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OJardim Marajoara contará com um sistema 
integrado de segurança com câmeras, moni-
toramento remoto por profissionais especia-

lizados, além do aumento da frota da VAP, prestado-
ra de serviços de segurança patrimonial. O programa 
é uma iniciativa dos próprios moradores, engajamos  
pela Comissão de Segurança do bairro, e também  
conta com o apoio da Sociedade dos Amigos de Bairro 
do Jardim Marajoara (SAJAMA), Polícia Militar e Civil, 
Guarda Metropolitana, Prefeitura Regional de Santo Ama-
ro e da seguradora Porto Seguro. Além de fortalecer os  
esforços individuais e do poder público para aumen-
tar a segurança do bairro, a implementação do projeto  
também vai beneficiar moradores de condomínios,  
visitantes e frequentadores da região. A previsão é que o 
sistema esteja em operação até o fim deste ano. 

Até o momento, aproximadamente 25% das residên-
cias do bairro assinaram um documento de compromisso  
para o investimento no sistema. De todo modo, há um  
trabalho voluntário em andamento para aumentar o  
número de adesões a fim de tornar o programa o mais 
sustentável possível. O aumento de contribuintes,  
amplia a diluição de custos e, consequentemente, torna a taxa 
mensal de colaboração mais acessível. “Nosso desafio é manter 
engajado quem já  está integrado, além de conquistar a parcela da  
população local que ainda não aderiu à iniciativa, seja por falta de 
conhecimento sobre os detalhes do projeto ou por não acreditar 
em seus resultados”, explica um dos membros da Comissão de 
Segurança do Jardim Marajoara. “Se todo mundo contribuir um 
pouquinho para a melhoria da segurança e desenvolvimento social  
contínuo, certamente construiremos um futuro mais digno e segu-
ro”, declara a Comissão responsável pelo programa.

 Apesar do bairro estar entre os menos violentos da cidade de 
São Paulo, alguns casos recentes de assaltos as residências e  
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pedestres têm chamado a atenção para a importância da preven-
ção.  Para o Dr. Francisco Solano, delegado titular da 99 Distri-
to Policial, que atende toda a região de Campo Grande, incluindo 
o Jardim Marajoara, o sistema integrado de monitoramento ele-
trônico vai contribuir muito para uma ação ainda mais efetiva da  
polícia militar e civil na região. “Considerando a integração e  
utilização  das  câmeras do novo programa de segurança dos  
moradores do bairro, vamos ampliar  as possibilidade de moni-
toramento repreensão e resolução de crimes realizados nas ruas. 

Para saber mais sobre o movimento comunitário em prol da segu-
rança ou aderir ao programa, entre em contato: (11) 99173-2558.

Novo projeto de segurança dos moradores do Jardim Marajoara vai garantir o monitoramento  
remoto do bairro por  24 horas, além de ampliar frota de segurança patrimonial
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SEGURANÇA COLABORATIVA

Agora é possível contribuir para a segurança pública autori-
zando o compartilhamento de imagens externas de câme-
ras privadas com o City Câmeras, rede de monitoramento 

eletrônico da prefeitura. Além das câmeras dos órgãos públicos, es-
se sistema também pode integrar e utilizar  câmeras de segurança 
residenciais e de pontos comerciais, desde que autorizado por seus 
respectivos proprietários.

Para autorizar o uso de câmeras externas de uma residên-
cia ou ponto comercial, o proprietário deve acessar  o site:   
www.citycameras.prefeitura.sp.gov.br, criar login e senha, clicar no 
menu “conheça o projeto” e, na sequencia, “como aderir”. Na pá-
gina, é somente clicar em “realizar cadastro” e informar a empre-
sa de preferência que ofereça no mínimo gravação das imagens pe-
lo período de 7 dias. Em seguida, é necessário informar à empre-
sa contratada que deseja compartilhar suas câmeras com o proje-
to City Câmeras e pronto!

No site, o internauta também encontra informações detalhadas 
sobre o projeto da prefeitura, que tem como principal diferencial a 
participação da população. 

Projeto de monitoramento eletrônico da prefeitura pretende contar com imagens  
de câmeras de segurança de residenciais e pontos comerciais

www.citycameras.prefeitura.sp.gov.br

CAFÉ COM CHARME

Muitas plantas que costumam ornamentar jardins e casas  
podem também se destacar por seus valores nutricionais, e 
foram acrescentadas a arte culinária como comidas Panc, 

Plantas Alimentícias Não Convencionais, para consumo alimentar.  
Essa nova tendência na alimentação foi trazida para as alunas de culi-
nária da SAJAMA pela chef  professora Suely Sani Pereira Quinzani, 
sub coordenadora de pós graduação no Senac, e pelos chefs profes-
sores Ana Alice Silveira Corrêa e Adonay Donley. No evento foi possível 
aprender a reconhecer algumas plantas não convencionais e aprender a  
inserí-las na alimentação através de aulas práticas com os professores.

Para participar do próximo encontro entre em contato com a  
Secretaria da Sajama e faça a sua inscrição.
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Encontro do mês com autoridades destaca a parceria com  
outras associações de bairro da região

CAFÉ DA MANHÃ DE SETEMBRO

OCafé da Manhã Comunitário da Sajama (Sociedade Amigos 
do Bairro do Jardim Marajoara) vem ampliando  sua força 
com a integração de outras associações da região, além 

da participação de porta-vozes dos condomínios Marajoara, Villa-
ge Bahamas e Villas São Paulo. Atualmente, o interesse de 4.500 
famílias são representados em discussões sobre temas como a se-
gurança pública, tráfego, jardinagem, meio ambiente, limpeza ur-
bana etc, explica a vice-presidente da SAJAMA, Claudia Maksound. 

