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Destaques do que foi dito
Pratos que podem ser feitos com o abacate
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Vivemos em uma cidade impessoal e violenta, para amenizar tal 
fato moramos em um bairro agradável e salutar. Procuramos 
conhecer as pessoas que tem o privilégio de desfrutar do mes-

mo. A SAJAMA nos dá não somente esta oportunidade de convivência, 
como também a de lutarmos por melhorias e de mantermos a qualida-
de de vida do Jardim Marajoara. 

A SAJAMA tem sido referência em toda cidade como modelo de par-
ticipação da sociedade civil nos interesses difusos e coletivos. Muito já 
foi feito, e as gestões que me antecederam fundamentaram um cami-
nho que compartilho desde minha chegada ao bairro. Muito aprendi 
com meus vizinhos e amigos Ayrton, Edson, Hélio, Terezinha, Piazza e 
Walter. O comungar problemas e a busca das soluções nos fez crescer 
e fortalecer ainda mais os princípios e as diretrizes da SAJAMA, de per-
fil diferenciado e forte estigma representativo.

“A Comunidade não sobrevive de estratégias e ideias mirabolantes ou 
de longos e rebuscados discursos, da crítica pela crítica, da omissão, 
da falta de lealdade com a coletividade, mas sim dos voluntariosos tra-
balhos do dia-a-dia, da perseverança, do envolvimento e da dedicação 
diuturna de dezenas de voluntários. Todo o trabalho até agora realiza-
do se traduz em qualidade de vida para a comunidade, inclusive para 
aqueles que, por um ou outro motivo, não se envolvem diretamente com 
os assuntos da comunidade, e é fruto direto do esforço coletivo, anôni-

mo e desinteressado dos moradores do Marajoara e daqueles que, de 
forma voluntária e espontânea, doam parte de seu tempo para fazer da 
Sajama uma entidade verdadeiramente atuante e representativa dos in-
teresses do bairro.” Dr. Edson Roberto da Silva

“Tenha orgulho de pertencer ao Jardim Marajoara! O desafio é gran-
de! Conseguir que o Jardim Marajoara continue sendo o lugar que esco-
lhemos morar, pelo deslumbramento e reverência à sua beleza, apesar 
dos problemas que crescem a cada dia!” Terezinha Sbrissa

“Falta muito a fazer, seja na esfera do Executivo e Legislativo ou, ain-
da, na Judicial, se for necessário. Diante disto, nossa única alternativa 
é mantermos nosso movimento para garantir a preservação do Jardim 
Marajoara como um bairro residencial para moradores, entorno e para 
a cidade. VAMOS À LUTA!”  José Firmo Piazza Júnior

“No início de 2012 um grave problema na rede de esgoto exigiu que 
SABESP e Subprefeitura de Santo Amaro fossem rapidamente aciona-
das. Não foi fácil, mas a persistência da SAJAMA junto aos órgãos pú-
blicos conseguiu que o problema fosse solucionado.” Walter Chagas

“Nada está tão bom que não possa ser melhorado”. Cel. Helio Cardoso
É assim que a SAJAMA trabalha! Obstinada e contando com a parti-

cipação dos moradores, diretores, colaboradores e dos amigos que faz 
no entorno do Jardim Marajoara. 

Obrigado a TODOS!

CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA

Eng° Eduardo Del Guerra Ferraz
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REUNIÃO: Destaques do que foi dito
O Ten. Cel. Calciolari informou que pe-

la estatística houve redução na criminalida-
de, mas que a Polícia precisa dos “olhos da 
sociedade”. Se você viu alguma coisa es-
tranha, DIGA! 

Dr. Solano informou que a excelente re-
lação com o Cmte da 1ª. Cia do 22°BPMM 
que atende nossa região está contribuindo 
para o objetivo maior que é a “paz social”.  
Contou também que embora Dr. Marco Antonio, da sua Seccional, tenha sido promovido assim 
como toda a equipe, ele optou por permanecer no 99DP e dar continuidade ao projeto de refor-
ma da delegacia, que tem limitações para concretizar as boas ideias.  

