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A SAJAMA, a segunda mais antiga associação de mo-
radores que se tem conhecimento em São Paulo 
está com 35 anos de idade. Neste tempo houve-

ram oito presidentes sendo os três últimos Dr. Edson Sil-
va, Sr. Walter Vieira Chagas e, encerrando sua gestão neste 
2016, o Eng. Eduardo Ferraz.  Aquele loteamento distante da 
cidade que ainda nu foi pista de corridas de kart se tornou 
um esplêndido oásis com média de 400 residências que por 
seu perfil agregaram valor à região e fizeram dela, pela con-
quista de seus moradores, o pulmão que hoje se conhece. 

Entre as famílias pioneiras, a Família Metzler tinha ideias 
originais e bem humoradas para avisar os vizinhos de seus 
acontecimentos. Quando não eram a vaquinha Dulce e a je-
gue Eloá que enfeitadas com muito capricho tilintavam seus 
sinos, eram aqueles mais dispostos a conversar com os seus 
vizinhos de rua e, assim, tal qual uma perfeita “teia” de co-
municação, de ponta a ponta a informação chegava.

Com a fundação da SAJAMA – Sociedade dos Amigos do Jardim 
Marajoara e com o galgar das conquistas de suas diretorias, cada 
uma com seu mérito, a comunicação passou também a ser feita atra-
vés de um boletim que, ao passar a ser editado pela Empresa Jorna-
lística Mensaje, passou a ser chamado carinhosamente de “jornalzi-
nho” do Marajoara, com outra diagramação, mas ainda sem cores, 
estas ficavam no imaginário.

Mas, um jardim pleno de flores, frutíferas repletas de frutos, árvores 
com distintos matizes de verde mereciam ser apresentados “a cores”! 

Com a disposição de dois vizinhos de contribuir para esta comuni-
cação com outra qualidade visual, o “novo” Jornal da SAJAMA conti-
nua sendo o principal meio de comunicação em nosso bairro.

A mentalidade de vanguarda é latente, uma marca registrada dos 
pioneiros, e as novas e boas ideias são acolhidas e apoiadas pelas 
diretorias da associação. Assim, também com a colaboração de nos-
so vizinho Gustavo, a versão digital das publicações impressas aten-
derá aos anseios daqueles que já não se utilizam do papel, mas de 
seus “gadgets”.

A COMUNICAÇÃO  NO JARDIM MARAJOARA

“NOSSO LAR” é nosso “santuário”!  É para ele que vamos após um 
dia de trabalho ou de estudo. É nele que carregamos nossas baterias 
junto a nossas famílias. ZELAR pelo NOSSO LAR é entender também 
que não estamos sós, portanto, se UNIDOS zelarmos pelo OASIS que 
nos conquistou por motivos certamente comuns como o sossego, o 
ar puro, o perfume das flores, o cântico dos pássaros e os olhares 
curiosos de marsupiais e primatas poderemos SIM preservar este sa-
grado “cantinho” dentro de Santo Amaro.

Confira nessa edição:

Ciclos e Renovação

Esta publicação tem  
apoio das empresas:

pg. 02 pg. 03A formatura do Ernando

A Diretoria

Palavras de agradecimento do presidente Eduardo 
Del Ferraz sobre a gestão 2014-2016.

O que a SAJAMA já fez pelos  
funcionários do Marajoara

01

Carlinhos Metzler com Dulce

 

O “jornalzinho” da SAJAMA
é distribuído mensalmente em todas as residências.
Que tal reservar uns minutinhos para sua leitura?
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SAJAMA: ciclos e renovação

Em tantos anos as conquistas são inúmeras!  
A começar pelo saneamento básico e iluminação de um loteamento sem qualquer in-

fraestrutura, à implantação do “Traffic Calming”, do Parque Linear. 
Sempre com atenção voltada para a beleza da flora e sua fauna pelas mãos da Terezi-

nha.  Sistema viário, segurança, contabilidade e também a intensa e boa relação com to-
da a vizinhança, com os representantes da sociedade civil organizada, com o poder pú-
blico (em todos os níveis, do municipal ao federal) pelas mãos do Cel. Helio, Sr. Walter e 
Sr. Ayrton, incansáveis e ardorosos em sua missão.

Os problemas hoje estão focados naqueles mais recorrentes como as quedas de energia 
diárias (Eletropaulo), a falta de água (Sabesp), trânsito de veículos não permitidos (CET) 
e a segurança (Polícias), além da preservação de nossa ZER como tal, com o apoio fun-
damental do Piazza, com os olhos atentos dos Consultores Jurídicos.

