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Juntos eM 2021 no desafio da 
Revisão do plano diRetoR e 
pReseRvação dos JaRdins!

investiMentos e tRabalhos Realizados 
paRa deixaR o baiRRo ainda MelhoR.



Os Jardins são bairros planejados há mais 
de 100 anos pela Cia City. O loteamento que 
deu origem, em um primeiro momento, ao 
Jardim América privilegiava a integração das 
residências com as áreas verdes da região. 
Assim, surgia em São Paulo o primeiro bairro-
jardim, modelo urbanístico de sucesso que 
até hoje é uma referência. Pela importância 
ambiental e paisagística para nossa cidade, 
o Jardim América, bem como os Jardins 
Europa, Paulista e Paulistano, receberam, em 
1986, proteção especial do CONDEPHAAT – 
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado 
de São Paulo através do tombamento.

A AME JARDINS tem como objetivo 
preservar esse modelo de urbanização 
consolidado, de relevância incontestável 
para São Paulo e que deveria ser expandido 
para outras regiões. Além da relevância 
histórica e cultural, as milhares de árvores 
espalhadas pelos bairros trazem benefícios 
ambientais extremamente importantes 
para toda cidade, tomada por ilhas de 
calor.

Em 2021, está programada uma revisão do 
Plano Diretor Estratégico da nossa cidade. 
Trata-se de um importantíssimo instrumento 
da política de desenvolvimento e expansão 
urbana, sendo parte integrante do processo 
de planejamento do município. É o Plano 
Diretor que trará as diretrizes de como a 
cidade crescerá nos próximos anos. Mas o 
que isso tem a ver com os Jardins e o dia a 
dia dos seus moradores? Tem muito! 

Revisão do plano diRetoR estRatégico eM 2021: atenção 
RedobRada paRa pReseRvação dos JaRdins

Todos devem se lembrar dos esforços 
que empreendemos entre 2013 e 2016 por 
ocasião das discussões do Plano Diretor e 
da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação 
do Solo (zoneamento). Foram inúmeras 
reuniões com associações de moradores 
parceiras, encontros com autoridades, visitas 
a gabinetes de vereadores, participação 
em audiências públicas, evento realizado 
no MuBE com presença de secretários 
municipais e mais de 80 representantes 
de associações de diversos bairros de São 
Paulo, além, é claro, da mobilização dos 
moradores dos Jardins, que nos deram 
suporte para conseguirmos manter nossa 
região preservada.
Desta vez, não poderá ser diferente e toda 
atenção da AME JARDINS e dos moradores 
da nossa região deverá se voltar para 
a revisão do Plano Diretor em 2021. 
Fundamental que estejamos mobilizados 
para participarmos de audiências e 
consultas públicas, reuniões, eventos, 
enfim, todos os meios possíveis para 
defendermos nossos bairros residenciais 
e tudo aquilo que eles representam para 
São Paulo. 
Teremos um desafio muito grande, uma vez 
que o mercado imobiliário tem exercido 
grande pressão para mudanças em áreas 
como a dos Jardins, predominantemente 
residenciais e de baixa densidade. Basta 
olharmos ao redor dos nossos bairros a 
crescente verticalização. Os riscos são 
grandes de haver mudanças caso não 
estejamos prontos para demonstrar o quão 
relevantes são os Jardins para nossa cidade. 

Não duvidem que, caso não haja adequada 
mobilização de todos nós, muito em breve 
tenhamos grandes edifícios e variados tipos 
de comércio ganhando espaço no interior 
dos nossos bairros. O Plano Diretor é o 
primeiro passo de uma política urbana que 
pode culminar com alteração posterior de 
zoneamento, comprometendo de forma 
significativa tudo que hoje os Jardins 
representam para aqueles que aqui vivem 
e trabalham e para a cidade de São Paulo. 

Temos percebido que diversos imóveis 
foram comercializados nos Jardins, mas 
ainda não estão ocupados ou utilizados. 
Essa situação já presenciamos no passado. 
Os imóveis são adquiridos, aguardando-se 
alterações que tragam mais permissividade 
tanto para construção como para usos. 
Reparamos também que quem quer deixar 
os Jardins deseja que a legislação urbanística 
seja alterada, facilitando a comercialização 
do seu imóvel. Porém, a esmagadora 
maioria dos moradores que aqui querem 
permanecer não desejam quaisquer 
alterações, desejando a preservação do 
modelo já consolidado há anos. 

Toda nossa atenção deverá ser voltada 
para esse tema. Não tenham dúvidas de 
que os agentes que querem mudanças já 
começaram a se movimentar. E não é de hoje, 
basta lembrarmos do movimento iniciado 
em 2018 no próprio Condephaat para 
mudanças na Resolução de tombamento 
dos Jardins. Também não podemos 
esquecer da tentativa de se rever regras de 

zoneamento em 2019 por iniciativa do Poder 
Executivo municipal, algo que foi barrado 
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por 
conta de não se reconhecer participação 
popular efetiva nesse processo, tido como 
pouco transparente. 

Por essas razões, a AME JARDINS também 
já começou a se movimentar em várias 
frentes para estarmos prontos e com 
argumentos sólidos quando do início 
das discussões sobre a revisão do Plano 
Diretor em 2021. E a participação e o 
apoio dos moradores que desejam manter 
as características atuais dos Jardins é 
imprescindível para o sucesso da nossa 
empreitada!



Mesmo com a pandemia do Covid-19, os 
serviços da AME JARDINS continuam a 
ser feitos, só que em sistema de home-
office. Tudo para proteger você e nossos 
colaboradores. A equipe da AME JARDINS 
agradece a compreensão de todos. Sigamos 
fortes e unidos, trabalhando pelos Jardins e 

a aMe JaRdins tRabalha eM casa

focados no enfrentamento ao coronavírus. 
Vamos sair dessa! Acesse nossos canais 
de comunicação: www.amejardins.com.br e
         @amejardins
E-mail: amejardins@amejardins.com.br
    mensagem de texto ou áudio pelo (11) 
94741.4593.
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Pela primeira vez de forma virtual, como medida de prevenção ao novo coronavírus, a 
Assembleia Geral Ordinária da AME JARDINS foi realizada no dia 22 de abril. Na ocasião, 
aprovaram-se as contas de 2019 – o balanço pode ser consultado no site www.amejardins.
com.br – e foi realizada a eleição da Diretoria para o biênio 2020-2022, com chapa única 
formada pela presidente Daniela Cerri Seibel, vice-presidente Marcelo Cunha, tesoureiro Uri 
Arazi, secretária geral Carla Rappa Serson e coordenador do Verde e Meio Ambiente Ricardo 
Behar.

balanço asseMbleia geRal oRdináRia

Uma queixa comum de quem mora na região 
dos Jardins é o valor do IPTU, considerado 
bastante elevado. Em busca de um imposto 
mais justo, a AME JARDINS participou de 
uma reunião no dia 17 de fevereiro, na escola 
Martim Francisco, na Vila Nova Conceição. 
Na pauta, um apanhado do momento e 
os próximos passos a serem tomados 
pelo Movimento IPTU Justo. Estiveram 
presentes várias entidades e associações, 
além de advogados especialistas em 
direito tributário trazidos pela Vereadora 
Janaína Lima, autora dos projetos de lei 
515/2018 (clique aqui para ver), aprovado 
em primeira votação na Câmara Municipal 
e que tem por objetivo alterar os limites 
do aumento anual do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), estabelecidos na 
Lei nº.15.889, de 5 de novembro de 2013, 

valoR Mais Justo do iptu

nos patamares de 15% e 10% para imóveis 
comerciais e residenciais, respectivamente, 
assim como o projeto de lei 337/2019, que 
institui a política de transparência em 
relação ao Imposto Predial e Territorial 
Urbano IPTU, no Município de São Paulo, 
este com parecer favorável da Comissão 
de Constituição e Justiça do Legislativo 
Municipal. Foram apresentados projetos, 
feita a coleta de assinaturas e dadas 
explicações sobre a dinâmica do cálculo 
do IPTU. Representada pela presidente 
Daniela Cerri Seibel e o consultor João 
Maradei, a associação se propôs a buscar 
parceiros para viabilizar a criação de 
aplicativo com auxílio de especialistas em 
cálculos tributários, para checar a correção 
das cobranças.

