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Confraternizações da vizinhança
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Confraternizar é harmonizar e unir aqueles que vivem em proxi-
midade ou lutam pela mesma causa. É um encontro entre pes-

soas para celebrar a amizade e a união, aproximando-as cada vez 
mais, como irmãos. É isso que nos motiva todos os anos, no final 
do ano, a realizar um almoço entre amigos da Sajama. Nessa data, 
15 de dezembro, reunimos os amigos que participam das aulas de 
jardinagem, Lian Gong e culinária numa festa simples e harmoniosa. 
É claro que não poderiam deixar de participar aqueles que também 
trabalham o ano inteiro pelo bem do Jardim Marajoara: a secretaria 
da Sajama, representada pela Deise, que atende às pessoas sem-
pre com um sorriso e com a sua boa vontade em nos ajudar; Ernan-
do e Raimundo, nossos jardineiros, que além de cuidarem tão bem 
dos nossos jardins ainda nos ensinam a fazer sementeiras, a plantar 
as orquídeas e transplantar mudas; Terezinha, nossa professora de 
jardinagem, e que no último ano incluiu em suas aulas tours pelas 
nossas ruas para conhecermos melhor as árvores e plantas do bair-
ro: uma delícia de aulas de botânica;  Komoni que, incansavelmen-
te, nos dá aulas de Lian Gong às terças e quintas-feiras, faça frio ou 
faça sol – a cada mês o número de participantes tem aumentado; 
os guardas da VAP que cuidam da nossa segurança; José Carlos e 
Pedro, os garis que cuidam da limpeza das ruas; Sérgio, o carteiro 
que traz diariamente as nossas correspondências e encomendas. E, 
claro, todos os alunos, que hoje são grandes amigos. 

Um evento gostoso, simples, com momentos de muita descon-
tração e de muito significado para todos os participantes. A partici-
pação tem aumentado a cada ano e nosso sonho é que essa mesa 
continue aumentando a cada ano que passa. 

CONFRATERNIZAÇÃO NA SAJAMA
E NA BANCA MARAJOARA

Ana Alice Correa

11 5082-2200 11 5525-3770

Outra surpresa agradável foi a confraternização que aconteceu 
na banca de revistas Marajoara, do sr. Alceu, na esquina da aveni-
da Washington Luiz com a rua Renato Paquet. É lá que um grupo 
de diaristas e mensalistas que trabalham no Marajoara e no entor-
no se encontram cedo pela manhã e aguardam as colegas e amigas 
para caminharem juntas até o local de trabalho: é uma forma que 
encontraram de se sentirem mais seguras ao andarem muito cedo 
pelas ruas eventualmente desertas do bairro.

Com isso, elas também foram se tornando amigas entre si e do sr. 
Alceu. Vera, Edna e Ângela tomaram a iniciativa de organizar uma 
confraternização de fim de ano, bem cedo, antes de irem ao traba-
lho. Mas onde? Mas é claro: na banca do Sr. Alceu! A confraterni-
zação aconteceu às 6 da manhã e o Sr. Alceu chegou às 5:30 para 
abrir a banca e esperá-las.  Cada uma levou um prato e assim acon-
teceu a festa simples e gostosa na colorida banca de revistas. Para-
béns pela linda iniciativa.

Feliz ano novo a todos.

2016 já acabou, mas outros encontros de dezembro não po-
dem passar batido: o da Subprefeitura de Santo Amaro (dia 
9), as confraternizações com a Polícia Civil (dia 16) e com 
o 22º Batalhão da Polícia Militar (dia 20), e a primeira edi-
ção do Bazar de artes e gastronomia (dia 11),  que foi um 
sucesso, com 18 dos mais variados expositores.
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O MARAJOARA NO VERÃO

GRUPOS DO WHATSAPP

O verão é tipicamente época de festas, confraternizações, férias e viagens. Mas já é sabi-
do que a temporada mais quente do ano traz junto com toda essa vivacidade uma série de 
preocupações para nosso bairro, decorrentes principalmente da grande incidência de chu-
va sobre a bela vegetação dos arredores.