O ex-presidente do CONSEG Campo Grande, atuante morador de nossa região, Sérgio Berti, 
comentou que as policias trabalham no limite, pois tem o mínimo de estrutura, mínimo de pes-
soal e a cada mudança de líder governamental toda a campanha, todo o trabalho da sociedade 
civil organizada tem que novamente ser relatado e nós munícipes não nos conformamos e que-
remos que as autoridades reflitam!

A Presidente do CONSEG Campo Grande, Sra. Luisa Leifert comentou que enviou Ofício (ain-
da sem resposta) reivindicando melhorias para o trabalho dos policiais da 1ª. Cia, pois ESTÁ 
CHOVENDO DENTRO da 1ª. Cia! O telhado precisa ser reparado (só para começar)! O interes-
se é de todos, refletiu.

Dr. Saturnino, Presidente da Associação de Moradores do bairro vizinho, Chácara Santo An-
tonio, disse que vir às reuniões da SAJAMA é sair bem informado, orientado, é local onde se 
aprende e onde se filtram muitas ideias boas.

SAJAMA – 35 ANOS
2014 - 2016
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O GALO

Na reunião de encerramento  
da Gestão 2014-2016

No dia 28 de setembro, como acontece nas manhãs de toda última quarta-feira do mês, os 
membros da diretoria da gestão 2014-2016 e moradores; seus convidados, representantes da 
sociedade civil local que fazem a diferença, e autoridades representando o poder público, reu-
niram-se para atualizar e pontuar reivindicações e demandas, mas desta vez, sobretudo, para 
prestigiar com uma singela homenagem o Presidente Eduardo Ferraz que encerra seu mandato.

Sua foto, para a galeria dos Presidentes da mais antiga associação de amigos de bairro, SAJA-
MA, foi descerrada. Uma bonita placa lhe foi presenteada tornando-se o registro do reconhecimen-
to dos ardorosos defensores desta sociedade e do que ela representa em seus 35 anos de vida. 

A relação amistosa da SAJAMA junto às autoridades permite uma comunicação direta e eficien-
te como aquela com o Dr. Solano Santana, Delegado Titular do 99°DP, assim como com a Dra. 
Juliana Lopes Bussacos, Delegada Titular da 6°Delegacia da Mulher; do Tenente Cel. PM Carlos 
Calciolari, Comandante do 22° BPM; do Major Sanches, Subcomandante do 22°BPM; do sempre 
presente às questões do Jardim Marajoara, Deputado Federal Goulart e para satisfação geral, do 
Inspetor Souza da Guarda Civil Metropolitana, agora desvinculada da missão “arma de multa”. 

A TODOS os participantes de todos os encontros ao longo destes dois anos, e ao estima-
do e dedicado Eng° Eduardo em sua árdua, gentil, discreta e sempre pontual atuação, o nosso  
MUITO OBRIGADO!

Cel. Helio Cardoso, Ayrton S’Antana, Walter Vieira Chagas

GRATIDÃO! Não é força de expressão. É fato.

de Eduardo Ferraz

Ele é nosso vizinho, nes-
te “mais bucólico bairro” 
como já se referiu ao Mara-
joara um amigo. Segundo 
nosso vizinho, Sr. João Cos-
ta, “ele canta todos os dias, 
mas ao que tudo indica não 
dá para acertar o relógio 
com ele. Mas a sensação é 
a melhor possível”.



Se você ainda não arranjou um tempinho, de-
pois de olhar as imagens desta aula você NÃO 
terá mais dúvidas: irá participar da próxima!

Nesta aula de culinária, ministrada pela Chef 
Ana Alice, foram ensinados pratos que podem 
ser feitos com o abacate como: bolos, patê, mou-
sse! Gostou da ideia?

APAREÇA! 

