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A situação do
Zoneamento do Marajoara

Os advogados Dr. Edson Roberto da Silva 
e Dr. Rafael Guimarães Rosset informaram 
na reunião de diretoria do dia 30 de março, 
que a lei sancionada pelo Prefeito Haddad 
transforma uma quadra da Av. Manoel Reis 
Araújo em ZCor1, o que significa a possi-

bilidade de abrir comércios. Também colo-
caram que a Avenida Washington Luis na 
altura do Jardim Marajoara e Chácara Flora 
passou a ZCor2, ou seja, legaliza a chegada 
de empreendimentos de grande porte entre 
duas zonas estritamente residenciais.

O que fazer?
Com a lei em vigor desde 23 de março e válida até 2029, a solução proposta 
(e já em elaboração) pelos consultores jurídicos é mover uma Ação Civil 
Pública questionando as inconsistências citadas, e que poderá suspender a 
vigência da lei sobre o bairro enquanto a questão técnica não for esclarecida.

MENSAGEM

Perguntaram à Mahatma 
Gandhi, quais são os fato-
res que destroem os seres 
humanos. Ele respondeu:
“A política sem princípio, 
o prazer sem compromis-
so, a riqueza sem trabalho, 
a sabedoria sem caráter, 
os negócios sem moral, a 
ciência sem humanidade, 
a oração sem caridade.”
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Criação de Secretarias

Nesta mesma reunião de Diretoria 
realizada no dia 30 de março ficou tam-
bém decidida a criação de 5 secretarias 
para articular os moradores em torno de 
questões centrais do bairro visando  aju-
dar o trabalho da diretoria.

São elas:
1) Secretaria Administrativa
2) Secretaria de Comunicação Social 
3) Meio Ambiente
4) Segurança
5) Uso e Ocupação de Solo
Cada uma destas secretarias terá um 

secretário e quatro auxiliares cujos nomes 
divulgaremos na ed. de maio. O propósito 
é estimular o interesse dos moradores, de 
acordo com a disponibilidade e a capaci-
dade individual de ajuda, visando o bem 
comum e também, quem sabe, alinhavar 
chapas para a eleição da nova diretoria da 
SAJAMA, que ocorrerá em outubro.

De acordo com o
Estatuto da SAJAMA

O presidente Eduardo Ferraz, ba-
seado em informações dos Consultores 
Jurídicos Drs. Edson Roberto da Silva 
e Rafael Guimarães Rosset presentes à 
reunião, colocou que as secretarias cria-
das estão de acordo com o estatuto, sen-
do que os envolvidos precisam ser con-
tribuintes e moradores do bairro.

Segurança em Pauta

Dr. Solano, delegado titular do 99DP, 
sempre presente e atuante aos problemas 
do Marajoara e região informou sobre a 
média mensal de 35 esclarecimentos de 
casos. Vale lembrar a importância do re-
gistro de Boletim de Ocorrência para que 
as investigações tenham prosseguimento.

Apesar dos bons resultados, Dr. So-
lano ressalta as dificuldades que existem 
no 99DP, como a deterioração da estru-

tura do telhado, cuja água mina a cada 
chuva. 

Ele ressalva ainda a importância de 
projeto voltado para câmeras de alta de-
finição e, consequente criação de uma 
central de monitoramento destas nesta 
delegacia.

O Tenente Coradello, da 1ª. Cia do 
22.BPMMSP, informou sobre mais de 65 
flagrantes em março.
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Sinalização
José Firmo Piazza Jr, o “Piazza”, da 

diretoria de Uso e Ocupação e Solo co-
mentou sobre uma reunião da SAJAMA 
com a Subprefeitura e CET a respeito da 
ausência de sinalização no Marajoara.

A SAJAMA entrou com processo de 
encaminhamento junto à CET para re-
colocação das placas, em especial aque-
las referentes à proibição de circulação 
de veículos de grande porte, e também 
sinalização de solo para lombadas.

Piazza levantou a possibilidade de se 
doar placas para a CET.  Nesta oportu-
nidade, Sérgio Berti, ex-presidente do 

O Jardim em tempos de Outono
O outono começou oba!!!
O tempo muda, as plantas mudam.
Depois de um verão chuvoso e quente, 

as plantas diminuem o seu ritmo de cresci-
mento e se preparam para o recolhimento. 
No outono perderão parte de suas folhas, 
o que oferece oportunidade para verificar-
mos a condição dos suportes e amarrilhos 
das trepadeiras, para retirarmos ervas de 
passarinho das árvores e arbustos, corrigir 
a condução dos ramos que cresceram du-
rante o verão.

