
Dezembro, 2014 www.mensaje.com.br Distribuição Interna

Amigos do
Marajoara

Pág. 04

Chegou
dezembro

Pág. 02

  

GALERIAS
Pág. 03

  

MENSAGEM

“O que se encontra no 
início? O jardim ou o 
jardineiro? É o jardi-
neiro. Havendo um jar-
dineiro, mais cedo ou 
mais tarde um jardim 
aparecerá. Mas havendo 
um jardim sem jardinei-
ro, mais cedo ou mais 
tarde ele desaparecerá. 
O que é um jardineiro? 
Uma pessoa cujo pensa-
mento está cheio de jar-
dins. O que faz um jar-
dim são os pensamentos 
do jardineiro. O que faz 
um povo são os pensa-
mentos daqueles que o 
compõem”.

 Rubem Alves

Cuidadores do bairro

O bairro é também um lugar de diver-
sidade. Feito de pessoas/culturas diferentes 
que precisam conviver por muito tempo num 
mesmo espaço. Que compromissos pessoais e 
coletivos assumem? Quem entende a necessi-
dade de doar um pouco do seu tempo para o 
bem comum? Quantas pessoas se envolvem 
com o lugar onde vivem? Que andam no es-
paço público com atenção e vão contribuindo 
para que lugares públicos sejam recuperados e 
a convivência humana revalorizada?

 Falamos tanto em mudanças. Que tal co-
meçar bem pertinho da gente? Família, casa, 
rua, bairro com o propósito de construir um 
mundo melhor. Como se empoderar o sufi-
ciente e participar de uma equipe? Pensar no 
coletivo, fazer a mudança acontecer. Assegu-
rar o dever de solidariedade? Por o seu talento 
à disposição do coletivo e ajudar outras pesso-
as a descobrirem os seus?

Um pouco do seu tempo pode ajudar a mu-
dar a realidade que você tanto reclama. 

Outro dia alguém perguntou aos dois jar-
dineiros contratados pela Sajama para cuidar 
da área verde pública do Jardim Marajoara: 
Como é trabalhar nesta profissão? Deve ser 
uma delícia. Um bairro tão bonito, um trabalho 
junto à natureza e com tanta gente educada.

Mas será que é isto mesmo?
Claro que existem pessoas especiais, que 

ajudam e reconhecem o trabalho deles, contri-
buem com a Sajama para que possam ter um 
salário digno; ajudam sempre que podem e da 
forma que podem. Reformam seus jardins, fa-
zem mudas que eles depois plantam em nosso 
viveiro para os futuros ajardinamentos; trans-
portam com seus carros plantas ou materiais 
necessários que não cabem nos seus carrinhos 
de mão. Quando caminham percebem o traba-
lho executado, vibram com o carinho dos que 
lidam com a terra, com o nascimento de uma 
flor, com as mudanças de estações.

Mas tem  o outro lado: Pessoas que, logo 
após limparmos uma praça, jogam os restos do 

seu jardim na área recém-limpa. Jogam papéis, 
não recolhem os dejetos do seu cão e outras 
atitudes que ferem a essência da cidadania.

Ajude-nos a ter um jardim bem cuidado 
e desfrute do privilégio de viver em  uma área 
verde concebida e mantida com muito amor. 
Os jardineiros agradecem. A Sajama também.

Para manter o bairro mais bonito e conser-
vado precisaríamos contratar mais jardineiros. 
Mas com o dinheiro que arrecadamos, é im-
possível. Se mais pessoas contribuíssem com 
a Sajama isto poderia melhorar muito.

Por Terezinha Sbrissa Campos

A importância do trabalho dos jardineiros da SAJAMA

A imagem que escolhemos é do morador que 
não está mais entre nós, o Sr. Metzler. Com ela 
homenageamos todos os jardineiros do nosso 
Marajoara, a partir de seu maior morador-jar-
dineiro que tivemos em nossa história, até hoje.
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Pronto! Chegou dezembro
Entre os 12 meses o mais aguar-

dado por pequenos e grandes, por 
comerciantes e consumidores, por 
pessoas tristes ou pessoas alegres, por 
alunos e professores, por governantes 
e governados...

