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S 
e você quer colaborar para construir um mundo me-
lhor, que tal começar pelo seu bairro? Monte uma cha-
pa ou candidate-se a uma das diretorias da SAJAMA 

(Sociedade dos Amigos de Bairro do Jardim Marajoara), seja 
um voluntário, e exercite ativamente a sua cidadania através 
da preservação e ações para a melhoria continua do lugar que 
você mora. “Se cada um fizer uma pequena parte, juntos fare-
mos algo grandioso”, afirma Cláudia Maksoud, atual Vice-Pre-
sidente da SAJAMA, uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
formada por moradores associados. As próximas eleições se-
rão realizadas em outubro, e o  período do mandato é bianual.

Para ser um candidato é necessário apenas ter vontade de  
fazer a diferença e colaborar para comunidade de forma vo-
luntária, sem recebimento de benefícios ou salário. Morar no 
Jardim Marajoara e ser um associado da SAJAMA. Carlos Met-
zler, presidente da SAJAMA, reforça a importância das elei-
ções como uma oportunidade essencial para auxiliar nas prá-
ticas da instituição. “Novos dirigentes podem olhar uma anti-
ga questão por uma perspectiva diferente e implementar solu-
ções que não foram pensadas antes”, explica Carlos. “Mudar é 
muito saudável para toda administração. Trás movimento, di-
versidade, renova o comprometimento e, adicionalmente, nos 
dá a oportunidade de colocar em prática novas ideias.”

A instituição, fundada em 1981, tem a mesma missão até 
hoje, que é mobilizar os moradores em torno de causas co-
muns. Para isso são organizadas atividades que promovem 
constantemente o diálogo com representantes de órgãos pú-
blicos e, também, para integrar a comunidade, moradores, 
vizinhos e comerciantes da região. 

11 5082-2200

ELEIÇÕES SAJAMA 2018:  
FAÇA PARTE DESSA HISTÓRIA! 

 Sim, é muita responsabilidade 
e trabalho, mas ser um voluntá-
rio também pode trazer mui-
to aprendizado e satisfação.  
Confira as 10 diretorias da 
SAJAMA e escolha uma  
para ser um candidato.  
As inscrições devem ser rea-
lizadas no período de 01 a 
19 de outubro próximo na 
secretaria da SAJAMA.

• Diretor-Presidente

• Diretor Vice-Presidente

• Diretor de Relações Institucionais

• Diretor Adjunto de Comunicação Social

• Diretor Adjunto de Eventos e Ação Social

• Diretor Administrativo Financeiro

• Diretor Técnico e de Trânsito

• Diretor de Segurança

• Diretor Adjunto de Preservação Ambiental

• Diretor Adjunto de Infraestrutura e de Uso
e Ocupação do Solo

Há 37 anos, voluntários contribuem para fazer do Jardim Marajoara 
um dos bairros mais verdes e organizados de São Paulo
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Agora, durante o inverno, o grupo de paisagismo aproveita 
para fazer crescer em casa as sementes doadas pela vizinha 
Christine Bize: as mudas resultantes serão plantadas no final 
de agosto, junto com a chegada da Primavera.

MÃOS À TERRA

A   
jardinagem e a manutenção do verde no Jardim Ma-
rajoara receberam recentemente um reforço de peso: 
um grupo de vizinhas mobilizado voluntariamente pa-

ra dar conta do paisagismo dos canteiros e praças.

A ideia da iniciativa veio de Rose Mathi. A moradora “im-
portou” a iniciativa de sua vivência em Berlim, onde é man-
tido o Prinzessinengarten – o Jardim da Princesa. Trata-se 
de um lugar que foi terreno baldio por décadas, recentemen-
te recuperado e transformado em jardim comunitário, onde 
plantam-se vegetais orgânicos e até mesmo desenvolvem-se 
atividades educativas sobre jardinagem.

No âmbito do Jardim Marajoara, a ideia é os moradores in-
teressados se juntarem para desempenhar um trabalho pai-
sagístico pelo bairro, que complementa o valoroso trabalho 
de jardinagem que é entregue pelos empregados da Sajama, 
de preparo e manutenção da terra. 

“Os jardineiros da Sajama, Marcelo e Raimundo, fazem o 
serviço mais pesado e nós fazemos o trabalho mais cuida-
doso e demorado, que eles perderiam muito tempo fazen-
do”, conta a Diretoria de Preservação Ambiental da SAJAMA,
Terezinha Sbrissa.

Com pouco tempo da iniciativa em vigência, os exemplos 
já começam a florir: já foram quatro intervenções, na Corio-
lano de Góis, na Praça Elfos e em canteiros da Avenida Ma-
noel dos Reis Araújo, que incluíram a remoção de plantas da-
ninhas e o plantio de belos mosaicos florais.

