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Campanha para instalação de câmeras supera
previsão inicial e número de equipamentos no
bairro pode chegar a 13
Quando lançou campanha para arrecadar recursos que viabilizariam a instalação de
dez câmeras de vigilância em Alto dos Pinheiros, a SAAP esperava contar com um bom
número de adesões. Passados pouco mais de seis meses, a quantidade de interessados
em abraçar o projeto tem surpreendido positivamente, sinalizando que reforçar a
segurança do bairro é prioridade para muitos. Além das 74 pessoas que contribuíram
até agora, um clube e duas escolas decidiram comprar a ideia. Na prática, significa
que a região contará com um monitoramento eletrônico mais amplo do que o
previsto.
Em abril, o Clube Alto dos Pinheiros anunciou a doação de duas câmeras. Já os
colégios Santa Cruz e Vera Cruz afirmaram que disponibilizariam uma cada. Isso quer
dizer que estão garantidas ao menos 12, pois, com os R$ 30.500 doados até então —
valor próximo da meta, estipulada em R$ 35 mil —, é possível adquirir oito
equipamentos. Mas o número total, na verdade, pode ultrapassar uma dúzia e chegar
a 13 ao final da campanha. Como?
Caso a campanha arrecade mais R$ 1 mil, a associação conseguiria comprar o décimo
terceiro equipamento, já que cada um foi orçado em R$ 3.500 — preço especial para a
SAAP, pois o valor de mercado gira em torno de R$ 6 mil.
Manutenção fundamental
A aquisição das câmeras de monitoramento é só uma etapa do
processo. Para que funcionem de forma eficiente, é preciso que
sejam submetidas à manutenção mensal, cujo custo individual é
de R$ 82 — por isso é tão importante continuar colaborando com
a campanha.
Os equipamentos serão conectados ao Detecta – Radar, banco de
dados da Policia Militar, e terão a capacidade de ler placas de carro, identificando,
por exemplo, se um veículo roubado está circulando pelas ruas da região.
Uma das câmeras já foi instalada no Parque Por do Sol. Em abril, serão colocadas mais
três nas avenidas dos Semaneiros (que, em um segundo momento, receberá mais
uma), São Gualter e Diógenes Ribeiro de Lima. Em maio, a previsão é que novos
equipamentos cheguem às avenidas Antônio Batuira, Arruda Botelho e à rua Nazaré
Paulista.
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Mutirão do Cidade Linda no Pôr do Sol
mobiliza cerca de 100 voluntários; prefeitura
promete novas ações em Alto dos Pinheiros
À primeira vista, parecia um sábado
ensolarado qualquer. Mas 25 de
março será lembrado por quem vive
em Alto dos Pinheiros como um dia
de celebração da cidadania. Cerca
de cem moradores locais — entre
adultos, jovens e crianças — se
uniram para ajudar a cuidar do
Parque Pôr do Sol, um dos espaços
mais queridos do bairro e que tem
sofrido sistematicamente com o
desrespeito de alguns de seus
frequentadores.
A ação fez parte do programa Cidade Linda, iniciativa criada pela nova gestão do
município de São Paulo para resgatar áreas degradadas. A ideia é promover mutirões
de zeladoria envolvendo voluntários e funcionários da prefeitura. Em um único dia,
são realizadas atividades como coleta de lixo, pintura de postes e conservação de
jardins. Os serviços mais pesados, como desentupimento de bocas de lobo, podas de
árvores e fechamento de buracos, ficam a cargo dos trabalhadores contratados pela
administração municipal — no mutirão no Pôr do Sol, foram 120.
A ação de 25 de março contou com a presença do
prefeito regional de Pinheiros, Paulo Mathias, e o
vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A SAAP —
integrante do conselho gestor do parque — e a
Associação dos Vizinhos do Pôr do Sol (Avisol)
também participaram da iniciativa, doando tintas,
verniz, pincéis, estopa, removedor e pedriscos
para a revitalização do parquinho local. Com
colaboração dos voluntários, o espaço de lazer
para as crianças ganhou vida nova.