Desde o início da pandemia, a AME JARDINS promoveu a campanha para a 
arrecadação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) como forma de colaborar 
com os profissionais que estão nas ruas trabalhando em prol dos moradores dos 
Jardins. São servidores das Polícias Civil e Militar, da Subprefeitura de Pinheiros, da 
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Guarda Civil Metropolitana. Com 
o empenho e a dedicação dos moradores e dos grupos de Vizinhança Solidária, a 
ação foi um sucesso e a presidente da associação, Daniela Cerri Seibel, agradece a 
contribuição de todos!

todos Juntos contRa a covid-19

RetRospectiva aMe+ 2020
investiMentos e tRabalhos Realizados 
paRa deixaR os JaRdins ainda MelhoR!



Em tempos de isolamento social como 
medida de prevenção contra a Covid-19, a 
AME JARDINS não fica parada e leva para 
seus associados e demais moradores de 
São Paulo a oportunidade de conversar 
com autoridades das diversas áreas que 
atuam na região dos Jardins, por meio 
de videoconferências. Realizados desde 
abril, os encontros on-line contaram até o 

#fiqueM eM casa: novo ciclo de videoconfeRências coM 
autoRidades dos JaRdins
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momento com a participação do Capitão 
PM Rodrigo Garcia Vilardi, Comandante 
da 2ª Cia do 23º BPM-M; do Subprefeito 
de Pinheiros, Acácio Miranda da Silva 
Filho; e do Capitão PM Roberto Adashi, 
Comandante da 3ª Cia. do 11º BPM-M. Veja 
abaixo os links das videoconferências de 
maio e fique por dentro dos assuntos que 
foram tratados.

A AME JARDINS, que constantemente desenvolve ações para a preservação do verde nos 
bairros, reforça a importância de cada um adotar no dia a dia medidas sustentáveis para o 
uso consciente dos recursos naturais. Para levar informação sobre o gerenciamento do lixo e 
reforçar a importância da coleta seletiva, no dia 25 de maio aconteceu a videoconferência sobre 
o assunto com Márcia Metran, coordenadora da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana 
(Amlurb). Veja os principais pontos discutidos sobre o descarte de plástico, papel, vidro e metal 

cuide do seu lixo e aJude a pReseRvaR o Meio aMbiente

em http://amejardins.com.br/comunicados_site/28052020/1/
video.mp4. 
O interesse pelo tema foi tanto que a associação promoveu, no dia 
11 de junho, o bate-papo sobre resíduos da construção civil com 
Helena Maria Rivello Terzella (acesse o link http://amejardins.com.
br/comunicados_site/12062020/1/12062020videoGerenciamento
Lixo.mp4 e veja na íntegra a videoconferência). Confira os temas dos 
próximos encontros, com datas e links para a participação a serem 
divulgados via e-mail e redes sociais: 
- Educação ambiental: 3 conceitos e 5Rs
- Logística reversa e Compostagem. 
Participe!

Uma videoconferência realizada pela AME 
JARDINS no dia 4 de agosto, com Rafael 
Golin, coordenador de resíduos orgânicos da 
AMLURb, permitiu conhecer mais sobre os 
resíduos orgânicos no contexto urbano. No 
bate-papo, foram abordados temas como 
o ciclo e a inserção da compostagem na 
vida da cidade. Golin explicou que, quando 
submetidos ao processo de compostagem, 
os resíduos orgânicos são transformados em 
adubo ou composto, que podem ser usados 
na jardinagem, em grande ou pequena escalas, 
e para recuperação de solos degradados. O 
processo, destacou ele, diminui o volume de 
material, evita uma ocupação desnecessária 
em aterros sanitários e gera um produto que 
presta importantes funções ecológicas. 
Se interessou sobre o tema e quer saber mais?  

bate-papo sobRe Resíduos oRgânicos

venha seR uM voluntáRio do coMitê JoveM 

Que tal participar do Comitê Jovem da AME com ideias e sugestões de melhorias para a região 
dos Jardins – América, Europa, paulista e paulistano? A novidade chega para tratar assuntos 
relacionados às áreas de segurança, meio ambiente, zeladoria, trânsito e ação social. para fazer 
parte é simples: basta entrar em contato com a associação pelo (11) 94741.4593 (WhatsApp) 
e e-mail tesouraria@amejardins.com.br. Não perca tempo e venha colaborar para melhorar, 
ainda mais, a atuação da entidade em nossos bairros!



Coronel Álvaro Batista Camilo, Secretário Executivo da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo 
Com os números da criminalidade no estado, a autoridade apresentou a estrutura das polícias militar, 
civil e científica e destacou a realização de 2,5 milhões de intervenções por mês e os sistemas inteligentes 
adotados, como o SOS Mulher. Devido ao período de pandemia, coronel Camilo mencionou as 
readequações realizadas na delegacia eletrônica, abrangendo o registro de ocorrências de quase todos 
os crimes. Ele reforçou a importância do Detecta Radar para a comunidade, dizendo que quanto mais 
câmeras, melhor para ter todas as informações integradas. Graças ao espírito de todos os moradores, 
com a atuação por meio do programa Vizinhança Solidária, a segurança de São paulo está cada vez 
melhor.      

Sucesso absoluto, o evento de segurança on-line promovido pela AME JARDINS 
e realizado no dia 29 de setembro contou com 157 inscritos e a participação 
das principais autoridades da região e também convidados, como Dr. Roberto 
Monteiro, delegado da 1ª Seccional da polícia Civil - Centro, Elza paulina de 
Souza, Comandante Geral da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Sr. Carlos 
Henrique Taparelli, Investigador da Secretaria de Segurança pública de São 
paulo, representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) e 
associações de bairros. Na ocasião, foram discutidas as ações do programa 
Vizinhança Solidária e para prevenção à criminalidade, além do histórico 
recente das ocorrências criminais na região. O grande destaque do encontro 
foi o lançamento pela associação, de forma inédita, do Jardins na Nuvem. A 
tecnologia adotada a favor da segurança chega para solucionar problemas 
recorrentemente relatados por moradores quando dependem de serviços de 
armazenamento de dados em nuvem para câmeras de segurança e não têm o 
devido respaldo de fornecedores. Agora, a entidade tem seu próprio servidor 
para prestar esse serviço a nossa região. Com isso, será possível reduzir os 
custos, prover o Sistema DETECTA RADAR e armazenar imagens de câmeras 
para o programa City Câmeras da prefeitura, conforme autorizado pelo 
Secretário Municipal de Segurança Urbana em despacho publicado dia 28 de 
agosto de 2020. Além disso, aqueles moradores que desejarem vincular suas 
câmeras ao nosso servidor, contarão com a facilidade de terem, pela AME, um 
gerenciamento adequado do funcionamento desses equipamentos, evitando 
interrupção das imagens e vulnerabilidade em relação ao sistema de segurança. 
Vejam os principais assuntos apresentados na videoconferência! 

seguRança nos JaRdins de a a z 

Celso Aparecido Monari, Secretário da Secretaria Municipal de Segurança Urbana  
O programa City Câmeras foi o destaque da apresentação. por meio da tecnologia, é possível compartilhar 
as informações com a polícia Civil, polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Nos Jardins, há uma 
média de 200 câmeras para a captação e compartilhamento de informações, garantindo a sensação de 
segurança. Outra novidade foi o aplicativo Sp+Segura, onde cada cidadão pode baixar e se tornar um 
voluntário da segurança na cidade.

Dr. Antônio José Correa de Sampaio, Delegado Seccional Oeste
Os temas investigação policial e delegacia eletrônica foram as pautas da apresentação do delegado. 
A autoridade reforçou o aumento das possibilidades de registros de ocorrências on-line, com exceção 
para casos de estupros e mortes. Reforçou também a importância de ter na cidade mais câmeras, 
possibilitando à polícia um trabalho melhor de investigação. 