Mutirões de paisagismo embelezam canteiros e unem vizinhos

DOE UM DIA DE JARDINEIRO 
PARA O MARAJOARA

Você pode indicar um jardineiro que presta 
serviço em sua residência ou custear um jardi-
neiro indicado pela SAJAMA. É simples, fácil, o 
investimento é baixo e você pode realizar uma 
pequena colaboração que pode representar uma 
grande diferença para o bairro.

Para maiores informações ligue para a
SAJAMA e se informe: tel. 5541.8390.



03

N
este mês de junho foram iniciadas as obras de expansão das tubulações 
de esgoto em algumas ruas do bairro. A Sabesp interveio nas ruas Mare-
chal Bina Machado e Major Arci Nóbrega, na confluência com a Avenida 

Manoel dos Reis Araújo, e segue fazendo o serviço por outros trechos.

Este trecho do cruzamento costuma alagar na época de chuvas, bloqueando 
o tráfego de pedestres e veículos. Além disso, a força da água leva as plantas 
do canteiro, ocorrência que já exigiu diversas intervenções dos jardineiros da 
Sajama. Há mais de um ano a Sajama vem enviando ofícios solicitando reforma 
da galeria de águas. A Bina Machado, por outro lado, é acometida há anos pe-
la saída irregular de águas de esgoto na rua – problema que também já foi ob-
jeto de reclamação.

O resultado parcial são alguns dias de transtorno com asfalto quebrado, ter-
ra revirada e desvios, mas esperamos que os transtornos previsíveis no próxi-
mo verão sejam assim evitados e que seja feito o devido recapeamento após a 
feitura das obras.

OSSOS DOS OFÍCIOS
Sabesp desempenha obras em trechos do bairro que são fontes de reclamações
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Jornalistas: Carla de Cássia Sohler - MTB 30768/RJ e André Comodoro  |   Tiragem: 500 exemplares
As opiniões expressas pelos colaboradores não representam, necessariamente, a opinião da SAJAMA.

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

Grupos do WhatsApp

1. Amigos Marajoara – É o grupo de con-
versas variadas. Totalmente aberto a ma-
nifestações como piadas, posts de datas 
comemorativas, política, opiniões pes-
soais e demais assuntos.
2. Marajoara Seguro – Administrado pela 
VAP, é a “rádio-patrulha” comunitária de 
segurança do bairro: quanto mais preci-
sa e rápida a informação, mais fácil deste 
grupo alcançar seu objetivo, que é ajudar 
na vigilância do bairro. É um grupo de 
solução de problemas: permite a comu-
nicação 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 zonea-
mento. Hoje serve para discutir a exe-
cução dos serviços públicos no bairro:  
Sabesp, Eletropaulo, reuniões, trânsito, 
lixo, subprefeitura, iluminação e eventos. 
Ou seja, o grupo para troca de informa-
ções sobre o bairro de interesse dos  
moradores.
4. CAM – Grupo voltado a assuntos ani-
mais em geral: informes, adoções, dicas e 
campanhas que dizem respeito aos bichi-
nhos no bairro e arredores.
5. Monitoramento Marajoara – Grupo para 
a adesão e troca de informações sobre o 
monitoramento por câmeras do bairro.

PROJETO DE SEGURANÇA,  
COMO ANDA?

ON LINE
O site do SAJAMA está no ar. 

Confira!

www.sajama.org.br

Polícia Militar.......................

Defesa Civil..........................

SAMU...................................

Sajama.....................

22º Batalhão 
da PMMSP.................

99º Distrito 
Policial.....................

190

199

192

5541-8390

5521-1300

5687-0967
5521-6653

TELEFONES ÚTEIS

Bombeiro............................ 193

6a. Delegacia  
da Mulher................. 5521-6068

Resgate Animais  
Silvestres Feridos................... 
(GCM Ambiental)

153

Iniciativa de moradores do bairro, o projeto de segurança  para a 
instalação de câmeras em pontos estratégicos do bairro e, também, 
o monitoramento das imagens com o apoio de empresa de ronda, 
está em fase de implantação. Os moradores que aderiram ao pro-
grama receberam o contrato assinado e aguardam o início das ope-
rações. O sistema beneficiará a segurança de todos os moradores, 
vizinhos e visitantes do Jardim Marajoara. Quanto mais pessoas par-
ticiparem menor o custo do Projeto.

Para saber mais, entre em contato com a Secretaria da  
SAJAMA que informaremos os contatos do morador (a) responsável.

  
*não divulgado aqui por precaução e segurança.




