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Almoço de final de ano
aos prestadores de serviços do Jardim Marajoara

MENSAGEM

“A maioria das pessoas 
nunca vai longe o sufi-
ciente no seu primeiro 
vento para descobrir que 
elas terão uma segunda 
rajada. Dê a seus sonhos 
tudo o que você tem e 
você se surpreenderá 
com a energia que vem 
de você.”

William James

Nos anos anteriores costumávamos 
simplesmente oferecer como presente 
aos prestadores de serviços do Marajoa-
ra - jardineiros, garis, carteiro, seguran-
ças, secretária da Sajama - um almoço 
especial, sem a nossa participação.

Em 2014 fizemos diferente e resolve-
mos participar também.

Foi assim que o grupo de alunas que 
participa tanto das aulas de jardinagem, 
como das aulas de Lian Gong e de culi-
nária (utilizando as plantas não conven-
cionais) se juntou no dia 17 de dezem-
bro, cada um contribuindo com parte do 
almoço. E o que foi melhor, almoçamos 
todos juntos. 

Nada de luxo, mas tudo feito com 
capricho e carinho. Uma confraterniza-
ção gostosa e uma forma de nos conhe-
cermos melhor, compartilhando nossas 
amizades, encontrando afinidades.  

E queremos mais para o ano que vem, 
com número maior de participantes, com 
música, sociabilizando cada vez mais os 
moradores e todos que trabalham para 
termos um bairro cada vez melhor. 
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A impressão de Ana Custódio Zancopé
Como aluna do Lian Gong, gostaria 

de comentar sobre a nossa festa de con-
fraternização de fim de ano, realizada 
no dia 15 de dezembro de 2014, que 
contou com a presença das alunas e das 
Professoras Terezinha, da jardinagem, 
e Ana Alice, da culinária, bem como da 
Secretária Cristiane e do Sr. Válter.

Em clima de muita alegria e des-
contração, tivemos um gostoso café 
da manhã onde  conversamos sobre os 
acontecimentos que nos envolveram 
durante o ano, muita fotografia e, nas 
despedidas, cumprimentos efusivos de 
felizes festas. 

Feliz  2015!

Esperança
Lá bem no alto, do décimo segun-

do andar do ano
Vive uma louca chamada Esperan-

ça
E ela pensa que quando todas as 

buzinas,
Todos os tambores,
Todos os reco-recos tocarem:
– Ó delicioso vôo!
Ela será encontrada miraculosa-

mente incólume na calçada – outra 
vez criança.

E em torno dela indagará o povo:
– Como é o teu nome, meninazinha 

dos olhos verdes?

E ela lhes dirá (é preciso dizer-lhes 
tudo de novo),

Ela lhes dirá bem alto, para que 
não se esqueçam:

– O meu nome é ES – PE – RAN – 
ÇA …

Mário Quintana
Texto extraído do livro “Nova Antologia

Poética”, Editora Globo, 1998 – pag. 118

Que, em 2015, a ESPERANÇA es-
teja presente no coração de cada um de 
nossos leitores, para que, por ela for-
talecidos, possamos desencadear uma 
rede de boas ações humanas, sociais e 
ambientais. 
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A última reunião de 2014
Aconteceu na última quarta-feira de 

novembro, e contou com a presença de 
autoridades como Dr. Mário Dirienzo, 
delegado titular do 99DP, do Coman-

dante da 1ª. Cia do 22 BPMM, Capitão 
Borges, da Delegada Dra. Isilda Cristi-
na Vidoeira (ex-seccional Delegacia da 
Mulher) hoje à frente da Delegacia do 

Nossa ZER
Nesta reunião, Piazza, comentou a 

importância de a SAJAMA conseguir 
manter o padrão desta ZER tal qual 
existe hoje. Um risco que a alteração do 
corredor da Washington Luis pode tra-
zer, refere-se a série de usos que podem 
ao longo do tempo ser deturpardos.

Obras Galeria
O pouco que falta, passado o perío-

do de festas, espera-se seja finalmente 
finalizado.

Polícia Militar
O Capitão Borges trouxe boas notí-

cias e informou sobre a busca de otimi-
zação do efetivo para que o policiamento 
seja mais eficiente. Comentou que a atua-

ção tem sido em base à 
análise de perfis para 
ações pontuais o que 
trouxe resultado posi-
tivo reduzindo o indi-
cador criminal e que a 
relação da investigação 
e do policiamento pre-

ventivo está sendo positivo. A reativação 
do policiamento com motocicletas tem 
sido produtiva diante da mobilidade que 
proporciona e que libera as viaturas para 
os demais locais como Campo Grande e 
Jardim Marajoara. O contingente da 1ª. 
Cia tem 83 policiais e conforme previsto 
em lei está completo. No entanto, o Capi-
tão informou que após estudo foi solici-
tado aos superiores ampliação do quadro.

Polícia Civil
Dr. Mário, comentou que acredita na 

interação dos diversos setores da socie-
dade e ratificou o 
também comentário 
do Capitão Borges 
da importância do 
trabalho conjugado 
que ajuda no escla-
recimento de casos. 

Nesta oportunidade, apresentou o jovem 
escrivão chefe Marcos Souza, muito bem 
quisto na seccional, que tem função de 
grande importância em uma delegacia.

Idoso na região de Pinheiros, do Chefe 
de Gabinete da Subprefeitura de Santo 
Amaro, Eng. Cabral, da Dra. Carla Iso-
la, também da Subprefeitura.