Dr. Fernando Souza, Delegado titular do 15º Distrito Policial - Itaim
Credenciamento dos vigias e importância do registro de b.O. foram os assuntos detalhados pela 
autoridade. Ele mencionou o engajamento da comunidade e a organização da AME JARDINS com os 
vigias para a realização do credenciamento – associação cede funcionários para auxiliar no serviço. 
Ressaltou também que esses profissionais são fundamentais no combate a furtos e roubos. Outra 
questão da pauta foi a importância do registro do boletim de ocorrência para o início da investigação. 
Para finalizar, disse que o foco no bairro é combater o crime patrimonial.

Dra. Zuleika Gonzalez Araújo, Delegada titular do 78º Distrito de Polícia
Tipos de crimes, fraudes e modus operandi dos criminosos. Esses três assuntos pautaram a apresentação 
da delegada que mencionou o furto e roubo de celulares, constante na região dos Jardins. Outro 
crime mencionado é em relação ao roubo de relógios de luxo. Todas essas práticas são combatidas 
constantemente para a diminuição dos índices. A delegada também chamou a atenção para furtos em 
condomínios realizados por menores de idade. A autoridade destacou dois casos onde o Detecta Radar 
foi de grande valor para a investigação.  

Capitão Rodrigo Garcia Vilardi, Comandante 2ª CIA do 23º Batalhão PM 
Ações, resultados e policiamento orientado. Esse tripé norteou a apresentação. O capitão ressaltou a 
relevância do acesso às informações das ocorrências para ações investigativas e preventivas. Destacou 
também a importância da troca de informações com a comunidade e uso de tecnologia para o combate 
ao crime como, por exemplo, o Detecta Radar. Vilardi mencionou a queda nos índices graças à integração 
entre os órgãos públicos, associados e programas voltados para os moradores. 

Capitão Roberto Adashi, Capitão da 3ª CIA do 11º Batalhão PM  
fundamental para a segurança do bairro, o programa Vizinhança Solidária tem mostrado cada vez 
mais eficiência como comprovou o capitão Adashi. Ele citou que há uma diminuição de 60% de índices 
criminais em ruas que integram o programa de Vizinhança Solidária, garantindo sensação de segurança 
e qualidade de vida. A autoridade reforçou o quanto a sociedade civil organizada é forte e deu a seguinte 
dica: o trabalho de zeladoria urbana é fundamental no combate ao crime. Ruas bem iluminadas e com 
placas intimidam o infrator, pois ele vê que a comunidade está cuidando da região e, dessa forma, o 
meliante migra para outra área. 



No dia 13 de fevereiro, houve um encontro sobre o Programa 
Vizinhança Solidária com moradores do Jardim Paulistano. 
O evento contou com representantes de seis ruas para que 
pudessem conhecer as vantagens do programa na segurança 
de suas famílias. Estiveram presentes representantes da Praça 
Coronel Pires de Andrade, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 
Rua Dona Elisa Pereira de Barros, Rua Jacarezinho, Rua Iraci e 
Rua Desembargador Mamede. Como resultado desse encontro, 
as ruas citadas passaram a integrar o PVS, expandindo a ação 
para os vizinhos da região.

novas adesões

Praças e ruas mal iluminadas estão mais sujeitas às ações de 
criminosos. Por isso, a iluminação é uma questão de segurança 
de todos. Se você passar por alguma área dos Jardins que 
está escura ou perceber que a lâmpada está queimada, ligue 
imediatamente para o ILUME (0800.7790156) ou acesse o 
aplicativo Ilumina SP e solicite o reparo. O atendimento ocorre 
conforme o horário de registro. Se necessário, consulte a AME 
JARDINS para dar andamento ao procedimento. Quanto antes 
pedir, melhor para todos!

iluMinação pública está ligada à seguRança

saiba coMo coMbateR a 
peRtuRbação do sossego

Uma das formas de combater a perturbação 
do sossego, seja por barulhos de festas, obras, 
veículos, entre outros casos, é fazer o registro da 
ocorrência, para garantir uma resposta eficaz do 
poder público. Está em vigor, desde o dia 6 de 
maio, um novo procedimento para evitar a ida do 
reclamante à delegacia, elaborado pelo Capitão 
PM Rodrigo Garcia Vilardi, comandante da 2ª Cia 
do 23º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano. 
Logo após a conversa com o Capitão, o primeiro 
caso no bairro já foi registrado por uma associada 
do Jardim Paulistano que estava com problema 
em um imóvel vizinho a sua residência.

novas câMeRas paRa os JaRdins 

Doadas pela Subprefeitura de Pinheiros, a AME 
JARDINS recebeu as câmeras para a instalação 
e monitoramento das praças cooperadas pela 
associação e do Centro de Educação Infantil 
(CEI) Pinheiros. A AME já solicitou orçamento 
para a implantação dos equipamentos e será 
responsável pela manutenção. Para maior 
eficiência, todas as câmeras serão conectadas 
ao programa City Câmeras.

Mais seguRança paRa os JaRdins

Em seu empenho para reforçar a segurança de todos 
na região onde atua, a AME JARDINS realizou, no dia 
6 de agosto, uma reunião com o Comando da Guarda 
Civil Metropolitana (GCM) de São paulo. participaram 
a Comandante Geral da GCM IS Elza paulina de Souza, 
o Comandante Operacional COp 1 IS fernandes, 
o Comandante Operacional COp 4 IS Sorrentino, 
o Inspetor de Agrupamento Jairo Chabaribery, a 
presidente da AME, Daniela Cerri Seibel, e o consultor 
da entidade, João Maradei. 
por medida de segurança, devido à Covid-19, a conversa se deu por videoconferência com 
o propósito principal de estreitar relacionamento entre as partes. Com isso, a presidente 
solicitou apoio para as ações educacionais voltadas para observância das posturas 
municipais, especialmente por frequentadores de praças, além do auxílio no monitoramento 
das áreas verdes dos bairros. A associação indicou, em um primeiro momento, a praça 
Gastão Vidigal para que a GCM dê início à ação de orientar os frequentadores sobre o uso 
de coleiras e guias em cães, o regular descarte de lixo, a coleta de dejetos dos animais, 
entre outros assuntos. portanto, mais um apoio importante da GCM para a associação. 
Lembre-se: a GCM atende 24h, todos os dias, por meio dos telefones 153 ou 156.

cRedenciaMento de vigias de Rua segue a todo vapoR

Ao longo dos últimos meses, a AME JARDINS tem trabalhado diariamente junto ao poder 
público para a retomada do credenciamento de vigias de rua, o que se tornou possível 
com a publicação do Decreto Estadual 65.108, de 4 de agosto de 2020, que designou 
novo departamento da Polícia Civil para esse fim. As intimações foram entregues no dia 
1º de setembro para 19 guaritas do Jardim Europa e, no dia 8, realizados os primeiros 
atendimentos seguindo todos os protocolos necessários para o período de pandemia.