ACONTECE NA SAJAMA

WHATS APPS DO MARAJOARA

AULAS DE CULINÁRIA

O meio de comunicação é informal, algumas vezes difícil de acompanhar pe-
la quantidade de troca de ideias, mas é mais um meio atual.

Há dois: Um formado a partir do Movimento ZER e outro voltado 
exclusivamente para Segurança.
O Grupo ZER é voltado para assuntos de interesse exclusivamente dos mora-

dores como zoneamento, trânsito local, Sabesp, Eletropaulo e boas indicações 
de profissionais de confiança.

ON-LINE

www.sajama.org.br
EM BREVE!

Se você tiver interesse, envie e-mail para a nossa 
ADM (secretariasajama@sajama.org.br)  e peça o con-
tato do Administrador do WApp que lhe seja interes-
sante para ser adicionado.

Vale lembrar que eles são restritos aos moradores.

As aulas de Culinária e Jardinagem se  
revezam às terças das 8h às 9h:

11/10: Culinária
18/10: Jardinagem
25/10: Culinária
01/11: Jardinagem e...assim por diante!

SUSPEITOU DE ALGUÉM?

CHAMA a POLÍCIA!
190

Não espere!

NÃO É PARANOIA! 

É apenas ATENÇÃO e CUIDADO  
nestes tempos “virados”.

Portanto ao entrar 
ou ao sair de casa, 

verifique se não há estranhos  
por perto.

Precaução é prevenção  
de problemas. 

DEPOIMENTO
Peço licença para dividir aqui com vocês uma 

coisa que vivi recentemente. Temos novos mo-
radores que podem não saber parte das infor-
mações que vou repetir aqui.

O processo de zoneamento proposto no ano 
passado que acabaria com a classificação de re-
sidencial para o nosso bairro surgiu com um tra-
balho da SAJAMA e a partir de novembro contou 
com um esforço extra de vários moradores e in-
cansáveis horas de trabalho de três casais do 
bairro, os Maksouds, Carraras e Metzler. 

Durante três meses, além de vários dias na 
câmara, nos reunimos praticamente todas as 
noites após o trabalho para discutir os rumos e 
traçar as estratégias seguintes. 

Neste mês, ao cuidar do meu jardim fotogra-
fei um ninho e senti uma sensação maravilhosa, 
se eu pudesse voltar no tempo e optar por de-

Claudia Maksoud

dicar ou não tantas horas a este trabalho, meu 
tempo, meu dinheiro, minha energia faria tudo 
de novo, valeu a pena!

Você sabia que temos muitos músicos 
moradores em nosso bairro? Pois é! Um ou 
outro sabia. Até que uns e outros avisaram 
outros tantos, e a reunião está para aconte-
cer. Por enquanto, o encontro será “entre os 
músicos”.  Aguardem!

MÚSICOS 
DO BAIRRO

PROJETO DE SEGURANÇA  
no Jardim Marajoara

O envolvimento de todos os moradores é 
de fundamental importância para seu suces-
so. Medidas de Segurança e Vizinhos Solidá-
rios fazem SIM a diferença para a tranquili-
dade que se busca.

As reuniões estão acontecendo. Informe-
-se na ADM da SAJAMA pelo 5541-8390 no 
horário comercial.
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NOVO MORADOR?

Aceita uma sugestão? Entre em contato com 
a Administração da SAJAMA para que você seja 

contatado por seus vizinhos  
e familiarize-se com o bairro.  

O bairro tem conquistas que só acontecem 
pela união de objetivos comuns respaldados 
por uma associação forte como a Sociedade 

Amigos do Jardim Marajoara.

