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“Eduquem as crianças 
para que não seja neces-
sário punir os adultos.”

Pitágoras

Assim foi a Reunião de Diretoria e 
Colaboradores da SAJAMA realizada 
na manhã da quarta-feira de 29 de julho 
último. O sucesso coube à participação 
da Diretoria da SAJAMA, da comuni-
dade e de convidados mais que espe-
ciais, - ilustres que nos honram - e que 
compuseram a mesa junto ao nosso Pre-
sidente Eng° Eduardo Guerra Ferraz e 
do Vice Presidente Cel. Hélio Andrade 
Cardoso.   

Entre as autoridades policiais conta-
mos com a presença da Comandante Re-
gional da Inspetoria de Santo Amaro da 
Guarda Civil Metropolitana - GCM - 
Inspetora Vilma Lopes de Aquino Maia 
que muito nos honrou com sua presen-
ça; da Policia Civil com o Dr. Mario 
Augusto Dirienzo - Delegado de Poli-
cia Adjunto da 6a Seccional de Policia; 
Dr. Solano Santana - Delegado Titular 
do 99° DP e nossa estimada Dra. Isilda 

Cristina Vidoeira - Delegada de Policia 
Titular da 3a Delegacia do Idoso. Pela 
Policia Militar recebemos o Capitão 
Borges - Comandante da 1a CIA. 

De parte do Poder Legislativo tive-
mos a honra de receber o sempre atento 
em ouvir nossas demandas, Deputado 
Federal Goulart, da Câmara dos De-
putados em Brasília e seu Assessor de 
Gabinete, sempre presente em nossas 
reuniões, João Donizetti Ferolla. 

E, representando o Vereador Ricardo 
Nunes, Câmara Municipal dos Verea-
dores, seu Chefe de Gabinete - Milton 
Alves Júnior - que, atento a tudo e a to-
dos, não deixa perguntas sem respostas, 
haja vista suas intervenções nas reu-
niões dos CONSEGs de nossa região.

Participe você também, toda última 
quarta-feira do mês, às 9h, à Rua dos 
Mantis, 25. O prazer da companhia é 
uma garantia!

Com Chave de Ouro
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Quem não gosta de gente que zela 
pelas nossas coisas?

Será que nós mesmos zelamos pela 
nossa decência? Nós desejamos, por 
exemplo, que tenhamos governantes 
zelosos, que tomem conta e cuidem da-
quilo em que nos representam.

Mas temos de lembrar que a palavra 
“ZELO” originalmente do grego sig-
nifica “CÍUME”, que algumas vezes 
encontra terreno na posse obsessiva. 
Ser ciumento é diferente de ser zeloso. 
Uma pessoa zelosa não é aquela que 
esconde, que impede que o outro se 
aproxime, que impede que outras pes-
soas tenham a condição de partilha. 

Zelar por algo é fazer que a inte-
gridade de uma idéia, de um objeto de 
uma pessoa, de um lugar seja preser-
vada, mantida inteira e, portanto, não 
tenha rachaduras, nem ameaças.

A Diretoria da SAJAMA, seus com-
ponentes, são pessoas zelosas, que lu-
tam pelo ideal de conservar uma idéia, 
de manter o bairro Jardim Marajoara 
dentro de uma idéia.

“OS QUE SE OMITEM E NÃO 
FAZEM NADA PARA PARAR A  
DESTRUIÇÃO DO MUNDO ESTÃO 
AJUDANDO A DESTRUÍ-LO”.

Norbert Keppe
Por Théo Derly

Zelo

Estas fotos estão entre esses momentos prazeirosos de zelo!
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No dia 2 de julho, o grupo de jovens 
senhoras que pratica Lian Gong, no es-
paço da sede da SAJAMA, visitou o 
Solo Sagrado de Guarapiranga, sede da 
Igreja Messiânica.

Mokiti Okada, fundador da Igreja 
Messiânica, quando disse “Estou cons-
truindo o protótipo do paraíso para que 
as pessoas exaustas deste mundo nele 
possam descansar serenamente” tinha 
como objetivo a construção de um mun-
do espiritual e materialmente evoluído, 
denominado por ele “Paraíso Terrestre”, 
expressão que significa a concretização 
do mundo ideal. 

Um mundo onde o pensamento, as 
palavras e as ações do ser humano se 
fundamentam na Verdade da Lei da Na-
tureza, ou seja, no Grande Ordenamento 
Jurídico Universal, que submete, regula 
e harmoniza toda a Criação. Este ideal 
está traduzido no Solo Sagrado.

O grupo foi recebido por um jovem 
guia, Tiago, que nos conduziu por todo o 
templo com muita dedicação. 

Aprendemos um pouco sobre a cons-
trução do templo, seu significado e ob-
jetivo, bem como sobre agricultura na-
tural, um método agrícola para o cultivo 
natural de alimentos desenvolvido por 
Meishu-Sama, por meio de pesquisas 
científicas.

O grupo recebeu o “Johrei” que é um 
método de canalização de energia espi-
ritual (luz divina), para purificação do 
espírito, capaz de transformar a desar-
monia espiritual e material em harmonia. 