Em razão do novo coronavírus, as delegacias de polícia do estado 
de São Paulo estão funcionando em regime especial, com o 
registro das ocorrências predominantemente via internet. Para isso, 
aumentou o leque de casos que podem ser lavrados on-line, como 
crimes e incidentes de menor gravidade. A validação das queixas 
caberá à delegacia responsável da região – no caso dos Jardins, 
é o 15º Distrito Policial do Itaim Bibi. O atendimento presencial 
está mantido apenas para crimes graves: violência doméstica ou 
contra criança e adolescente; morte e desaparecimento de pessoa; 
estupro, sequestro e cárcere privado; roubo e|ou extorsão e 
situação de flagrante. Vale reforçar a importância de também fazer 
o registro pelo 190, de modo a ampliar a segurança de todos. Para 
fazer o BO on-line, acesse www.delegaciaeletronica.policiacivil.
sp.gov.br/ssp-de-cidadao/home 

boletins de ocoRRência on-line

Como já é do conhecimento de todos, a pandemia causada pelo novo Corona vírus tem 
exigido medidas preventivas urgentes e com engajamento de todos. Por esse motivo, a AME 
JARDINS, a Polícia Civil e a Polícia Militar decidiram que o credenciamento dos agentes 
de segurança comunitária, os chamados vigias de rua, perante a Polícia Civil, permanecerá 
suspenso até que as restrições impostas pelas autoridades sejam revogadas. 
Durante o período do isolamento social, para a segurança de todos, a associação 
disponibiliza uma ficha cadastral criada, inicialmente por Felipe Whitaker, e atualizada 
pelo Programa Vizinhança Solidária, para os associados fazerem o cadastro dos seus 
prestadores de serviços – no arquivo estão listados todos os documentos obrigatórios para 
o profissional apresentar quando for fazer o credenciamento. A pedido da AME JARDINS, 
o delegado vai fazer consultas de antecedentes criminais, a fim de garantir a segurança 
dos moradores.

cRedenciaMento paRa pRestadoRes de seRviços duRante 
a pandeMia  

boas novas paRa o cRedenciaMento de vigias

Ao longo dos últimos anos, a AME JARDINS 
tem trabalhado em cooperação com as 
polícias Civil e Militar, contribuindo com as 
autoridades para melhoria da segurança 
pública em nossa região. Com esse propósito, 
nos primeiros meses de 2018, foi iniciado o 
credenciamento eletrônico dos profissionais 
autônomos de segurança comunitária para 
guardas de rua, popularmente conhecidos 
como “vigias de rua”, algo há muito tempo 
pleiteado por toda comunidade e aguardado 
com enorme expectativa.
No início do segundo semestre de 2019, uma 
reestruturação administrativa na polícia Civil 
extinguiu o Departamento de Capturas e 
Delegacias Especializadas (DECADE), até 
então responsável pelo credenciamento 
dos vigias de rua. A partir desse momento, 
a AME empreendeu esforços para que 
houvesse designação, por parte da 
Secretaria de Estado da Segurança pública, 
de departamento para absorver essa função.
foram diversas reuniões realizadas com 
autoridades estaduais de segurança 
pública e alguns ofícios expedidos até a 
publicação, no último dia 4 de agosto, do 
Decreto Estadual nº 65.108, que designou 
o Departamento de Polícia de Proteção à 
Cidadania (DPPC), por meio da Divisão de 
Produtos Controlados e Registros Diversos 
(DPCRD), como responsável pelo registro 
dos profissionais autônomos de segurança 
comunitária para guardas de rua.

A boa notícia é que o credenciamento 
desses profissionais, com a edição do 
Decreto Estadual nº 65.108/2020, será 
retomado. O Delegado Titular da 15ª 
Delegacia de polícia, Dr. fernando César de 
Souza, que coordenará em nossos bairros 
essa ação, está elaborando protocolo de 
atendimento para segurança de todos por 
conta da pandemia de Covid-19, prevendo 
a retomada desse serviço para a primeira 
semana do mês de setembro próximo.
A Polícia Militar, por intermédio da 2ª 
Cia. do 23º Batalhão Metropolitano, sob 
o comando do Capitão pM Rodrigo 
Garcia Vilardi, também cooperará com 
esse processo, realizando a entrega das 
intimações para comparecimento aos 
vigias de rua que atuam nos Jardins.
Reafirmamos a relevância e o êxito, 
até aqui, desse credenciamento nos 
Jardins. Continuaremos a contar com 
a colaboração de todos os moradores 
no sentido de incentivar os vigias que 
atuam em suas ruas a se submeterem 
ao credenciamento, demonstrando a 
importância desse ato para os próprios 
profissionais e toda a coletividade. Por 
fim, solicitamos a todos que aguardem as 
diretrizes do Dr. fernando César de Souza 
para a retomada do credenciamento dos 
vigias de rua em nossos bairros. Em breve, 
informaremos a todos! 



Missão dada é missão cumprida! Um novo associado entrou em contato com a AME JARDINS 
e informou que o entroncamento da Rua Noruega com a Rua Bélgica, no Jardim Europa, 
precisava de canalização da água, além de recapeamento e sinalização horizontal de PARE 
na Rua Noruega. As ocorrências foram registradas no Portal SP156 e solicitado o auxílio da 
Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO), da Subprefeitura de Pinheiros, que direcionou 
a demanda à Equipe de Conservação de Logradouros. Dessa maneira, logo após o feriado 
prolongado de Carnaval, serão feitos os reparos necessários e também as duas rampas de 
acessibilidade no local.

pedidos atendidos 

Como regularizar imóveis? A Prefeitura de 
São Paulo abriu uma anistia para acertar 
as irregularidades nos imóveis da cidade. 
Pela lei de Regularização de Edificações 
(17.202/19), pode-se fazer um processo nesse 
sentido totalmente eletrônico, sem precisar 
levar documentos à repartição municipal, 
observando-se a metragem do imóvel. O 
prazo para o protocolo de processos de 
regularização será de 90 dias, tendo início no 
dia 1º de janeiro de 2020. Para tirar dúvidas, 
acesse www.meuimovelirregular.prefeitura.
sp.gov.br e fique em dia com a legislação.

RegulaRização de iMóveis

sos Rua estados unidos 
Nos dias 12 e 26 de setembro, um número 
expressivo de moradores, associações de 
bairro, inclusive representantes da AME, 
e frequentadores dos Jardins se reuniram 
em frente ao número 702 da Rua Estados 
Unidos para uma manifestação pacífica 
contra a construção de um edifício de 16 
andares no local. A ideia foi sensibilizar o 
poder público sobre a equivocada decisão 
de se autorizar um grande empreendimento 
no local, inclusive contrariando a atual 
legislação.
A Rua Estados Unidos divide o bairro de 
Cerqueira César e parte do Jardim paulista, 
onde o zoneamento é mais permissivo, do 
Jardim América, onde o zoneamento é mais 
restritivo. Sempre houve entre uma zona e 
outra o chamado trecho de amortecimento, 
de transição, sempre respeitado. Todavia, 
surpreendeu-nos a prefeitura ter emitido 
alvarás para realização de uma obra desse 
porte, obra que, vale ressaltar, a legislação 
proíbe. O terreno já está sendo preparado, 
com tapumes cercando o lote. Árvores já 
foram suprimidas para permitir a edificação.
Jamais se permitiu construção dessa 

magnitude na Rua Estados Unidos, sempre 
havendo o limite máximo de 10 metros 
como gabarito para quaisquer obras. 
Trata-se, portanto, de perigoso precedente 
na borda dos Jardins, possibilitando, 
futuramente, maior flexibilização nas leis 
e consequente degradação do modelo 
urbanístico consolidado em nossos bairros.

Uma conversa entre a presidente da AME JARDINS, Daniela 
Cerri Seibel, e o Subprefeito de Pinheiros, Acácio Miranda 
da Silva Filho, deu andamento a todas as demandas 
prioritárias da entidade sobre usos irregulares na região. 
O encontro ocorreu em 11 de fevereiro e foram tratados 
temas como ações para disciplinar o Carnaval, fiscalização 
do heliponto na Quadra Hungria, que opera sem alvará 
há meses e sem ter estudo de impacto de vizinhança 
(modalidade ruído) deferido pela Secretaria Municipal do 
Verde e Meio Ambiente, bem como as medidas cabíveis 
em relação à Casa Fares e à Casa Miracolli, ambos espaços 
utilizados para eventos, o que contraria a legislação de 
zoneamento vigente.