Ilustre Visitante
Dra. Isilda Vidoeira, nossa querida 

amiga e delegada atualmente na Dele-
gacia do Idoso de Pinheiros parabenizou 
o Capitão Borges pelo empenho e co-
mentou que continua atenta no que aqui 
acontece. Sempre muito direta e franca 
também enalteceu o importante trabalho 
do Dr. Mário frisando 
que as policias preci-
sam do apoio e reco-
nhecimento da socie-
dade, sem estrelismos, 
já que as dificuldades 
são muitas diante do 
“tudo muito político”.Iluminação

Sr Valter dirigiu agradecimento espe-
cial ao vereador Ricardo Nunes, que não 
só se prontificou, como se empenhou 
para que a reforma da iluminação do 
bairro seja fato, aumentando a claridade 
e a segurança do “pulmão” Marajoara.

Do Jeito que Está!

Bastante comentada nesta reunião 
foi a preocupação com a solução de 
continuidade do trabalho das polícias 
civil e militar, de motivação política, 
que sempre interrompe um trabalho 
cujo empenho e respeitabilidade não 
pode ser desconsiderado. O Sr. Wal-
ter Chagas foi enfático ao defender o 
trabalho e atuação destas autoridades 
e por fim declarou  “Vamos continuar 
acreditando pois vale a pena acreditar 
nas pessoas.”

Em Tempo
Terezinha Sbrissa fez questão de 

registrar a importância de se ouvir as 
autoridades policiais e conhecer “o ou-
tro lado”  já que não temos noção de 
como é difícil o seu trabalho e regis-
trou desta feita, dirigindo-se a Dra Isil-
da: “Tenha coragem, trabalho e empe-
nho, inteligência e sensibildiade, para 
transformar espaços e corações áridos, 
em jardins floridos. Essa é você mu-
lher guerreira, inteligente, sensível.”
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Sociedade dos Amigos de Bairro do Jardim Marajoara
Balancete de Novembro/2014

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

Rogério Hilário da Silva (Técnico em Contabilidade)

DESCRIçãO DO MÊS ACUMULADO
RECEITAS
Doações Recebidas 400,00 8.666,00
Contribuições Recebidas 7.605,13 107.394,52
Rendimentos Financeiros 148,32 439,75
Outras Receitas Operacionais - -
TOTAL 8.153,45 116.500,27
DESPESAS DO MÊS ACUMULADO
Salários e Honorários 5.272,33 52.382,60
Encargos Sociais 1.982,57 21.312,26
Outros gastos com pessoal 711,85 9.333,83
Gastos com Pessoal 7.966,75 83.028,69
Serviços prestados pessoa física - 1.568,31
Serviços prestados pessoa jurídica - 1.182,00
Serviços de assessoria contábil 850,00 7.533,31
Serviços de Terceiros 850,00 7.533,31
Água e esgoto 102,48 1.211,72
Energia elétrica 77,83 788,03
Telefone/Internet 422,11 4.757,57
Conservação e limpeza - -

DESCRIçãO DO MÊS ACUMULADO
Lanches e refeições 161,26 2.571,61
Condução/Estacionamento 38,00 95,00
Reparos e Manutenção - 186,00
Materiais de escritório/informática 78,74 848,06
Edição do jornal 400,00 4.400,00
Material de consumo 342,14 6.090,09
Despesas bancárias 66,83 664,71
Fretes e Carretos - -
Despesas de Copa - 136,84
Outros Impostos e Taxas - -
Gastos Gerais 1.846,89 25.653,30
TOTAL DESPESAS 10.663,64 116.215,30
Superavit do período (2.510,19) 284,97
Saldo Anterior 26.771,23 21.039,09
Provisões do Período 1.354,78 2.936,98
Saldo Atual 25.615,82 25.615,82

Prestação de Contas do mês 11/14
SALDO CREDOR EM 31/10/2014 26.771,23
Recebimentos efetuados conforme balancete do mês 11/14 8.153,45
Contas Pagas conforme balancete do mês 11/14 10.663,64
Contas Provisionadas conforme balancete do mês 11/14 1.354,78
Saldo Credor em 30/11/2014 25.615,82

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 Socieda-
de de Amigos de Bairro Jardim Marajoara tendo examinado e 
conferido à prestação de contas, acompanhando-a de todos os 
documentos nela anexados relativos ao mês de nov/14, são de 
parecer favoràvel à sua disposição,

Parecer do Conselho Fiscal

Marianne Grimm Riha
Théo Derly Prates

Marcos Farina
São Paulo, 18 de Dezembro de 2014.

O que é ser policial...
É conviver com a morte e não se abalar;

É estar triste e não poder chorar;
É estar acordado para que todos 

durmam tranquilos;
É dar o seu melhor e 
não ser reconhecido;

É passar datas especiais
longe da família;

É dar “adeus” todos os dias 
para a família;

É colocar a própria vida em risco 
por pessoas que nem conhece;

É ver a tristeza sem poder se emocionar.
Ser policial é passar por tudo isso,

Trabalhar com orgulho e 
amar o que faz.

Despedida
A nossa vizinha, a educadora Maria 

Helena Chagas, esposa do Sr. Walter, fa-
leceu no dia 30 de dezembro, após difí-
ceis momentos da doença que a acome-
teu. Nossas condolências a toda a família 
neste doloroso momento de separação.

“Ao lado de um grande homem... 
há sempre uma grande mulher!”

Gratidão da SAJAMA e dos amigos
do Jardim Marajoara