É preciso saber lidar com os jovens do bairro e de fora. Jovens são jovens, um dia já fo-
mos e quisemos ser ouvidos! Será que esta aproximação não diminuiria a incidência de 
bombinhas e artefatos do gênero que tanto assustam os animais, nossas crianças e ido-
sos?  Missão para a próxima gestão...

Importante missão de todos é o comprometimento para que o número de moradores 
contribuintes aumente para que esta associação não sofra solução de continuidade.  On-
de todos cooperam o trabalho se dilui e flui e deixa de ser trabalho para ser um imenso 
prazer pela causa que nos fez aqui morar.

Agradeço a TODOS e a CADA UM desta gestão 2014-2016 pelo empenho, pelo compa-
nheirismo, pelo aprendizado, pelas reuniões de diretoria que ficaram mais deliciosas com 
os quitutes de café da manhã trazidos pelas nossas vizinhas.

Agradeço especialmente ao Walter pelo mestre que é na arte de ouvir, pedir e negociar.

ACONTECE NA SAJAMASAJAMA – 35 ANOS
2014 - 2016
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“Perseverança é aprender
aprender é praticar, 
praticar é repetir, 

repetir é ganhar experiência, 
experiência é crise, 

crise é prova, 
prova é fortalecimento,

fortalecimento é liberdade,
liberdade é criar do nada,

criar do nada é transformar,
transformar é caminho  

e fim ao mesmo tempo!”

Rudolf Steiner

Eduardo Del Guerra Ferraz

NO ALVO

Interesses comuns, ideias trocadas, posições tomadas. 
Os dardos foram lançados e o Dr. Rafael Rosset está tra-
balhando pela causa de nossa ZER.

O valor necessário acordado para esta causa ainda não con-
seguiu ser totalmente arrecadado. Falta pouco. Mas falta.

No entanto, é preciso agradecer àqueles que com melhor oportu-
nidade ou maior esforço compensaram aqueles que não puderam 
arcar com valores mais significativos. A época é difícil para todos, 
mas vamo-nos revezando, procurando nos ajudar cada qual com a fer-
ramenta que esteja ao alcance.



ELEIÇÕES

Você no palco do colégio Santa Maria no dia 
30 de junho deste 2016 recebendo diploma do 
curso Médio e nós na plateia, emocionados. A 
memória, qual caprichoso caleidoscópio, ia for-
mando imagens desde o dia que chegou pe-
la primeira vez para trabalhar como jardinei-
ro da SAJAMA.

Pelos verdes do Marajoara, lidando com a ter-
ra, foi semeando sonhos. Voltou a estudar, li-
bertou-se das tensões e problemas que o obri-
garam a parar.

No curso noturno, depois de um dia inteiro 
de trabalho, foi aos poucos descobrindo o lugar 
que lhe cabe neste mundo rápido e mutante.

Seu trabalho sempre efetuado com capricho e 
dedicação ajudou-o a superar insatisfações, de-
sorientação e o desânimo. A apreensão pelo sa-
ber o fez conhecer suas falhas e desvios e achar 
um jeito de lidar com eles.

E assim, cultivando jardins, colheu todas as 
oportunidades que a vida lhe deu. A bolsa do 
curso de jardinagem do Jardim Botânico de São 
Paulo, a oferta para ser monitor aos sábados nas 
aulas práticas daquele Instituto.

Da educação recebida, exemplos observados 
e conhecimentos assimilados, segue você enxer-
gando mais além, mirando nas coisas verdadei-
ramente importantes.
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Que brotem mais sementes. Os desejos de 
continuidade são muitos: técnico agrícola, bio-
logia, agronomia...

Continuaremos na plateia, torcendo muito, se-
ja qual for a sua escolha. Porque

“A vida é breve, mas cabe nela muito mais 
 do que somos capazes de viver.” 

(Saramago)

A gestão 2014-2016 da SAJAMA se despe-
de e a eleição da próxima deverá ter o en-
tusiasmo que se viu nas manifestações pela 
preservação de nossa ZER! 

Os pioneiros jamais deixarão de dar apoio, 
o respaldo que “um filho” precisa.  A alter-
nância é importante para que todos possam 
conhecer e vivenciar os processos para a pre-
servação de nosso OASIS Jardim Marajoara!

Organizem suas chapas! Doar tempo em 
troca de causas que acreditamos é MUITO 
gratificante e quando unidos a trilha é mais 
leve, pois um apoiam os outros.