RefoRço de fiscalização



esclaReciMento sobRe 
MoviMentação no teRReno 
da Rua estados unidos 

Nos primeiros meses de 2018, quando 
tivemos conhecimento da movimentação 
no terreno da Rua Estados Unidos, 
702, iniciamos uma mobilização com 
objetivo de impedir a construção de 
um edifício com mais de 55 metros de 
altura.  Em cooperação com a SAMORCC 
(Sociedade dos Amigos e Moradores do 
bairro Cerqueira Cesar), a AME JARDINS 
entendeu por bem questionar judicialmente 
a intervenção limítrofe à Rua Estados 
Unidos que, em nosso entendimento, 
contraria frontalmente as regras de 
zoneamento da cidade, ignorando, em 
especial, a zona de transição de um modelo 
mais permissivo para outro mais restritivo 
(Zona Exclusivamente Residencial).
Assim, com o imprescindível apoio financeiro 
de moradores da região, foi possível a 
contratação de advogado especializado 
para propositura de uma ação civil pública, 
requerendo-se o cancelamento do alvará 
de aprovação do empreendimento 
imobiliário. Com parecer favorável do 
Ministério público, foi deferida pelo Juiz da 
12ª Vara da Fazenda Pública uma liminar, 
determinando-se imediata suspensão dos 
efeitos do alvará mencionado, bem como 
impondo à prefeitura a não expedição de 
alvará de execução de obra.
Essa liminar, no entanto, foi cassada após 
um recurso interposto pela incorporadora, 
restabelecendo-se a validade do alvará 
concedido pela prefeitura. buscamos a 
manutenção da liminar no Tribunal de Justiça 
de São paulo, porém, pela complexidade 
do caso, os Desembargadores entenderam 
por aguardar, ainda que sem liminar, a 
apreciação pelo Juiz da causa. 
Isso não significa, em hipótese alguma, que 
a demanda esteja perdida. Ao contrário. 
Estamos em plena fase de produção de 

provas. Tanto que o Juiz da 12ª Vara da 
fazenda pública determinou a execução de 
perícia técnica. No momento, aguardamos 
a elaboração e apresentação do laudo 
pelo perito, permitindo, em seguida, 
manifestação dos assistentes técnicos 
das partes do processo. Após essa etapa, 
deverá ser proferida a sentença, seguindo-
se, muito provavelmente, de interposição 
de recursos. Ou seja, há um longo caminho 
a se percorrer.
Hoje, portanto, não há nada que impeça 
a incorporadora de se valer do alvará 
expedido pela prefeitura para seguir com a 
execução do projeto. por isso, nos últimos 
dias verificamos movimentação no lote, 
inclusive com remoção de árvore, objeto do 
Termo de Compromisso Ambiental firmado 
entre prefeitura e incorporadora (processo 
nº 2016-0.191.562-0). Todavia, havendo 
decisão judicial tornando sem efeito o 
alvará de aprovação do projeto, como 
requeremos, o que estiver edificado deverá 
ser demolido. Eram essas as atualizações 
sobre o empreendimento da Rua Estados 
Unidos, 702, que entendemos relevantes 
compartilhar para que todos tenham 
ciência do nosso acompanhamento e do 
nosso esforço para fazer valer as regras 
de zoneamento que tanto lutamos para 
vermos preservadas.
É fundamental que haja uma mobilização 
maciça de moradores, um engajamento de 
todos aqueles que pretendem ver nossa 
região preservada, quer seja com faixas 
de alerta espalhadas em vários pontos dos 
bairros, quer seja com exposição do nosso 
posicionamento em redes sociais para que 
chegue ao conhecimento da imprensa e 
poder público, ou mesmo, se necessário 
for, protestando nas ruas em momento 
oportuno. 



iRRegulaRidade de obRa na Rebouças

A AME JARDINS vem empreendendo esforços para esclarecimento da obra que está em 
andamento na Av. Rebouças, 3515/3535. Entramos em contato em duas ocasiões com 
técnicos da Secretaria Municipal de Licenciamentos. foi informado que o gabarito da região 
é mesmo de 10 metros, porém, a altura do imóvel tem conceito diverso, podendo ser maior 
que 10 metros para incluir, por exemplo, ático, caixa d’água e casa de máquinas. Questionamos 
a menção à outorga onerosa que inicialmente constava do alvará. foi esclarecido que houve 
a correção de tal alvará, uma vez que inexiste a possibilidade de outorga onerosa na região. 
Insistimos sobre a necessidade de ser verificado o processo administrativo para entendermos 
o projeto e o que foi autorizado para constar em alvará 14 metros de altura do imóvel 
(ainda que o conceito de gabarito seja diverso). Ainda não recebemos resposta oficial ao 
questionamento feito diretamente ao gabinete do Secretário Municipal de Licenciamentos, 
Cesar Angel boffa de Azevedo. Também formulamos, mais recentemente, questionamento 
à prefeitura nos valendo da Lei de Acesso à Informação, também pendente de retorno. 
Assim que tivermos oficialmente essas respostas, compartilharemos. Lembramos, de toda 
sorte, que o gabarito de 10 metros é previsto na legislação e nem todo imóvel faz uso total 
dele, o que pode fazer uma construção destoar de outras vizinhas (exemplo: é possível 
termos construção de 3 andares com 3 metros cada). Seguiremos atentos a esse caso e 
cobraremos respostas das autoridades acionadas.

liMpeza pReventiva 

Sabe o ditado é melhor prevenir do que remediar? pois 
bem! A limpeza preventiva das bocas de lobo, bueiros 
e galerias no entorno da praça Gastão Vidigal atende 
a um pedido da AME JARDINS que, juntamente 
com os associados, identificou os principais pontos 
de inundação e, dessa maneira, evita o alagamento 
constante durante o período de chuvas. A ação 
também foi solicitada para a Subprefeitura de pinheiros 
para as demais áreas: rua Antilhas com rua Venezuela; 
rua Suécia com avenida Europa (Praça Delben Junior); 
rua Chile com praça Simon Bolivar; alameda Gabriel 
Monteiro da Silva com praça Coronel Pires de Andrade; 
rua Peru com rua Colombia (praça Adolpho Bloch); rua 
Luxemburgo com rua Bucareste; rua Antonio Bento 
com rua Veneza e rua Alasca com rua México.



Um abaixo-assinado dos moradores dos 
Jardins vem demonstrando a crescente 
preocupação com os desfiles de blocos de 
carnaval irregulares, pelas ruas da região. 
Porta-voz do grupo, a AME JARDINS 
entregou o documento ao subprefeito de 
Pinheiros, Acacio Miranda, à Polícia Militar do 
Estado de São Paulo e à Secretaria Municipal 
de Cultura de São Paulo em fevereiro. A 
iniciativa fez parte das ações que levaram o 
bloco conhecido como “Carnamauri” a não 
desfilar no dia 16 de fevereiro, visto que o 
mesmo não possui autorização. Tudo para 
garantir a ordem, a tranquilidade e o sossego 
no bairro.

atentos ao caRnaval 

Marcos Vinicius Correa de Souza, Diretor 
do Departamento de Iluminação Pública da 
Cidade de São Paulo (ILUME), recebeu, no 
dia 17 de fevereiro, representantes da AME 
JARDINS. Na ocasião, foi feita uma série 
de solicitações de melhorias na iluminação 
pública da região e análise técnica de diversos 
pontos dos bairros, como áreas verdes 
cooperadas pela entidade, nas quais há 
grande fluxo de pessoas, além das demandas 
de seus associados. Os participantes 
apontaram também prioridades para dar 
andamento no segmento de iluminação, que 
foram traduzidas em ofício encaminhado ao 
órgão. 

 Mais luz nos JaRdins

Lembra das melhorias solicitadas pela 
AME JARDINS para a ampliação da 
acessibilidade e sinalização de solo na 
rua Maria Carolina, no Jardim Paulistano? 
Os pedidos foram encaminhados pela 
associação para a Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET), após um grupo de 
associados solicitar o apoio da entidade. 
Em maio, foram executadas mais de 20 
rampas pela Subprefeitura de Pinheiros, 
observando o projeto elaborado pela CET. 
O próximo passo é a pintura de solo sob 
responsabilidade da CET.

RaMpas de acessibilidade na Rua MaRia caRolina

A instalação de paralelepípedos para a contenção, 
em volta do alambrado do PaRCão, da Praça 
General San Martin, no Jardim América, está 
entre as melhorias promovidas junto ao espaço 
cooperado pela AME JARDINS. Todos os recursos 
usados vieram de doações de moradores do 
entorno para o projeto de revitalização da área. A 
associação tem realizado as obras na medida que 
recebe as contribuições. Muitas ações estão por vir!