Se tentasse continuar a lista seria 
longa e exaustiva.

Tão exaustiva quanto foi a nossa 
espera por momentos mágicos que nos 
promete o mês de dezembro.

Quando éramos crianças, mesmo 
ainda não sabendo contar os meses ou 
ler, já adivinhávamos que algo muito 
importante estava a caminho. Era só 
sentirmos os nervos de nossa mãe. 
Preparativos na cozinha, na sala de 
casa, no quarto de costuras, eram por-
tas chaveadas e interessantes ruídos 
de papel amassado, de móveis sendo 
arrastados, eram mil segredos e chei-
ros a mel e chocolate, canela e cravo 
pelo ar.

Após alguns anos, já na escola, 
era o coração batendo mais forte ao 
pensar nas provas finais, no arrepen-
dimento de não haver se empenhado 
o suficiente nos estudos (segundo os 
mais velhos), na expectativa dos bole-
tins e o medo de seus resultados.

Quando a verdade verdadeira nos 
foi revelada enfim, “Não, ele não 
existe”, a grande e primeira decepção 

que sofremos, e mesmo assim ainda o 
aguardamos com tanta alegria.

Mas o mês de dezembro tem algo 
a mais. Adora ser usado por festejos, 
despedidas, formaturas e casamentos. 
A esta altura dos acontecimentos já 
estamos exaustos aguardando o Ano 
Novo, as férias e o merecido descanso.

Que o olhar para trás, o fazer as 
contas dos dias que vivemos, do que 
ensinamos ou aprendemos, do que 
produzimos ou consumimos, das gen-
tilezas que tivemos a graça em retri-
buir, nos mostre que sim, “Ele existe”, 
ele existe em nossos corações. 

Em cada fase de nossas vidas Ele 
recebe outra denominação. Desde 
“Papai Noel”, o tal que tanto nos de-
cepcionou na infância, ao “Amor”, o 
que nos leva adiante e nos acompanha 
através das decepções.

E a espera por esta época mágica 
nos trouxe de volta a simplicidade da 
alegre expectativa das crianças que fo-
mos um dia.

Através dela desejamos a todos os 
“Marajoarenses”, crianças de agora e 
as de algum tempo atrás, que possam 
usufruir deste Amor de doação a que 
acostumamos representar nas festas 
do Natal.

Boas Festas e até o Novo Ano!
Por Rosvitha Metzler
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GALERIAS da Ministro Álvaro de Souza Lima
Antiga reivindicação do bairro, as 

obras da galeria de águas pluviais da 
Av. Ministro Álvaro de Souza Lima, 
deve atender a grande expectativa pela 
solução do escoamento de água do 
Marajoara. 

O bairro sofria com constantes 
rompimentos da pavimentação e di-
versos pontos de alagamento.

Além da galeria construída com 
anéis e tubos de concreto, a obra con-
tará com serviços adicionais de refor-
ma e ampliação de bocas de lobo e ra-
mais para eliminar os alagamentos da 
Av. Manoel dos Reis Araújo com Av. 
Ministro Álvaro de Souza Lima.

Segundo o engenheiro Osmar Dias 
dos Santos, da Secretaria de Infraes-

trutura Urbana da Prefeitura de São 
Paulo, todo o sistema viário que foi 
impactado pela obra e desvios vai ser 
totalmente recomposto conforme pro-
jeto original.

A obra, que já conta com o primeiro 
trecho executado, deve estar completa-
mente concluída até janeiro de 2015.