Alto dos Pinheiros deve receber, nas próximas
semanas, mais duas edições do Cidade Linda: nas
ruas Fonseca Rodrigues e Pedroso de Moraes. O
mutirão no Pôr do Sol, que incluiu as avenidas São
Gualter e Diogenes Ribeiro de Lima, foi o terceiro
no território de atuação da Prefeitura Regional de
Pinheiros. Anteriormente, houve ações do
programa na avenida Faria Lima e na avenida
Engenheiro Luís Carlos Berrini.
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SAAP consegue resposta para 79% das
denúncias sobre zeladoria em 2016,
superando taxa anterior
Um dos papéis da SAAP é acolher denúncias dos moradores de Alto dos Pinheiros e
cobrar providências do poder público, trabalho que exige dedicação e persistência.
Mas conseguir respostas para as reivindicações compensa qualquer esforço. É por isso
que os resultados sobre zeladoria obtidos no ano passado são motivo de orgulho para a
associação.
Setenta e nove por cento dos problemas encaminhados pela SAAP à administração
municipal foram resolvidos, índice superior a 2015, quando a taxa de retorno foi de
65% — em 2016, a SAAP recebeu 80 reclamações de zeladoria, das quais 63 foram
solucionadas. Já no ano anterior, 78 das 120 apresentadas
tiveram resposta.
Márcia Woods, vice-presidente da diretoria executiva da SAAP,
explica que o número maior de ocorrências em 2015 é reflexo
de duas campanhas realizadas pela associação naquele ano
para intensificar os cuidados com a manutenção das árvores e
com a sinalização.
Em 2016, porém, os pedidos de podas e remoções caíram e
passaram a ocupar o segundo lugar, com 22 ocorrências.
Agrupados, os temas ligados à limpeza ficaram em primeiro
(23), mas com notável crescimento da preocupação em relação
ao entulho e lixo verde deixado em locais públicos. Antes,
havia apenas cinco notificações sobre essa questão específica. De acordo com o
levantamento mais recente, elas saltaram para 19 no ano passado e se tornaram o
segundo problema individualmente mais reportado pelos moradores.
Filmagens no topo
O uso abusivo de espaços públicos e privados — realização de filmagens, obras
irregulares, eventos e barulho são alguns exemplos — também foi alvo de
descontentamento. Em 2016, houve um crescimento expressivo de notificações sobre
o tema na comparação com 2015: passou de 29 para 54. Mas o aumento da demanda
não foi acompanhado pelo índice de resolução, que acabou caindo de um ano para o
outro, indo de 62% para 55%.
Filmagens irregulares foi o problema que mais gerou ocorrências no ano passado (18)
— ocupava o terceiro lugar em 2015 (5). Já as reclamações sobre festas fizeram
movimento inverso: caíram do primeiro (9) para o terceiro lugar (6) na lista de
reclamações dos habitantes de Alto de Pinheiros. O resultado é explicado, segundo
Márcia, pela diminuição de eventos realizados em praças públicas — a associação fez
uma campanha educativa sobre o uso regular desses espaços.
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TELEFONE ÚTEIS
Confira os telefones úteis que é
bom sempre ter por perto.
Salve em seu celular!
Bombeiros: 193
CET: 1188
Eletropaulo: 0800 72 72 196
ILUME: 0800 779 0156
Polícia Militar: 190
1a Cia da PM: 3021-9648
SAC Prefeitura: 156
Sabesp: 195 (emergência) e
0800 011 9911
SAMU: 192
Prefeitura Regional de
Pinheiros: 3095- 9595

Com o intuito de buscar respostas para as demandas
pendentes, a SAAP fez um acordo com o novo titular
da Prefeitura Regional de Pinheiros, Paulo Mathias,
para a realização de reuniões bimestrais. A primeira
ocorreu em 10 de fevereiro e, na ocasião, a
associação entregou uma lista de reclamações ainda
não resolvidas.
Como denunciar
Viu um local com iluminação deficiente? Buracos em
ruas ou calçadas? Problemas com a sinalização?
Comércio ambulante? Uso irregular de imóvel? O
morador utiliza o site da PMSP
(https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/) ou o
telefone 156, e solicita o serviço. Essa solicitação
gera um protocolo que pode ser enviado para a SAAP
por e-mail saap@saap.org.br ou WhatsApp 971690954, acompanhados de fotos e vídeos, para que a
SAAP possa endossar a denúncia.
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