MelhoRias no JaRdiM aMéRica

Barulho excessivo em área residencial, falta de 
água, vazamentos etc. São tantos os problemas 
decorrentes das obras de saneamento no Jardim 
Paulistano que a AME JARDINS, após diversas 
reclamações dos moradores da região, pediu para 
o Subprefeito de Pinheiros, Acácio Miranda da 
Silva Filho, priorizar, neste momento em que as 
pessoas estão em casa, as intervenções nas ruas 
comerciais. Até o momento, a associação aguarda 
um posicionamento para o pedido. 

obRa da sabesp no JaRdiM 
paulistano

A troca e a ampliação do número de postes de 
iluminação na Praça Desembargador Manoel 
Gomes de Oliveira, no Jardim Paulistano, foi 
concluída, recentemente, pelo Departamento de 
Iluminação Pública da Prefeitura de São Paulo 
(ILUME). Trata-se de um dos pedidos levados 
pela AME JARDINS à direção do órgão municipal. 
Em tempos de isolamento social, mais do que 
nunca, é fundamental manter as vias e os espaços 
públicos bem iluminados. Viu alguma rua sem luz, 
um poste com mau funcionamento? Entre em 
contato imediatamente com o ILUME pelo número  
0800.7790156 e zele pela sua segurança e de seus 
vizinhos! Satisfeito com o resultado, o associado 
Diego Naletto Teixeira, morador da rua Benedito 
Chaves, enviou o seguinte elogio para a associação: 
“Apenas para agradecer o empenho na reforma da 
praça, aqui, na Benedito Chaves. A iluminação nova 
ficou incrível!”, comentou via WhatsApp. 

pRaça Mais iluMinada 



seMáfoRos desobstRuídos

Uma poda no cruzamento da Rua Veneza com a Rua Honduras acaba de ser feita para facilitar 
a vida de quem trafega por ali. Havia algum tempo que ramificações das árvores estavam 
cobrindo os semáforos, prejudicando a visibilidade de motoristas e provocando acidentes – 
nos últimos vinte dias foram registradas três ocorrências. A pedido de uma associada, a AME 
JARDINS solicitou à Subprefeitura de pinheiros a execução da poda. 

depoisantes

Já ouviu falar sobre “traffic calming”? A expressão que 
pode ser compreendida como “moderação de tráfego” 
consiste em medidas com a finalidade de minimizar a 
presença de veículos motorizados em áreas residenciais, 
resgatando a vitalidade das ruas e estimulando a 
convivência e a interação entre as pessoas. Discutido 
gradativamente em diversas cidades brasileiras, o 
conceito foi tema de reunião recente entre representantes 
da AME JARDINS com a gerência de Segurança de 
Tráfego da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). 
O encontro, que também contou com a participação 
da moradora Nelly Maria Guedes de Toledo Barros 
(representando a rua Maria Carolina), teve o objetivo 
de debater a implantação do projeto em algumas vias 
dos Jardins – como Polônia, Sampaio Vidal e Dona Elisa 
Pereira de Barros, além da própria rua Maria Carolina –, a 
fim de ampliar a segurança viária e o conforto de todos, 
especialmente dos pedestres e ciclistas. 

fluxo tRanquilo 

RecoMposição de loMbadas na Rua pRudente coRReia

No primeiro semestre de 2018, a rua 
prudente Correia, localizada no Jardim 
Europa, foi recapeada e, na ocasião, foram 
retiradas as lombadas da via, favorecendo 
abusos de motoristas e colocando em risco 
pedestres que transitam no local. Desde 
então, a AME JARDINS tem solicitado para 
as autoridades a reinstalação das lombadas. 
Representando os moradores da rua, a AME 
enviou um ofício para a CET solicitando a 
recomposição da lombada e foi informada 
que a intervenção é de responsabilidade 
da Superintendência das Usinas de Asfalto 
(SpUA). Em reuniões posteriores com 
representantes da CET, a diretoria da 
associação foi avisada que o pedido foi 
encaminhado para a Secretaria Municipal de 
Subprefeituras, responsável pela SpUA.
Em 13 de maio de 2019, a entidade enviou um 
ofício para o Secretário Alexandre Modonezi, 
da Secretaria Municipal de Subprefeituras, 
pedindo a intervenção no caso, uma vez que 

o assunto não tinha sido ainda resolvido e era 
legítimo o pleito dos moradores da região.
No dia 25 de junho de 2020, após muita 
insistência, a AME foi atendida, com 
a confirmação da autorização para a 
reinstalação das lombadas, porém sem data 
determinada. 
A entidade também está aguardando a 
recomposição das lombadas em outras 
duas ruas do bairro: Antônio José da Silva e 
Salvador Mendonça, localizadas no entorno 
da praça Morungaba.

MelhoRias na Rua MaRia caRolina

A pedido da AME JARDINS, foram realizadas diversas melhorias na Rua Maria Carolina, 
no Jardim paulistano, como era desejo dos moradores, que encaminharam solicitação à 
associação no ano passado. A Subprefeitura de pinheiros e a Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) fizeram intervenções voltadas para melhoria da segurança de pedestres e da 
acessibilidade, reforçando a sinalização de solo e instalando rampas de acesso em vários 
pontos da via. As modificações foram precedidas de muito diálogo com o poder público, 
até que, em julho, a associação recebeu uma notificação da Subprefeitura de Pinheiros com 
a informação de que 19 rampas de acessibilidade foram concluídas na Rua Maria Carolina 
e travessias. A justificativa para a demora da obra se deu em virtude da necessidade de se 
conciliar a programação da CET para pintura do solo. 
A moradora Diana já aprovou as melhorias realizadas e mandou uma mensagem com sua 
opinião: “Recentemente, tive a felicidade de atravessar algumas vezes a Rua Maria Carolina 
com minhas filhas nas novas faixas de pedestre! Me senti muito mais segura! Ao ver as 
faixas, os carros diminuem um pouco a velocidade e respeitam mais o pedestre. Com essas 
medidas e outras, que a AME apoia e faz acontecer, certamente nosso bairro vai ficar cada 
vez melhor! Obrigada por todo o trabalho!”. 



A infestação de caramujos africanos nos 
Jardins está assustando os moradores. Em 
especial, os residentes da Rua Antônio José 
da Silva, próxima à Praça Morungaba, no 
Jardim Europa. A AME JARDINS sugere 
uma série de ações para o combate da 
proliferação da praga. O herbívoro carrega 
uma concha cônica de cor marrom e listras 
castanhas e age como invasor para quem 
tem jardins ou hortas. Ele também pode 
hospedar um parasita que causa meningite 
e perfurações no intestino. Por isso, a 
associação alerta para que os moradores 
não encostem no molusco sem luvas. A 
bióloga Alessandra Suppa, da Vigilância 
Ambiental Lapa/Pinheiros, que esteve na 

coMbate ao caRaMuJo afRicano

região a pedido da AME JARDINS, explica 
que a proliferação da lesma aconteceu após 
o molusco ser trazido de outro país para 
servir de alimento, como escargot. “Não 
deu certo e ele foi solto na natureza, mas, 
como não tem predador natural por aqui, 
multiplica-se rápido. Chegam a botar 200 
ovos de uma vez”. 
Felizmente, os testes de biologia molecular 
(PCR) realizado pelo Centro de Controle 
de Zoonoses da Prefeitura de São 
Paulo deram negativos para o parasita 
Angiostrogylus, responsável por causar a 
meningite eosinofílica ou a angiostrongilíase 
(hemorragias no intestino).