O primeiro passo para cuidar do jar-
dim nessa época do ano é fazer uma boa 
limpeza. Observe  plantas que apresentam 
manchas ou encrespamento, mudanças de 
coloração das folhas ou flores, murchas, 
podridões, tombamento das novinhas, fer-
rugens. Repare a face superior e inferior 
das folhas. Grande parte das manchas de 
folhas é provocada por ataques de fungos 
que ocorrem em períodos quentes e úmi-
dos. Elimine e jogue no lixo todas as folhas 
e flores infectadas. Como agora as chuvas 

diminuem e a temperatura abaixa, este pro-
cedimento é suficiente. Se as folhas  flores 
novas continuarem a aparecer com man-
chas faça uma aplicação de calda bordalesa 
ou outro produto a base de sulfato de cobre.

Faça podas de limpeza – Remova os ga-
lhos secos, mal formados e doentes.

Revolva a terra, arranque plantas mor-
tas e ervas invasoras.

Incorpore matéria orgânica e adubos 
fosfatados. Exemplo 20 litros de esterco 
curtido (ou 2 kg de composto orgânico, 
ou húmus de minhoca) misture com  200 
gramas de farinha de ossos por metro qua-
drado de jardim. Misture na camada su-
perficial do solo. Evite a adubação química 
no outono e no inverno. Frio mais adubo 
químico pode queimar as plantas, princi-
palmente os adubos nitrogenados.

Semeie a partir de março as plantas que 
florescerão no inverno e na primavera tais 
como: amor perfeito, cravina, crisântemo, 
margarida, papoula, petúnia, sempre viva, 
ervilha de cheiro, alisso, boca de leão, sál-

via, zínia, capuchinha e outras. Plante bul-
bos de Amarílis, gladíolos e íris.

Na horta semeie alface, cebolinha, be-
terraba, cenoura, couve, escarola.

Observe no bairro a floração das camé-
lias, bela emílias, gerânios, antúrios, dálias 
e outras plantas que escolhem uma época 
de pouca chuva e dias frescos para desabro-
char.

Árvores floridas Cássia, paineira, qua-
resmeira.

Se quiser podar suas roseiras aguarde 
julho ou agosto.

Cultive seu jardim com amor. Cada es-
tação do ano tem a sua beleza. É uma tera-
pia. Mas antes, cultive sua mente como se 
fosse um jardim. Prepare o solo deixando-o 
bem fértil. Escolha uma boa semente, que 
contenha seus sonhos e projetos de vida. 
Crie condições para que floresçam e fruti-
fiquem. Não se esqueça “Todas as flores do 
futuro estão nas sementes do hoje”. (Pro-
vérbio chinês)

Terezinha Sbrissa Campos

Conseg Campo Grande, comentou que 
a solução que ele encontrou foi verificar 
o padrão das placas da CET e simples-

mente reproduzi-las.
Vale observar que esta alternativa 

tem custo bem inferior ao da licitação.
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Este mês o jornal SAJAMA teve a especial colaboração do jornalista André Silva
Jornalista profissional responsável: Déborah Copic Mtb 12.016   Telefone: (11) 5521-4100 - Tiragem: 500 exemplares

Sociedade dos Amigos de Bairro do Jardim Marajoara
Balancete de Janeiro/2016

Eduardo Del Guerra Ferraz (Diretor Presidente)
       Antonio Altobelo Neto (Diretor Administrativo Financeiro)

Rogério Hilário da Silva (Técnico em Contabilidade)

DESCRição Do MÊS ACUMULADo
RECEiTAS
Doações Recebidas 600,00 600,00
Contribuições Recebidas 31.035,32 31.035,32
Rendimentos Financeiros 1,51 1,51
Outras Receitas Operacionais 1.377,36 1.377,36
ToTAL 33.014,19 33.014,19
DESPESAS
Salários e Honorários 4.767,76 4.767,76
Encargos Sociais 1.145,66 1.145,66
Outros gastos com pessoal 889,75 889,75
Gastos com Pessoal 6.803,17 6.803,17
Serviços prestados pessoa física 960,00 960,00
Serviços prestados pessoa jurídica - -
Serviços de assessoria contábil - -
Serviços de Terceiros 960,00 960,00 
Água e esgoto 58,02 58,02
Energia elétrica 116,55 116,55
Telefone/Internet 399,38 399,38
Conservação e limpeza 30,00 30,00
Lanches e refeições 36,00 36,00