Por José Firmo Piazza Junior

Obra
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Sociedade dos Amigos de Bairro do Jardim Marajoara
Balancete de Outubro/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 1.800,00 8.266,00
Contribuições Recebidas 7.225,22 99.789,39
Rendimentos Financeiros 131,83 291,43
Outras Receitas Operacionais - -
TOTAL 9.157,05 108.346,82
DESPESAS DO MÊS ACUMULADO
Salários e Honorários 4.740,15 47.110,27
Encargos Sociais 1.704,26 19.329,69
Outros gastos com pessoal 591,84 8.621,98
Gastos com Pessoal 7.036,25 75.061,94
Serviços prestados pessoa física - 1.568,31
Serviços prestados pessoa jurídica - 1.182,00
Serviços de assessoria contábil 425,00 3.933,00
Serviços de Terceiros 425,00 6.683,31
Água e esgoto 111,68 1.109,24
Energia elétrica 85,37 710,20
Telefone/Internet 463,74 4.335,46
Conservação e limpeza - -

DESCRIçãO DO MÊS ACUMULADO
Lanches e refeições 246,75 2.410,35
Condução/Estacionamento - 57,00
Reparos e Manutenção - 186,00
Materiais de escritório/informática 90,70 769,32
Edição do jornal 400,00 4.000,00
Material de consumo 758,89 5.747,17
Despesas bancárias 66,80 597,88
Fretes e Carretos - -
Despesas de Copa - 136,84
Outros Impostos e Taxas - -
Gastos Gerais 2.393,83 23.806,41
TOTAL DESPESAS 9.855,08 105.551,66
Superavit do período (698,03) 2.795,16
Saldo Anterior 24.641,24 21.039,09
Provisões do Período 2.828,02 2.936,98
Saldo Atual 26.771,23 26.771,23

Prestação de Contas do mês 10/14
SALDO CREDOR EM 30/09/14 24.641,24
Recebimentos efetuados conforme balancete do mês 10/14 9.157,05
Contas Pagas conforme balancete do mês 10/14 9.855,08
Contas Provisionadas conforme balancete do mês 10/14 2.828,02
Saldo Credor em 31/10/2014 26.771,23

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 out/14, são de 
parecer favoràvel à sua disposição,

Parecer do Conselho Fiscal

Marianne Grimm Riha
Théo Derly Prates

Marcos Farina
São Paulo, 27 de Novembro de 2014.

Tributo aos Construtores
Por Fátima Feitosa

Levando os olhos a passear, a bele-
za do Marajoara se exalta.

Em meio à exuberância das pal-
meiras, eucaliptos, jacarandás e ipês, 
emergem os jardins, trazendo aos nos-
sos olhos a harmonia das cores na be-
leza das flores. Obra dos construtores, 
amantes da natureza.

Construtores que trazem o que têm 
em seu interior, para tornar belo o 
exterior. São pernas que se agacham, 
mãos que se entrelaçam a ferramen-
tas, para cavar, plantar, moldar, cuidar, 
tornando o passeio de nossos olhos 
um encontro de encanto.

Mas, contrastando aos construto-

AMIGOS do MARAJOARA
É chegado o final de mais um ano. 

Um ano difícil, arrastado, mas que mes-
mo com todas as intempéries nos trouxe 
muitos ensinamentos.

Um dos grandes ensinamentos que 
tem total relação com a filosofia da So-
ciedade dos Amigos do Jardim Marajo-

res, estão os destruidores. Os que su-
jam nossas ruas, poluem nossas águas, 
jogam seu lixo em nossos jardins.

São os que não têm um jardim por 
dentro, por isso não cuidam do jardim 
por fora, nem têm a graça de levar 
seus olhos para neles passear.

Obrigada construtores da beleza!

ara é a importância da preservação de 
nossa flora e fauna. É a importância do 
extremo carinho e cuidado que devemos 
ter cada um de nós, pois cada um tem sua 
parcela de obrigação, para com este pa-
raíso que surgiu de um loteamento onde 
tudo o que se via eram curvas, tantas que 

até foram usadas como pistas de kart.
Uma nova gestão da SAJAMA tem 

início por dois anos e os assuntos da últi-
ma reunião de diretoria do ano, ocorrida 
quando já havíamos fechado esta edição 
serão comentados na primeira edição de 
2015. Feliz Ano Novo!