O primeiro problema são as notórias e constantes quedas da energia elétrica. Quando 
faltar energia anote o horário do início e término da falta de energia, o número do proto-
colo da reclamação na Eletropaulo (0800 72 72 196) e envie para o WhatsApp da Sajama  
(11 95472-5262).

O segundo problema é o entupimento de bueiros, principalmente com folhas e terra, que 
favorece o acúmulo de água nas vias e propicia até mesmo a indesejável reprodução de inse-
tos. Neste período do ano, as plantas crescem muito mais, e todos nós podemos fazer nossa 
parte ao descartar corretamente o lixo verde (folhas e pequenos galhos) produzido em casa: 
ele deve ser embalado em sacos amarelos, para recolhimento às segundas, quartas e sex-
tas antes das 9 da manhã. Para sanear as praças, não contamos com ajuda do poder públi-
co: os varredores da prefeitura que são vistos pelo bairro varrem apenas o asfalto. Por isso, 
a Sajama aciona seus dois jardineiros, que trabalham incansavelmente para varrer e sanear 
os 40 mil metros de área verde do bairro. Este é apenas um dos serviços que a associação 
tem prestado ao bairro, e que pode ser ainda mais eficiente com mais vizinhos contribuindo. 

Desde o ano passado, a vizinhança tem se 
articulado sem sequer precisar sair de casa, 
em grupos de discussão do Whatsapp. Essas 
ferramentas têm agilizado muito a comuni-
cação sobre os mais diferentes temas, e de-
vem continuar facilitando nossa comunica-
ção se forem utilizados corretamente. Pa-
ra ser incluído num deles, basta entrar em 
contato com o WhatsApp da Sajama: (11) 
95472-5262.

Mas qual grupo traz discussões mais inte-
ressantes para mim? Confira abaixo:

1. Amigos do Marajoara 
É o grupo de conversas variadas. Totalmen-

te aberto a manifestações como piadas, pos-
ts de datas comemorativas, política, opiniões 
pessoais e demais assuntos.

2. Marajoara Seguro
É a “rádio-patrulha” comunitária de segu-

rança do bairro: quanto mais precisa e rápi-
da for a informação, mais fácil deste grupo 
alcançar seu objetivo, que é ajudar na vigi-
lância do bairro. É um grupo de solução de 
problemas: permite a comunicação direta, 

  

AINDA NÃO É
UM ASSOCIADO?

Procure pela Deise na sede 
da Sajama (rua Mantis, 25) ou 
pelo telefone (11) 5541-8390

Jardineiros trabalham na ma-
nutenção da praça da R. Ministro 
Álvaro de Souza com o final da R. 

Manoel dos Reis Araújo

RECUPERADO! 
Um dos colaboradores mais conheci-

dos da Sajama começou o ano com o pé 
direito: o vizinho que sair para caminhar 
pelas praças do bairro em 2017 já pode-
rá cruzar novamente com Seu Airton, re-
feito dos problemas de saúde que o pros-
traram no fim de 2016. Vida longa a ele!

o acesso à informação, denúncias e notifi-
cações de ocorrências policiais em tempo 
real, entre vizinhos e com a VAP.

3. ZER
Começou como um grupo para discutir a 

questão da mudança de zoneamento. Hoje, 
serve para discutir a execução dos serviços 
públicos no bairro: Sabesp, Eletropaulo, reu-
niões, trânsito, lixo, subprefeitura, ilumina-
ção, e eventos. Ou seja, o grupo para troca 
de informações sobre o bairro de interesse 
dos moradores.

4. CAM
Grupo voltado a assunto animais em ge-

ral: informes, adoções, dicas e campanhas 
que dizem respeito aos bichinhos no bairro 
e arredores.

5. Músicos Marajoara
Se você tem um talento musical, sabe to-

car algum instrumento ou gosta de cantar 
e quer fazer música em grupo, este é o lu-
gar. Venha se unir para praticar e criar em 
conjunto.