BEM VINDOS AO 
NOSSO PARAÍSO!
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Polícia Militar

Defesa Civil

SAMU

1ª Cia. do 22º 
Batalhão PMMSP

99º Distrito Policial
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199

192

5611-9092

5681-6185  
5521-6653

TELEFONES ÚTEIS

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

O ABACATE
Na bela natureza uma de suas riquezas eu sou.
Na língua asteca ou Nauátle de Wakatl me chamou.
Minha classe magnoliopsida.
Laureacea minha família
Pérsia americana minha espécie,
Esta é a minha linhagem e não há controversas
Vim da América Tropical,
México, Antilhas, Guatemala
Mas na terra de Santa Cruz também me espalharam.
Hoje habito em vários Países que também me adotaram
Tenho grande valor nutritivo
Medicinal também sou
A medicina ayurvédica
Trata de várias doenças comprovando meu valor
Sou riquíssimo em proteínas
Aligioelementos como: Potássio, ferro, fósforo,
Magnésio, zinco e sódio, tudo está em meu teor
Em vitaminas muito mais rico eu sou.
Ácidos graxos também somam meu valor
Na culinária veja só o que na mesa posso por:
Das minhas folhas forneço o chá com inúmeras propriedades
Do fruto várias delicias saborosas iguarias:
Patês, mousses, vitaminas, a famosa guacamole,
Até bolo posso ser
Ao caroço ralado e torrado, junte alho desidratado,
Linhaça, chia, gergelim e girassol
Um mix considerado afrodisíaco, de
Agradável sabor.
Na cosmética também sou usado
Com resultado encantador.
Dou maciez e brilho aos cabelos,
Para a pele excelente mascara eu sou
São carinhos da mãe natureza, 
Que reflete seu amor, 
Para quem nela vê o encanto, como obra do criador.

ÁRVORES
Um engenheiro agrônomo desabafou comigo dizendo que as pes-

soas procuram morar em bairros bonitos, bem arborizados, sen-
do que até as Construtoras, para atrair compradores, fazem os fo-
lhetos de propaganda com fotos do local, onde se vê muitas árvo-
res e parques, e colocam dizeres assim: “... O prédio a ser construí-
do se encontra no meio de um bosque, imensa área verde, pássa-
ros, ar puro,  etc...”.

E depois que a pessoa vai morar nessa área verde, a primeira coisa 
que faz, adivinhe o que é? É pedir para a Prefeitura podar ou cortar a 
árvore ou as árvores de frente de sua casa ou comércio!!! 

Os motivos alegados, entre outros, são:
Faz sombra no meu canteiro de flores. Suja o chão de folhas. Suja 

o meu carro com coco de passarinho. Tem formiga. Tem cupim.Po-
de cair um galho no meu carro. Pode cair um galho no meu telhado. 
Pode cair um galho na minha cabeça. A árvore pode cair se ventar. 
Enche de folhas meu telhado. Entope de folhas minha calha. A árvo-
re está no local onde vou fazer meu muro. Faz sombra na minha pis-
cina. Suja a minha piscina. Esconde a placa de meu Estabelecimen-
to. Quero fazer no local da arvore um estacionamento. A copa es-
conde as luminárias e escurece a minha rua.Um ladrão pode esca-
lar a arvore e entrar pela minha janela.Faz sombra na minha horta.
Faz sombra na minha sala.Faz sombra no meu gramado.Suja muito 
de folhas meu terraço.Essa arvore centenária é só um Eucalipto.....
pode cortar sem problema....Essa arvore é centenária então prova-
velmente vai cair.O barulho dos passarinhos 
na arvore me acorda.A raiz da arvo-
re vai levantar o piso.Um ladrão 
pode se esconder atrás dela 
quando chego em casa. Que-
ro plantar arbustos no 
local. Os galhos batem 
nos fios quando venta e 
é perigoso...

E por ai vai...
Enfim... me admira que 

ainda existam arvores em 
São Paulo !!!

Renata Marília Ribeiro da Luz,  
cidadã “marajoarense”

Existem mais de quinhentas qualidades de abacate.
Medicina ayurvédica é uma medicina Indiana datada de 5000 a 

7000 anos AC. É considerado como medicina mãe.
Wakatl na língua Asteca ou Nauátle significa testículo.

Maria de Fátima Horta Feitosa

CURIOSIDADES