Como combater

• Se for remover as lesmas, use luvas para 
colocá-las em sacos resistentes e, na 
sequência, enterrá-las. Tenha o cuidado de 
cobri-las antes com uma camada de cal.  
• As conchas precisam ser quebradas para não 
se tornarem depósito de ovos de mosquito.  
• É possível combater o molusco 
incinerando ou jogando cal em cima dele.  
• A única maneira de impedir a proliferação 
é por meio do extermínio dos moluscos, que 
deve ser feito por cada morador.

a aRte de tRansfoRMaR 

Lembra da árvore doente na Praça Guilherme Kawall? A pedido da AME JARDINS, a 
espécie foi suprimida pela equipe da Subprefeitura de Pinheiros e plantada uma muda de 
pau-brasil no local. O material da supressão da árvore foi transformado em objetos para 
a praça: móveis, bolachas para piso e amarelinha dentro do parquinho. Graças à ação da 
associação e à busca constante de doadores, o renomado artista Hugo França iniciou a 
transformação da madeira derivada de tipuana em mobiliário, agregando uma verdadeira 
obra de arte para o espaço público. 

Para essa ação, parte das doações arrecadadas pela associação vieram de moradores da rua 
Ibiapinópolis, porém ainda faltam recursos para o investimento na mão de obra do artista. Por isso, 
a entidade promoverá, em breve, um leilão com peças transformadas a partir da madeira que seria 
descartada – objetos de decoração, mesas, entre outros itens. Em breve, será divulgada a data para 
todos participarem.

Não é de hoje a preocupação da associação em apostar em iniciativas com esse perfil, transformando 
o que seria lixo em itens de utilidade pública. Em 2019, por exemplo, a presidente Daniela Cerri Seibel 
e o consultor João Maradei participaram de uma reunião com o vereador Gilberto Natalini para discutir 
os ajustes necessários na lei existente para o aproveitamento de material descartado em aterro sanitário. 
A associação fez um documento para ser encaminhado à Prefeitura e à Subprefeitura para fazer a 
regulamentação e uma doação às entidades de interesse. Na ocasião, Hugo França também participou 
da reunião com a proposta da criação de um instituto para ensinar a técnica de usar a madeira para 
transformar em peças de arte. 

Revitalização da pRaça 
dR. takeshi honda

Com termo de cooperação com a AME JARDINS, a praça 
Dr. Takeshi Honda, no Jardim paulista, passará por uma 
revitalização, garantindo aos moradores mais um espaço 
de lazer aberto no bairro, melhorando a qualidade de 
vida. A ideia é transformar a área pública com sugestões 
dos moradores. por isso, no dia 14 de outubro, via zoom, 
foi realizado um evento on-line para explicar o projeto, 
trocar sugestões e receber doações. Toda ajuda é bem-
vinda.

nova RotatóRia veRde no JaRdiM paulistano

Mais uma rotatória foi finalizada em 
junho. Localizada na rua Ibiapinópolis x 
rua Campo Verde, no Jardim paulistano, 
o projeto leva a assinatura de Ricardo 
Cardim, profissional contratado pela 
bRASILINCORp, incorporadora que fez 
a doação para a área e que atua nos 
segmentos residenciais e comerciais 
e tem em seu DNA os princípios de 
sustentabilidade econômica, social e 
ambiental. Cardim é botânico e paisagista, 
mestre em botânica pela Universidade 
de São paulo e desenvolve um trabalho 
inovador em áreas verdes, resgatando a 
natureza original por meio de implantações 
em diferentes escalas. Toda a execução 
e os custos da implantação da rotatória 

ficaram sob responsabilidade da AME 
JARDINS e viabilizada graças as valorosas 
contribuições mensais de seus associados.  
Se você ainda não é um associado, junte-se 
a nós para podermos fazer cada dia mais. 



Respeitar as regras de uso dos espaços públicos é fundamental para o bom convívio de todos, 
além de ser uma questão de cidadania. Quando for passear com o seu cachorro, aproveite 
o ParCão de cada praça e lembre-se sempre das normas municipais: recolher as fezes, estar 
em dia com todas as vacinas e deixar o pet sempre preso em suas guias. Se a ideia for levar 
as crianças para brincarem no playground, o alerta também é válido: o uso dos brinquedos é 
permitido para crianças com até 12 anos, sendo proibida a circulação de cães e a permanência 

de crianças desacompanhadas. Também não é permitido o descarte 
de lixo e o consumo de bebidas e cigarros na área infantil. O uso de 

bolas leves é liberado apenas para crianças de até 10 anos. Caso 
algum equipamento quebre e a praça seja cooperada pela AME, 

o caminho é longo, trabalhoso e muito caro para o reparo. Faça 
uso consciente do espaço público! Ajude-nos a preservar 

nossas praças!

boM senso no uso das pRaças 

• É proibido circular com cães;

• É proibida a permanência de crianças desacom?panhadas; 

• É proibido o descarte de lixo, bitucas de cigarro, papéis e demais materiais no espaço;

• É proibido fumar e consumir bebida alcoólica no local; 

• É permitido apenas o uso de bolas leves e por crianças de até 10 anos.

ESSA PRAÇA É 
CUIDADA PELA

AJUDE A AME JARDINS NA PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO!
ENTRE EM CONTATO PELO        (11) 94741.4593 E FAÇA A SUA PARTE!

Uma reunião na Subprefeitura de Pinheiros com a 
Coordenadoria de Projetos e Obras (CPO), no dia 
3 de fevereiro, representantes da AME JARDINS 
trataram da requalificação das praças adotadas 
(cooperadas) Guilherme Kawall (por emenda 
parlamentar), General San Martin (por doações 
de moradores| associados), ambas iniciadas 
em março e com finalização prevista para 
abril, Gastão Vidigal e Desembargador Manoel 
Gomes de Oliveira. Na ocasião, conversou-se 
sobre ajustes nos projetos das áreas, emendas 
parlamentares e o processo em trâmite no 
Condephaat. 

Revitalização de áReas veRdes

Para evitar a aglomeração de pessoas e 
incentivar o cumprimento do isolamento social 
como medida de prevenção ao Corona vírus, 
a AME JARDINS fez um ofício em abril com a 
solicitação de interdição dos equipamentos de 
ginástica nas praças do bairro. O documento 
foi encaminhado à Subprefeitura de Pinheiros. 
A resposta dada pela assessoria jurídica e 
coordenadoria de projetos e obras foi para que 
permanecessem liberados para a utilização do 
público, cabendo a cada usuário tomar as suas 
devidas precauções.

inteRdição dos equipaMentos de 
ginástica nas pRaças

gueRRa aos peRnilongos

Na segunda quinzena de junho, alguns 
associados trouxeram ao conhecimento 
da AME JARDINS o problema relacionado 
à infestação de pernilongos. Desde 
então, a associação tem atuado junto 
à Subprefeitura de pinheiros e demais 
órgãos para resolver esta questão. A 
entidade enviou ofício à Divisão Técnica 
de Saúde – Oeste solicitando a adoção 
das medidas cabíveis. Esse órgão 
encaminhou-nos relatório com orientações 
e esclarecimentos.
Ao mesmo tempo, a AME JARDINS levou 
ao conhecimento da Vigilância Ambiental 
relatos de moradores que descreveram a 
situação dos bairros como “insuportável”, 
necessitando de medidas urgentes das 
autoridades de saúde. No dia 23 de 
julho, um e-mail foi enviado à Divisão de 
Vigilância de Zoonose (DVZ) com pedido 
de aplicação do fOG, mais conhecido 
como “fumacê” e outras medidas possíveis 
para combate aos insetos.
A AME JARDINS segue buscando uma 
solução para o problema junto a outros 
órgãos. No começo de agosto, foi 
encaminhado um ofício à Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, 
reforçando a necessidade de providências 
nas margens do Rio pinheiros, onde 
há foco de criação dos pernilongos. A 

Vigilância Ambiental informou que todas 
as ações realizadas por ela seguem os 
critérios técnicos das normas e diretrizes 
do programa de Controle do Culex do 
Município de São paulo. A aplicação do 
fOG (“fumacê”) ainda está em processo 
e abrangerá diversos logradouros, por 
isso, conforme formos informados da 
programação do serviço, compartilharemos 
com nossos associados.
Em conjunto com as ações já tomadas 
pela AME JARDINS, a associação pede a 
mobilização de todos os moradores para 
registrar no SP 156, o site de atendimento 
prefeitura, ou pelo telefone 156, o problema 
dos pernilongos, de modo a dar maior 
dimensão ao poder público sobre o caso, 
dada a gravidade dessa situação e a 
necessidade urgente de providências. 

