eventos
As atribuições e deveres de cada car-

go se encontram discriminados no Es-
tatuto Social da SAJAMA, à disposição 
dos interessados, para cópia, na sede.

Os moradores interessados em 
participar do futuro do bairro de 
forma proativa devem protocolizar 
uma chapa e uma plataforma de 
trabalho no período de 12 a 30 de 
setembro na secretaria da SAJAMA.

Conheça a SAJAMA. Participe. Fa-
ça a sua parte.

Claudia Maksoud
Presidente

O s moradores do Jardim Marajoa-
ra, por meio da Sajama, agrade-
cem à equipe de operações do 

setor de esgoto da Sabesp e seu en-
carregado, Edgar Tabosa de Andrade, 
pelos serviços de desobstrução e lim-
peza preventiva na rede de esgoto do 
bairro, iniciados em junho e desenvol-
vidos por quase um mês. 

Além do trabalho incansável também 
sob chuva em fim de semana, merece 
nossa apreciação a localização, abertu-
ra e nivelamento das tampas de bueiro 
erroneamente cobertas por asfalto du-
rante a tarefa de rotina. 

A comunidade faz votos de que o se-
tor de águas limpas da empresa tam-
bém consiga aprimorar seus serviços 

básicos e atender os problemas de 
abastecimento, pressão e qualidade 
hídrica, apontados persistentemente 
no bairro. 

A INÉRCIA ESCANDALOSA DA CET
No fechamento desta edição, comple-

taram-se 1 ano e 2 meses sem receber 
qualquer tipo de satisfação da Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego ao ofício 
enviado pela Sajama, pleiteando medi-
das de redução de velocidade necessá-
rias ao bairro.

É necessário reconhecer que a CET 
envia representantes para ouvir deman-
das em canais de diálogo institucional 
como o Conseg Campo Grande ou mes-
mo reuniões da Sajama. 

Porém, lamentavelmente, ainda ine-
xiste resposta prática ao pedido formal 
pela instalação de placas de sinaliza-
ção, faixas de pedestres e fiscalização 
da entrada irregular de caminhões no 
bairro. São medidas fundamentais pa-
ra garantir o bem-estar dos moradores 
e frequentadores do bairro, a seguran-
ça dos veículos que aqui trafegam e a 
preservação das vias.

Operação matinal de limpeza na rede de esgoto
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ON LINE
O site do SAJAMA está no ar. 

Confira!

www.sajama.org.br
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MORADORES INICIAM RENOVAÇÃO DE 
BRINQUEDOS NA SEDE DA SAJAMA

O espaço da sede da Sajama é 
uma feliz conquista para a vi-
zinhança desde a gênese da 

associação nos anos 80: nessa área 
verde de aproximadamente 5000 
m² e 170 árvores, vizinhança e ami-
gos do bairro têm se confraterniza-
do em eventos sociais e recreativos 
nas últimas décadas.  Nesse espa-
ço, uma renovação importante está 
por acontecer.

Boa parte da frequência no horá-
rio regular de funcionamento do es-
paço é de crianças e jovens, que po-
dem aproveitar a ampla área verde. 
Mas uma boa parte dos brinquedos 
legados por vizinhos de outras gera-
ções são de madeira, material infe-
lizmente já degradado e impróprio 
para uso. Outros são aproveitáveis, 
mas precisam de manutenção. 

Hoje, um grupo de vizinhos interes-
sados promove a revitalização do lo-
cal. Depois de longo planejamento, 
o projeto para construir cinco novos 
brinquedos de madeira para o espa-
ço a partir de troncos de árvores já 
foi feito e deverá ser posto em ação 
por meio de mutirão de moradores.

O projeto é articulado com a Saja-
ma, que solicitará ao poder público 

a substituição de oito eucaliptos em 
mau estado da sede por espécies na-
tivas de arborização. Tais árvores se-
rão frutíferas, formando um pomar, 
cuja criação no espaço já era previs-
ta. Em pouco tempo, proverão ali-
mento para a fauna e frequentado-
res do espaço, integrando nele ainda 
mais a comunidade com a natureza. 

Já os troncos em bom estado de-
rivados dessa operação poderão ser 
usados para criar novos brinquedos, 
dando encaminhamento sustentável 
e útil ao material. Adicionalmente, a 
manutenção dos brinquedos metáli-
cos deverá ter periodicidade anual. 

Essa renovação aumentará dupla-
mente a segurança no espaço da sede 
da Sajama: mitigando o risco de que-
das de galhos de eucaliptos e oferecen-
do boas opções mais robustas de lazer 
às crianças. O reaproveitamento de ma-
terial e integração com o pomar, apro-
ximam o projeto de um parque natu-
ralizado, gerando sombra e alimentos 
sem custo adicional para o município.

Tem interesse em conhecer mais 
sobre a iniciativa ou participar dela? 
Consulte e contate os meios de co-
municação da Sajama na contraca-
pa do jornal. 

Escada de troncos e trepa trepa são exemplos do que será instalado no espaço.