SEGURANÇA

É sempre o tema “Tendão de 
Aquiles”.  Muitas situações extre-
mas foram vivenciadas por vizi-
nhos. Muitos sustos e alertas tam-
bém são de conhecimento.

Este quesito está sendo motivo 
de reuniões entre os moradores 
que já estão com projeto adiantado 
para que o Jardim Marajoara volte 
a ser o local mais que perfeito para 
se viver o presente e o futuro.

PARTICIPE! A troca de 
ideias, as vivências, todas elas en-
riquecem para que a melhor deci-
são seja tomada.

Por Terezinha Maria Sbrissa
Adj. Preservação Ambiental 

O QUE A SAJAMA já fez pelos  
funcionários do Marajoara

Ernando em sua formatura

PARTICIPE DA SAJAMA
Prezados vizinhos, este momento é muito im-

portante para o nosso bairro. Desde a criação 
do movimento ZER surgiu uma aproximação 
entre os moradores, descobrimos diferenças 
importantes na opinião de cada um e uma ca-
racterística comum a todos: a vontade de viver 
num bairro com qualidade de vida e o medo de 
perder essa preciosa conquista.

Até novembro do ano passado a SAJAMA es-
tava funcionando com a contribuição financeira 
de apenas 30% das residências e com o tra-
balho de somente 5% dos moradores dessas. 
No último ano, motivados pelo medo de perder 
as características do nosso bairro, voluntários 
de quase 10% das residências arregaçaram as 
mangas e doaram um pouco de sua capacidade 
de trabalho em prol da entidade. Isso está tra-
zendo ótimos resultados, a comunicação está se 
renovando com site, comunicados e jornais no-
vos, as atuais condições de segurança do bairro 
ganharam um estudo para a sua melhoria e, na 
área administrativa, estamos organizando ar-
quivos e atualizando cadastros. Esperamos que 
esse trabalho, somado à maior participação de 
todos, faça com que a nossa associação seja, a 
cada dia, um representante mais fiel das aspira-
ções de todos os moradores do bairro.

Hoje, além do trabalho junto aos órgãos pú-
blicos, nossa associação mantém limpas as 
praças do Jardim Marajoara e uma sede para 
uso comum. Temos pela frente, dentre muitos 
desafios, a ação judicial pela qual estamos 
tentando garantir o direito de continuar com 
as características originais do bairro, além de 
outro ligado aos 160 eucaliptos que represen-
tam uma ameaça a segurança de transeuntes e 

moradores. Esse último assunto, além de sério 
é muito delicado, pois precisa do nosso olhar 
zeloso pela natureza e cuidadoso para com os 
moradores.

A contribuição individual hoje recolhida é de 
R$85,00 (oitenta e cinco reais) e se continuar-
mos com a contribuição de apenas 30% dos 
imóveis, a SAJAMA que tanto faz pelos mora-
dores e pelo bairro, corre o risco de ser extinta.

Portanto, gostaria de fazer um apelo a todos 
os moradores: os que puderem contribuir com 
seu trabalho que o façam, formem chapas e aju-
dem a continuar esse trabalho que teve tanto 
mérito ao longo dos 35 anos e está num mo-
mento de renovação, e, quem não puder con-
tribuir dessa maneira, que contribua com su-
gestões, com dinheiro associando-se a SAJAMA 
mas, acima de tudo, apoiando o trabalho volun-
tário daqueles que se dispuseram a dedicar par-
te de seu tempo por interesses comuns a todos 
os moradores do Jardim Marajoara.

Claudia Sisla Maksoud 

ON-LINE

www.sajama.org.br
EM BREVE!



CONVOCAÇÃO
POLIFONIA é harmonia no Marajoara

Há muitos anos, digamos uns 50, participando de um Curso de Fé-
rias, tive o primeiro contato com a Música Aleatória. 

Assim como diz o nome, era aleatória. Lógico que meus outros pro-
fessores de formação acadêmica, ficaram horrorizados, mas nós os 
jovens, precisávamos dar o grito de independência, mesmo que só 
por um mês.

Esta tal Música Aleatória, a nós transmitida pelo Maestro Damiano 
Cozella, considerava, grosso modo falando, que todos os sons que ou-
vimos em nosso cotidiano e aos quais nos acostumamos são música.

Os outros professores nos falavam, nas aulas da História da Músi-
ca, sobre a Polifonia cujo representante magistral foi Johann Sebas-
tian Bach.

Nestas aulas não ousávamos a rebeldia, afinal só para compreender-
mos sobre Harmonia, Contraponto, Polifonia precisávamos de concen-
tração e a tal seriedade tão exigida ao ousar falar sobre Bach. (A nós 
era escondida a verdade: Bach era também um compositor de alegrias).