DESCRição Do MÊS ACUMULADo
Condução/Estacionamento 41,00 41,00
Reparos e Manutenção 760,00 760,00
Materiais de escritório/informática 1.042,79 1.042,79
Edição do jornal 600,00 600,00
Material de consumo 1.568,59 1.568,59
Despesas bancárias 68,16 68,16
Despesas diversas 220,22 220,22
Fretes e Carretos - -
Despesas de Copa - -
Outros Impostos e Taxas - -
Gastos Gerais 4.940,71 4.940,71
ToTAL DESPESAS 12.703,88 12.703,88
Superavit do período 20.310,31 20.310,31
Saldo Anterior - 29.067,85
Provisões do Período (2.012,28) 2.356,70
Saldo Atual 47.365,88 47.365,88

Prestação de Contas do mês 01/16
SALDo CREDoR EM 31/12/2015 29.067,85
Recebimentos efetuados conforme balancete do mês 01/16 33.014,19
Contas Pagas conforme balancete do mês 01/16 12.703,88
Contas Provisionadas conforme balancete do mês 01/16 (2.012,28)
Saldo Credor em 31/01/16 47.365,88

Eduardo Del Guerra Ferraz (Diretor Presidente)
Hélio Andrade Cardoso (Diretor Vice-Presidente)     

Ayrton Sant’Anna Borges (Diretor Administrativo Financeiro)

Os abaixo assinado, membros do Conselho Fiscal da Sociedade de Amigos de Bairro 
Jardim Marajoara tendo examinado e conferido à prestação de contas, acompanhan-
do-a de todos os documentos nela anexados relativos ao mês de jan/16. são de parecer 
favorável à sua disposição.

Parecer do Conselho Fiscal

Marianne Grimm Riha
Théo Derly Prates

Marcos Farina

São Paulo, 04 de abril de 2016

Quem canta e quem cantava?
Não sei quem chegou antes por estas 

bandas, mas onde estão os tico-ticos? Nunca 
mais os vi nem ouvi. 

Também os pardais, aqueles que vieram 
lá das terras lusitanas!

Para onde foram? Quem os levou? Fa-
zem falta ao amanhecer com seu “chilrear”. 
E quando anoitecia ouvia-se seu conversar 
acomodando-se nos diversos andares dos 
eucaliptos, que não eram ainda tão altos.

Mas aos poucos, e com bastante estarda-
lhaço outros visitantes por aqui chegaram. 
No começo eram os bem-te-vis, os chupins e 
alguns sanhaços. 

Os bem-te-vis nunca receberam minha 
simpatia. Apesar de muito lindos e de um 
aviso importante como que “dedurando” os 
mal-feitos, costumam atacar filhotes de ou-
tros pássaros. Não, não os apoio.

Os chupins, bem destes sabemos. Ma-
mãe chupim coloca seus ovos nos ninhos 
alheios e vai ao baile. Outras mães que se 
encarreguem de sua alimentação e criação.

Mas como são lindinhos, tão pretos- re-
luzentes! Quando estão procurando comida 

em parques e jardins, com o sol 
batendo em suas penas chegam a 
brilhar. 

Os sanhaços de início só nos 
visitavam os marrons claros. Aos 
poucos seus primos azuis, esver-
deados e quase amarelos foram 
aparecendo e nos encantado com 
seus assobios.

Então apareceram os sabiás. Machos 
alaranjados, fêmeas menores e de só uma 
cor. Adoram uma fruta, uma banana, um 
mamão ou abacate. E, quando conseguimos 
melhorar a terra seca do Marajoara eles, 
os sabiás, se refestelam com minhocas, tão 
lindas e gordas. Agradecem cantando ao 
amanhecer e anoitecer. Na verdade estão 
mostrando para suas eleitas como são bons 
de papo. 

Mas não se enganem. Também os tão 
cantados e poetizados sabiás sabem ser 
maus. Brigam com a vizinhança, com os que 
não são de sua estirpe, enfim, matam e des-
troem os que não lhes são simpáticos.

Só para amenizar a fama da passarada. 

Temos cada vez mais 
beija-flores por aqui. Pe-
quenos e rápidos, muito 
rápidos, fazem a festa 
por flores de corpo longo 
que aqui desabrocham. E 
o conversê que travam é 
muito engraçado. Se fos-

se música diria ser um “staccato”, daqueles 
bem nervosinhos. 

Pena que as tão lindas e exuberantes Es-
patódeas, árvore grande e maravilhosa que 
quando floresce em tom laranja na mesma 
época das Quaresmeiras roxas e rosas colo-
rem de forma indecentemente linda o nosso 
céu, sejam mortais para os beija-flores. O 
néctar pelos pássaros procurado, com seus 
longos e finos bicos, está escondido por uma 
camada de “cola” que literalmente os cola.

Morrem de inanição. Sempre imagino 
que de alguma forma eles já tenham apren-
dido a lição e deixem as flores das Espató-
deas para os insetos.

Continua no próximo número!
Rosvitha Metzler

Fauna do Marajoara