“Com o aumento de adesões aos encontros comunitários amplia-
mos nossa representatividade e, consequentemente, o impacto jun-
to às autoridades nas questões relacionados ao bem comum da re-
gião”. Claudia ainda explica que todos os moradores devem apro-
veitar esses encontros para alinhar expectativas, expor suas ideias 
e necessidades, bem como ficar por dentro dos principais assun-
tos em andamento para o benefício do bairro. O Café Comunitário 
é realizado toda última quarta-feira do mês. Participe!

MARAJOARA EM FESTA

O chamado do Prefeito, Sr. João Doria, conclamando todos 
os paulistanos a cuidarem de sua cidade com a frase “São 
Paulo, cidade linda”, chegou ao Jardim Marajoara.

Apoiamos esta iniciativa.

Sabem os mais antigos moradores que o Marajoara já passou 
por poucas e boas.

Desde cedo entenderam que a época das chuvas, além de ale-
grar as plantinhas de jardins novatos também fazia crescer, e mui-
to, o capim nas praças. Capim que forma moitas e moitas sugerem  
esconderijos! Limpemos as praças!

Compraram ferramentas, emprestaram as que tinham e foi  
contratado um moleque, hoje senhor de cabelos brancos, para  
conter o tal crescimento e deixar o mundo mais aberto.

E a limpeza das praças criou a Sociedade de Amigos do Jardim 
Marajoara.

E ela se tornou grande e indestrutível.

 Cada época com seus problemas e cada problema suas  
soluções. Sempre de acordo com os ventos, que ora sopravam de 
cá ora para lá.

Foram muitos os “chás de cadeiras”, foram muitos pedidos e al-
gumas melhorias. 

E se hoje o Prefeito da cidade dá ênfase ao verde, às praças, ao 
trabalho do coletivo em manter seu pedaço, então vamos aprovei-

tar e nos orgulhar por cedo termos iniciado esta prática. 

De ferramentas compradas de próprio bolso, de mensalidades 
cobradas em épocas de poucos recursos para alguns e de pouca 
aceitação por outros, vemos a prefeitura trazendo seus funcioná-
rios, suas ferramentas, e toda a parafernália de cuidados com po-
das de galhos, técnicos disso e daquilo, uma festa aos olhos. 

Pensando em todos os que de uma forma ou outra, mais à vista, 
mais na sombra, mais assertivos, com garra ou com o silencioso 
trabalho necessário, enfim, todos os que acreditaram e se dedica-
ram ao bem comum (dos moradores) do Jardim Marajoara, lem-
brei-me de uma área da ópera “Os Mestres Cantores” (RW): “Nun-
ca desprezem os mestres e sempre honrem a sua Arte”.

Foi linda a alegria de moradores ao ajudarem a limpar a praça 
escolhida, Luiza Leite, foi lindo terem composto e cantado um hi-
no ao movimento, foi lindo terem participado de uma coreografia, 
e o dia estava lindo. 

Que venham mais encontros deste tipo, que cada um, como no 
início, traga suas ferramentas, que não esperemos (em vão) a pre-
sença das autoridades.

 A praça é nossa, o bairro é nosso e nossa é a dedicação. 

As intrigas ficam para os gabinetes! O Marajoara além de lindo 
é cioso de sua paz. E honra sim os seus Mestres.

por Rosvitha Metzler
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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.

SALVE OS PASSARINHOS

Embora possam ser vistos o ano todo, os pássaros são mais ativos na primave-
ra, período de nidificação, construção de ninhos e incubação de ovos. Os ninhos 
construídos nos quintais do Jardim Marajoara estão fragilizados pelo aumento 

de famílias de saruês na região, que comem os ovos dos pássaros, além de estarem vul-
neráveis a outros predadores naturais como gatos, cobras e esquilos. Atitudes simples 
podem ajudar para manter a nidificação de pássaros e, consequentemente, preservar a 
fauna e a flora da região. Colabore!

Instale casinhas de passarinhos  
para que possam ser nidificadas,  
juntamente com proteção con-
tra predadores. Tanto as casinhas 
quanto variados tipos de proteções 
estão disponíveis em lojas de jar-
dinagem em diferentes tamanhos 
e formatos.
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4Se você tem gatos, coloque um  
sino em sua coleira para avisar os 
pássaros quando ele se aproximar 
dos ninhos.

Esfregue pimenta caiena nos polei-
ros para evitar que cobras escalem.

Plantas nativas e árvores no quintal 
para fornecer cobertura vegetal e  
proteção contra predadores, além 
de aumentar o espaço para ninhos 
e oferecer material para a constru-
ção do mesmo.
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SOLIDARIEDADE

Ajude a manter uma corrente so-
lidária fazendo suas compras na 
feira provisória do Mercadão Mu-

nicipal de Santo Amaro. Apoiando os co-
merciantes que perderam produtos, esto-
que, além do local de trabalho durante o 
incêndio na última segunda-feira de setem-
bro, você também colabora para manter 
vivo um dos principais ícones culturais e 
de qualidade da região, que completa 60 
anos em 2018.

Na mesma semana do acidente, pa-
ra homenagear os comerciantes do local, 
moradores da região e adjacências reali-
zaram um abraço coletivo em torno do es-
paço que ficou em ruínas. A ação solidá-
ria contou com a participação de mais de 
500 pessoas.

A feira provisória está instalada no esta-
cionamento do próprio Mercadão, na Rua 
Padre José de Anchieta, 953.

Colabore!

Feira provisória pode colaborar para  
manter um dos principais ícones 

culturais da região


