
A Associação dos Moradores do Jardim da
Saúde (AMJS) permanece alertando os moradores
sobre a proposta surpresa da Prefeitura que permitirá
que comércios e serviços se instalem em todas as ruas
exclusivamente residenciais do bairro, ao lado de sua
casa, fulminando a Zona Exclusivamente Residencial
(ZER1) do nosso querido Jardim da Saúde.

Os moradores estão unidos contra qualquer
proposta de mudança no zoneamento.
Isso ficou claro na reunião que ocor-
reu na Igreja Sagrada Família no dia
04 de novembro passado.

E não poderia ser diferente, pois
o que está em jogo é a qualidade de
vida que temos e queremos manter,
para nosso bairro e para a cidade, pela função
ecossistêmica do bairro que garante a sustentabilidade
ambiental e urbana da região.

A AMJS reuniu-se recentemente com técnicos
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
e entregou inúmeros documentos e estudos técnicos
que justificam a manutenção e proteção do bairro como
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Zona Exclusivamente Residencial e que comprovam a
histórica vocação residencial do bairro, que ao longo
dos anos permanece com as mesmas características que
justificaram que fosse classificado como ZER1 no
Plano Regional do Ipiranga, em 2004.

Ficou demonstrada a qualidade urbanística e
ambiental da área protegida, além dos aspectos relati-
vos à paisagem, história e ambiência do bairro, refor-

çada pelo forte espírito de vizinhança e
de sua relação com o comércio e servi-
ços instalados nos corredores da Av. do
Cursino e Rua Ribeiro Lacerda, que
historicamente atendem à demanda da
população e preservam tanto o comér-
cio de rua instalado nesses corredores

como preservam os bolsões residencias.
Espera-se que a proposta equivocada de altera-

ção do zoneamento do Jardim da Saúde seja retirada e
não conste no texto do projeto de lei a ser elaborado
pela Prefeitura, por contrariar os aspectos técnicos apre-
sentados e a vontade de quase a totalidade dos mora-
dores, que desejam manutenção integral da ZER1.

REUNIÃO NA IGREJA SAGRADA FAMÍLIA

Convidamos os moradores e comerciantes do Jardim
da Saúde para uma reunião no Salão Paroquial da Igreja
Sagrada Família, no dia 25/11, terça-feira, às 20h00.

A AMJS apresentará as atuais regras do zoneamento

exclusivamente residencial do bairro e dos corredores comer-

ciais existentes, esclarecendo também quaisquer dúvidas dos

presentes sobre as regras do tombamento do bairro.

Será apresentada a proposta da Prefeitura que fulmina

a zona exclusivamente residencial do Jardim da Saúde, e que

contraria as manifestações feitas pela AMJS e mais 54

associações de bairros durante todo o processo de revisão do

Plano Diretor, reivindicando a manutenção integral do

zoneamento residencial de todos os bairros ZER1 da cidade.

Conheçam a AMJS.
Participem da preservação

deste bairro que é seu!

www.amjs.org.br
amjs@amjs.org.br

facebook.com/jardimdasaude

OFICINA SOBRE O ZONEAMENTO

No dia 29/11, a partir das 8h30h, no CEU PARQUE

BRISTOL (R. Prof. Artur Primavesi, s/n° - Jardim Impera-

dor), a Subprefeitura do Ipiranga vai realizar uma reunião

denominada “oficina”, para a revisão participativa sobre a

alteração do zoneamento da região do Ipiranga.

Os moradores do Jardim da Saúde devem comparecer

para pleitear a manutenção integral da nossa ZER1, indepen-

dente de terem assinado o abaixo-assinado.

Pedimos aos moradores que se cadastrem no site da

AMJS (www.amjs.org.br) a fim de viabilizar o contato com

todos por correio eletrônico (e-mail) para passar informa-

ções e organizar nossa participação neste evento oficial e nas

demais mobilizações necessárias. PARTICIPEM!