Muito mais que uma visita, um colírio
para os olhos um presente para a alma

Sem dúvida, um passeio bastante 
proveitoso em que pudemos por alguns 
momentos esquecer a agitação do dia a 
dia e acreditar que é possível a existência 
de um mundo melhor.

Na aula de jardinagem do dia 9 de 
junho tivemos a presença da Senho-

Arranjos Florais
ra Elisabeth Caliani, que nos ensi-
nou como fazer Arranjos Florais em 

sua aula, que além de tudo foi bem 
divertida.
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Sociedade dos Amigos de Bairro do Jardim Marajoara
Balancete de Maio/2015

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 - 1.4555,00
Contribuições Recebidas 8.111,23 75.888,12
Rendimentos Financeiros 585,36 1.813,98
Outras Receitas Operacionais 2.821,61 2.870,61
totAL 11.518,20 82.027,71
DESPESAS Do MÊS AcUMULADo
Salários e Honorários 4.767,34 28.377,79
Encargos Sociais 845,35 9.075,41
Outros gastos com pessoal 749,95 4.171,64
Gastos com Pessoal 6.362,64 41.624,84
Serviços prestados pessoa física 1.500,00 4.900,00
Serviços prestados pessoa jurídica - -
Serviços de assessoria contábil 462,00 1.812,00
Serviços de terceiros 1.962,00 6.712,00
Água e esgoto 50,36 268,94
Energia elétrica 102,76 404,95
Telefone/Internet 415,55 1.945,57
Conservação e limpeza - -

DEScRição Do MÊS AcUMULADo
Lanches e refeições 239,48 717,50
Condução/Estacionamento - 14,00
Reparos e Manutenção 32,00 782,00
Materiais de escritório/informática 52,80 414,28
Edição do jornal 800,00 2.400,00
Material de consumo 604,47 4.894,79
Despesas bancárias 53,56 344,33
Fretes e Carretos - -
Despesas de Copa - 308,65
Outros Impostos e Taxas 263,46 858,46
Gastos Gerais 2.665,94 14.123,70
totAL DESPESAS 10.990,58 62.460,54
Superavit do período 527,62 19.567,17
Saldo Anterior 47.542,97 19.567,30
Provisões do Período (5.639,20) (1.733,94)
Saldo Atual 42.431,39 42.431,39

Prestação de contas do mês 05/15
SALDo cREDoR EM 30/04/15 47.542,97
Recebimentos efetuados conforme balancete do mês 05/15 11.518,20
Contas Pagas conforme balancete do mês 05/15 10.990,58
Contas Provisionadas conforme balancete do mês 05/15 (5.639,20)
Saldo Credor em 31/05/15 42.431,39

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, acompanhando-a de todos os documentos nela anexados relativos 
ao mês de mai/15, são de parecer favoràvel à sua disposição.

Parecer do conselho Fiscal

Marianne Grimm Riha
théo Derly Prates

Marcos Farina
São Paulo, 19 de junho de 2015. 

Dia 9 de Agosto - Dia dos Pais. Para que servem os pais?
Pesquisamos, pesquisamos e pou-

co encontramos. Achamos apenas 
como uma derivação da palavra pater, 
do latim. Queríamos mais, queríamos 
encontrar em cada letra um significa-
do, a fundamentação do que a palavra 
no todo representa. Você pode nos 
ajudar? Talvez, como nós, só consiga 
traduzir o que a pessoa de seu pai sig-
nifica ou significou em sua vida. Por 
exemplo: “P” de proteção, de parce-
ria, “A” de amor, de amigo “I” de in-
condicional, de íntegro. Somente isto 
basta, pensamos, todo o resto é con-
sequência. “Pais são seres marcantes 
na arte de ensinar limites, de ancorar 
potenciais criativos que se inserem 
na sociedade para renovar valores éti-
cos, estéticos e comportamentais” diz 

a psicóloga e psicodramatista baiana 
Leonídia Guimarães. E é isto mesmo, 
pai é pai, figura que dá norte, seu pa-
pel é intransferível. Pai é referência, é 
porto seguro, é cúmplice em aventu-
ras que a mãe nunca aprovaria. Recen-
temente ouvimos que ao sair da fase 

“maternal” em que a criança se sente 
como extensão da mãe, a principal fi-
gura para que ela comece a perceber 
o mundo e que no universo não existe 
só ela, é o pai. Considerei isto impor-
tantíssimo: o pai é a chave que abre 
a porta para que a criança sinta-se in-
tegrada ao mundo que a cerca. E daí 
tudo deriva.

Nesta edição queremos exaltar a 
figura do pai como agente indispensá-
vel na criação e educação dos filhos. 
Aos nossos papais, tanto aos que ini-
ciam esta tarefa, quanto àqueles que 
agora observam seus filhos de longe, 
nossa homenagem e o desejo de que, 
principalmente neste dia, sejam cari-
nhosamente abraçados por seus filhos, 
seja de longe ou de perto.