de beM coM o Meio 
aMbiente

Você sabia que já está funcionando 
o ponto de coleta seletiva do 
pão de Açúcar (Alameda Gabriel 
Monteiro da Silva, 1351, Jardim 
paulistano)? Agora, você já pode 
dar destino certo para os seus 
resíduos. A estação está preparada 
para receber papel, metal, plástico 
e vidro, além de óleo de cozinha. 



coMbate à infestação 
de peRnilongos

A infestação de pernilongos tem incomodado (e muito!) 
os moradores dos Jardins. E não é para menos! Desde 
junho, a AME JARDINS tem trabalhado diariamente junto 
ao poder público para solucionar o problema e contado 
também com toda a mobilização dos moradores do 
bairro. Recentemente, a entidade protocolou ofícios com 
o pedido de providências urgentes para a Secretaria 
de Estado da Saúde de São paulo, para Secretaria 
Municipal de Saúde, para Secretaria de Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado de São paulo e para 
Empresa Metropolitana de Águas e Energia. No dia 14 de 
setembro, a EMAE realizou o processo de pulverização 
da margem leste do rio pinheiros. Outra boa notícia é que 
a Secretaria Municipal de Saúde, em atenção ao ofício 
enviado pela associação, enviou resposta relatando as 
ações preventivas e corretivas previstas no programa 
de Controle de Culex pela equipe técnica da Unidade de 
Vigilância em Saúde Lapa/Pinheiros. Vale lembrar que 
a associação junto à imprensa tem, constantemente, 
cobrado das autoridades uma solução e já está 
revendo respostas dadas pelos órgãos com o envio 
de novos ofícios. Unidos no combate à infestação de 
pernilongos! 

cavaco Renovado 

Nada mais gostoso que passear 
com o pet no parCão da 
San Martin, uma das praças 
cooperadas pela AME. A área 
ganhou uma cobertura nova e 
totalmente natural para as idas e 
as vindas dos animais. Conhecidas 
como cavaco, as lascas de 
madeira e gravetos acomodadas 
sobre o solo auxiliam a reduzir a 
perda de umidade, tornando-os 
mais firme para o trânsito dos 
cães e os seus donos.

continua o coMbate à 
infestação de peRnilongos 

A guerra contra os pernilongos não dá 
trégua. A AME JARDINS está em cima do 
poder público para resolver o problema, 
lembrando da necessidade do combate 
no rio pinheiros. Em resposta, a Secretaria 
de Estado da Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Secretaria Municipal da Saúde 
e Empresa Metropolitana de Águas e 
Energia destacaram os seguintes pontos: 

• A prefeitura de São Paulo conta com programas de controle dos mosquitos, divididos em 
dois tipos: Aedes Aegypti, responsável por transmitir dengue, febre amarela, entre outras 
doenças, e culex, que é o pernilongo comum e não transmite nada, mas gera muitos incômodos, 
principalmente à noite pois o mosquito tem hábito noturno. 

• Em 2020, São Paulo teve um inverno atípico, com altas temperaturas, favorecendo a 
proliferação do inseto no calor.

• Se você presenciar na sua casa grande quantidade de pernilongos, o primeiro passo é fazer 
o registro da ocorrência pelo 156 – associados podem solicitar o auxílio da AME -, para, na 
sequência, ser realizado o diagnóstico da área.

• Vale lembrar que o ano inteiro a prefeitura faz um trabalho de monitoramento das larvas dos 
córregos que desembocam nos rios Tietê e pinheiros evitando, dessa maneira, a transformação 
em mosquitos. 

• Além disso, também é feito o controle de outros pontos que justificam a presença larvária como, 
por exemplo, vegetação alta. Nestes casos, são realizadas intervenções com as Subprefeituras 
para fazer o manejo ambiental. 

• Todos os procedimentos realizados têm critérios técnicos e avaliações de cada situação. O 
fOG (fumaça com microgotículas que atingem os mosquitos que estão voando) realizado faz 
uso de inseticida específica para o pernilongo, não gera residual e não prejudica a saúde dos 
moradores, pets e plantas. Geralmente, é aplicado logo pela manhã, período em que não há 
grande circulação de pessoas. 

• Caso haja reincidência dos pernilongos, faça novamente o registro pelo 156. 

Não satisfeita com esses esclarecimentos, considerando que o problema persiste e se agrava, 
a AME JARDINS enviou novo ofício, em réplica às respostas dos órgãos públicos, pontuando 
todos os transtornos, cada vez maiores, aos moradores: Secretaria de Estado da Infraestrutura 
e Meio Ambiente, Secretaria Municipal da Saúde e Empresa Metropolitana de Águas e Energia.
Recentemente, na rua Holanda, foi feito um fumacê e, no dia 13 de outubro, houve mais uma 
mobilização dos moradores por meio de uma manifestação pacífica com saída da avenida 
brigadeiro faria Lima até o edifício plaza Iguatemi para unir forças e resolver o problema. 
É importante que todos permaneçam sempre nos ajudando com informações e registrando o 
problema no 156! 



é hoRa de acolheR queM pRecisa

proporcionar melhores condições de habitação para a população em situação 
de rua se faz ainda mais necessário em razão da pandemia e da chegada 
do período de baixas temperaturas. Informada sobre o endereço por uma 
associada, a AME JARDINS identificou um morador em situação de rua na 
rua prudente Correia (Jardim Europa) que, com auxílio da Subprefeitura de 
pinheiros e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
- SMADS, foi encaminhado no dia 6 de junho para um abrigo da cidade de 
São paulo. A entidade ainda contatou o proprietário do terreno, que realizou a 
manutenção do muro e do calçamento. Contudo, o morador retornou mais duas 
vezes ao local e também a área passou a ser ocupada por outro homem que 
se abrigava em uma Kombi abandonada. Com muita paciência e conversa, os 
profissionais de assistência social conseguiram encaminhá-los para um abrigo. 
para a conservação da área, a pedido da AME, a empresa Eccos Ambiental, que 
presta serviços de limpeza urbana, fez a limpeza da calçada e rua.

Sabe aquela armação de óculos que você não 
usa mais e está guardada na gaveta? Ela pode 
ser muito bem aproveitada por uma criança ou 
adulto com problemas de visão. Com essa ideia, a  
AME JARDINS promove a campanha Armação 
do Bem para a doação de óculos. 

caMpanha aRMação do beM

Todos os itens arrecadados serão encaminhados 
para a Fundação Oftalmológica Dr. Rubem Cunha, 
entidade sem fins lucrativos que dedica-se à 
prevenção e ao tratamento de doenças oculares 
na população de baixa renda. Para entrar em 
contato com a Fundação, ligue para (11) 3016.9924. 
Em fevereiro, a presidente da AME, Daniela Cerri 
Seibel, já entregou parte dos óculos arrecadados 
durante a campanha.

Veja os pontos com 
containers roxos para o 
depósito das armações:      

Praça Gastão vidigal 
(Rua Desembargador 
Mamede, 
Jardim Paulistano de 
cima)

Praça Coronel Pires de 
Andrade 
(Jardim Paulistano de 
baixo)

Praça Califórnia 
(Jardim América)

Se encontrar alguém dormindo na rua em 
uma noite fria e perceber que ela está 
desprotegida, ligue 156. Ajude o próximo!

aJude a salvaR vidas!pintuRa do cei pinheiRos

Mais uma ação social da AME JARDINS que rende bons 
frutos. A entidade arrecadou tinta e mão de obra junto 
aos moradores do bairro para pintar as portas do Centro 
de Educação Infantil (CEI) pinheiros, na Av. Rebouças. 
Como sempre, a campanha foi movida pela preocupação 
em apoiar e melhorar a estrutura do único equipamento 
público de educação infantil da nossa região.
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