O motivo que me fez recordar vivências tão empoeiradas foi o estar 
no Jardim Marajoara. Aqui se ouve entre o ruído constante das aveni-
das (não são as ondas do mar), buzinas, sirenes, marteladas, breca-
das, apitos, máquinas a lavar, serrar, perfurar, a natureza a se mos-
trar com toda a sua persistência.

São as “marteladas” das arapongas, as batidas dos pica paus, os 
sons de flautas iniciantes das corujas, os piados e assovios de falcões 
e falcõezinhos, as matracas dos papagaios, fora o baixo clero das aves 
menores que insistentemente continuam a demonstrar sua existência 
com sons e melodias repetidas ou intermitentes. 

A isso chamamos de Música Aleatória, sons que produzidos por pro-
tagonistas tão diversos e independentes, foram por nossos ouvidos as-
similados e suportados e aceitos como um todo. Assim a caracteriza-
vam os vanguardistas. (os da música dita moderna)

Mas também podemos dizer que a Polifonia, que aceita a simulta-
neidade de sons diferentes e que ao se unirem formam uma Harmo-
nia, está presente.

Deixando de lado os ensinamentos, procurem ouvir o que se sobres-
sai: O canto dos pássaros, os sinais que nos dão, seja de vida, sejam 
de pedidos de socorro. 

Que o Marajoara continue sendo o Teatro onde todas as aves pos-
sam demonstrar a sua musicalidade e que nossos ouvidos nos per-
mitam decifrar a polifonia mesmo sendo um tanto quanto aleatória. 

Nos termos do artigo 17.º do Estatuto Social, ficam convo-
cados todos os moradores contribuintes para a assembléia 
geral extraordinária – AGE, que será realizada em 20.10.2016 
às 19:30 horas em primeira convocação e às 20:00 horas em 
segunda convocação, na sede da SAJAMA, para tratar dos 
seguintes assuntos:

a. Eleição e posse da diretoria para o biênio 2016/2018;
b. Eleição e posse dos membros do conselho fiscal;
c. Aprovação de contas.
Todos os moradores contribuintes podem concorrer a um 

cargo na diretoria voluntária da Sajama, bastando que apre-
sente uma chapa e uma plataforma de trabalho ou se apre-
sente para compor um novo grupo de trabalho, compondo os 
seguintes cargos:

Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor de Re-
lações Institucionais, Diretor de Comunicação Social, Diretor 
de Eventos de Ação Social, Diretor Administrativo Financeiro, 
Diretor de Trânsito, Diretor de Segurança, Diretor Técnico, 
Diretor Adjunto de Preservação Ambiental, Diretor Adjunto de 
Infra-Estrutura, Diretor de Uso e Ocupação do Solo, Secreta-
ria, Assessor Jurídico.

As atribuições e deveres de cada cargo se encontram dis-
criminados no Estatuto Social da SAJAMA, à disposição dos 
interessados, para cópia, na sede.

Os moradores interessados no futuro do bairro devem 
apresentar uma chapa e uma plataforma de trabalho, até no 
máximo, 10 (dez) dias antes da AGE, ou seja, até 10.10.16.

IMPRESCINDÍVEL para o futuro do bairro que os trabalhos 
da SAJAMA tenham continuidade. 

Conheça a Sajama, participe, faça sua parte.

Obrigado.

ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

NOSSA FLORA
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Polícia Militar

Defesa Civil

SAMU

1ª Cia. do 22º 
Batalhão PMMSP

99º Distrito Policial

190

199

192

5611-9092

5681-6185 
5521-6653

TELEFONES ÚTEIS

Eduardo Del Guerra Ferraz 
Presidente

Setembro/2016

Por Rosvitha Metzler

A costela-de-adão é uma planta 
da família das aráceas. Possui fo-
lhas grandes, cordiformes, pena-
tífidas e perfuradas, com longos 
pecíolos, flores aromáticas, em 
espádice comestível, branco-cre-
me, com espata verde, e bagas 
amarelo-claras. A espécie é nativa 
do México e é mundialmente cul-
tivada como ornamental pelas be-
las e peculiares folhas, com seg-
mentos que lembram costelas.Monstera deliciosa

COSTELA DE ADÃO

Expediente: Jornalista responsável: Déborah Copic Mtb 12.016  -  Tiragem: 500 exemplares
As opiniões expressas pelos colaboradores não representam, necessariamente, a opinião da SAJAMA.


