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Quer tornar Alto dos Pinheiros mais seguro?
Leia isto e colabore
A SAAP acaba de lançar uma campanha de doação para instalar dez câmeras
comunitárias de monitoramento e ajudar a reforçar a segurança no bairro.
A iniciativa é parte de um processo iniciado em abril, quando a associação fez
reuniões com a Polícia Militar e os moradores de cada setor do bairro para discutir
temas de segurança. Uma das ideias surgidas no período foi justamente a
implantação dos dispositivos em locais de entrada e saída do bairro.
Os equipamentos têm capacidade de ler placas de carro. Conectados ao Detecta –
Radar, banco de dados da Policia Militar, permitem saber, por exemplo, se um carro
roubado está circulando pelas ruas da região e enviar o comunicado imediatamente
para os tablets das viaturas.
Esta tecnologia já é utilizada em estradas e, desde agosto, após um convênio firmado
entre a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, nove câmeras de radares de velocidade estão fazendo a leitura de placa de
veículos no território de atuação da SAAP. No início de outubro, instalamos a
primeira câmera comunitária no bairro com estas funções. Após o teste e arrecadação
dos recursos, a SAAP iniciará a implantação em inicio de 2017.
Cada câmera terá o custo de R$ 3.500, valor promocional para a SAAP – o valor total,
portanto, é de R$ 35mil. Para arrecadar esse montante, a doação mínima é de R$ 300,
e pode ser feita por meio de depósito na conta da SAAP, cujos dados são: Banco Itaú 
Agência 0300  C/C 07021-6  CNPJ 43.463.041/0001-27
As doações também podem ser feitas por cartão de
crédito via PayPal. Basta enviar uma mensagem para
saap@saap.og.br
Empresas tributadas no Imposto de Renda pelo lucro
real têm o benefício de deduzir suas doações em até
2% do lucro operacional, pois a SAAP tem Título de
Utilidade Pública Federal (nº 08071.012957-2014-81).
A SAAP também espera contar com ajuda dos
moradores para que cedam pontos para instalação
das câmeras – eles precisam ter ligação de energia
elétrica e internet (capacidade mínima de 10
megabytes). O custo mensal de manutenção (R$ 82
por equipamento) será inteiramente arcado pela associação.
Doe e ajude a SAAP a tornar Alto dos Pinheiros um lugar cada vez mais seguro!
1

Nem metade dos moradores adota ações de
vigilância solidária; campanha vai
estimular engajamento
Uma pesquisa da SAAP mostrou que menos da
metade dos moradores de Alto dos Pinheiros
segue ações de prevenção consideradas
fundamentais pela Polícia Militar. São atitudes
que estimulam a criação de redes de vigilância
para que as pessoas alertem umas às outras em
caso de atividades suspeitas ou da circulação de
indivíduos estranhos.
A sondagem, respondida por 163 pessoas,
apontou que apenas 23% participam de grupos
de WhatsApp de residentes em uma mesma rua
e 47% têm o telefone dos vizinhos de muro ou da
frente.
A baixa participação vai em sentido oposto ao
que prevê a iniciativa vizinhança solidária,
idealizada pela PM em 2009, depois de ser
procurada por um grupo de síndicos de prédios
no Itaim Bibi. A ideia do programa é promover reuniões periódicas entre vizinhos, com
participação de representantes da polícia, para discutir ações de segurança.
Os resultados indicam, porém, que há muita oportunidade para o crescimento do
projeto em Alto dos Pinheiros. A maioria dos entrevistados (65%) disse que gostaria de
participar do programa, incluindo 13% que participariam com ressalvas. Apenas 22%
disseram não querer fazer parte. Além disso, a insegurança é preocupação de 52% dos
moradores, que disseram se sentir pouco seguros (38%) ou inseguros (14%).
Para estimular a participação, a SAAP decidiu doar placas que identifiquem as
residências dos associados que se engajarem no programa. Afinal, como diz um
morador que compartilhou seu depoimento na pesquisa da SAAP, “criei esse grupo na
minha rua e foi muito bacana. Todos sentiram melhora na sensação de segurança e se
mobilizaram para fazer um monitoramento conjunto com câmeras na rua”.
Ao formar um grupo, deve-se contatar a 1ª Companhia do 23º Batalhão da Polícia
Militar, responsável pelo policiamento de nossa região, para que ela possa enviar
representantes às reuniões dos moradores.
A iniciativa faz parte de uma ação mais ampla da SAAP, que desde abril faz reuniões
entre a PM e residentes de Alto dos Pinheiros com o objetivo de discutir a segurança
da região, propor ações e ouvir da própria comunidade o que ela pensa sobre o
assunto.
O que já ficou claro, em todo esse processo, é que a melhor maneira de combater o
problema é a participação de todos na prevenção.
Altos dos Pinheiros em Foco – O boletim da Associação dos Amigos do Alto dos Pinheiros
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Um ano após ser criado, parque Pôr do Sol
tem eleição para conselho gestor
Mais de um ano depois de sua criação, o parque Pôr do Sol finalmente elege o
primeiro conselho gestor, em eleição realizada no dia 13 de novembro.
Os conselhos gestores dos parques municipais têm como função “participar do
planejamento, gestão, avaliação e controle da execução das atividades do parque e
da política de meio ambiente e sustentabilidade em sua área de abrangência”, de
acordo com a lei 15.910/13.
Esse papel é ainda mais
importante no Pôr do Sol,
que sofre com o descaso
desde que deixou de ser
praça e se tornou parque,
em agosto de 2015. Assim,
saiu do guarda-chuva da
Subprefeitura de Pinheiros
e foi para a Secretaria
Municipal do Verde e do
Meio Ambiente. Sem
recursos, o espaço sofre
com a insegurança, falta
de manutenção e de
manejo, e a limpeza é
insuficiente. Além disso,
ainda falta estrutura física
mínima, como banheiros e
bebedouros.
A situação de degradação do espaço pode ser conferida nas fotos de um blog criado
pela SAAP para acompanhar a situação do local:
https://parquepordosol.wordpress.com
A SAAP continuará lutando junto a prefeitura e vereadores para que recursos públicos
sejam destinados ao parque, bem como, para a desburocratização de convênios
público-privados para a manutenção e contribuições pontuais para a melhoria de
áreas verdes no município. Acreditamos que unindo nossos esforços, sociedade civil
organizada, poder público e empresas da região, podemos fazer do Parque Pôr do
Sol um exemplo de parcerias para a conservação de áreas verdes.

Junte –se a Nós. Precisamos da sua participação!
Torne-se um sócio da SAAP enviando um e-mail para
saap@saap.org.br ou pelo blog:
https://saapblog.wordpress.com/associe-se/
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TELEFONE ÚTEIS
Confira os telefones úteis que é
bom sempre ter por perto.
Salve em seu celular!

BOAS FESTAS!

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
Subprefeitura de
Pinheiros: 3095- 9595

Contatos da SAAP
Av. Pedroso de Morais, 631,
conj. 16 - 05419-905
São Paulo, S.P.
(11) 3814-9206
(11) 3034-3866
saap@saap.org.br
saapblog.wordpress.com
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Fazemos votos de que
em 2017, juntos,
continuemos
zelando pelo
nosso bairro,
nosso lar

Praça Panamericana
Foto: Syuleim Yau
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