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

Balancete

Pág. 04

OLHO
ABERTO

Pág. 02

  

Obras
entorno

Pág. 03

  

MENSAGEM

Senhoras e Senhores!
Sei quão difícil é impor alguma modifi-

cação em nossos hábitos e manias.
Sei que o que nos foi contado e cantado 

por anos a fio (São Paulo não pode parar) 
entranhado está em nossa maneira de ser.

Todos entramos na conversa do “carro 
nosso de cada dia”, esquecendo-nos de que 
motores não são capazes de ter sentimentos.

Estes, os sentimentos, sejam de respeito, 
cuidado ou simplesmente amor ao próximo, 
só nós podemos sentir e praticar. Procura-
mos há mais tempo, através da SAJAMA e 
seus diretores, criar um espaço onde além do 
verde também possamos ter um pouco de 
calma e paz. Paz esta que ultimamente vem 
sendo bastante empanada por pessoas muito 
apressadas ou talvez muito compenetradas 
em seus afazeres diários. Passam rápido, 
muito rápido por ruas tortuosas para logo 
chegarem à grande avenida onde certamente 

encontrarão milhares de outros motoristas. 
Terão a sensação de terem conseguido ga-
nhar alguns segundos o que os deixará satis-
feitos até o próximo congestionamento.

Enfim, não sou especializada em trânsito 
e não quero me meter em seara alheia.

Recebi esta “Filipeta” de amigos residen-
tes em um condomínio residencial no inte-
rior do Estado.

Os problemas deles são semelhantes aos 
nossos fora o fato de sermos ruas de passa-
gem, caminhos alternativos e por aí afora.

Será que não conseguiríamos que algo 
semelhante fosse distribuído aqui? Para que 
juntos, motoristas, pedestres e ciclistas pu-
déssemos praticar os tais sentimentos, res-
peito, cuidado e amor ao próximo, que os 
nossos motores não são capazes de praticar. 
São só motores com belíssimas carcaças! Só.

Por Rosvitha Metzler

“Nunca troque o que 
você mais quer na vida, 
pelo que você mais quer 
no momento, porque o 
momento passa, mas a 
vida continua...”

Renato Russo



No dia 31 de outubro a VAP sus-
peitou de um veículo estacionado na 
Av. Manoel dos Reis Araújo na altura 
do 201 com duas pessoas dentro.  Ao 
perceberem que estavam sendo moni-
torados os suspeitos saíram do local e 
a VAP passou as coordenadas para a 
Polícia Militar que conseguiu abordá-
-los na Rua Sérgio Milliet com Aveni-
da Interlagos.

Tratava-se de dois menores forte-
mente armados em um ford/fiesta pra-
ta roubado. Os dois policiais à frente 
da operação foram o cabo Ruy Rey e 

o soldado Duarte que receberam apoio 
de outros companheiros policiais mili-
tares da região.

A SAJAMA enaltece e agradece 
o trabalho dos supervisores da VAP, 
Fernando e Luciano, dos policiais 
Ruy Rei e Duarte e todos os demais 
envolvidos na repressão de crimes e 
descoberta de meliantes, que embora 
menores, agem como adultos.
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Um carro suspeito, um 
motociclista estranho? Se 
der, anote as placas, ou 
a cor, o tipo. Se não der, 
avise o 190 assim mesmo!

Polícia Civil

O delegado titular do 99 DP, Dr.  
Mario Dirienzo informa que uma 
Operação de Saturação tem aconteci-
do, dentro dos limites possíveis, para 
coibir e mapear a criminalidade. 

Ele alerta, no entanto, sobre a ne-
cessidade da comunidade contribuir 
e muito no reconhecimento de pes-
soas que talvez até tenham passagem 
pela polícia. Vale lembrar a impor-
tância de levantar o cadastro de seus 
funcionários!

PARABÉNS VAP!
PARABÉNS POLÍCIA MILITAR!

Telefones
VAP: 5686-9896

1ª Cia do 22º Batalhão: 5611-9092
Polícia Militar: 190   |   GCM: 153

22º Batalhão: 5521-1207/1300

Aqui no Marajoara temos há anos 
a segurança privada VAP para 

quem desejar contratar.
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Tributo aos meus amigos
De minha vivência aqui no Jardim 

Marajoara tenho grata lembrança dos 
amigos daqui que fizeram parte de mi-
nha caminhada e hoje estão na luz do 
senhor esperando a ressurreição.

Em frente a minha casa, o Egon da 
Natalia, sempre conversávamos sobre 
a reunião da Sociedade, de seu filho 
Richard Von Marton.

Ao lado o Senhor Luís, da casa dos 
tapetes, reclamava do barulho das ár-
vores, e eu dizia “é o senhor”.

Recordo com saudade da alma 
bondosa da Anice que adorava receber 
a todos em sua casa para a reunião dos 
representantes de rua, e preparava-nos 
um lanche especial com doces delicio-
sos! Filantropa, estava sempre presen-
te na Quermesse da Igreja Sant´ana, 
quando da festa do bairro.

Meu primo Gersomino, Gerson do 
Marcão, Dona. Cecília, os primeiros 
habitantes do bairro... Meu compa-
nheiro de banco, o Otoniel do Largo 

do Saco, do mundo dos negócios, ami-
go sincero e saudoso.

Como falar da alegre e simpática 
Bertila, idealizadora e fundadora dos 
representantes de bairro, que tinha 
tanto amor a nossa terra. Obrigado ita-
liana querida! Comovido lembro-me 
da Haydée do William, da alma que 
colocava em seu piano e que animava 
nossas festas e como tocava Beetho-
ven! E o William? Sempre espirituo-
so com suas piadas no ponto certo, na 
hora certa.

O nosso “Jardineiro” Metzler, dizia 
a mim: “Somos o sal da terra indica-
dos por Deus”.

Vocês não morreram, estão no meu 
dia a dia, falam comigo cada vez que 
o vento balança os galhos. Já disse o 
poeta Mario Quintana “A única falta 
que terá será a desse tempo que, infe-
lizmente, nunca mais voltará.”.

Obrigado meus Amigos
Théo Derly Prates

Saudade

Obras de Canalização
A Rua Ministro Álvares de Souza a cada mês tem o término de sua obra 

novamente prorrogada. É o que se pode chamar de “obra a fórceps”!

FUTURAS OBRAS ENTORNO
Na reunião de Diretoria e Amigos 

da SAJAMA do dia 24 de setembro, 
a representante da Subprefeitura de 
Santo Amaro Carla Casale informou 
que o corredor que será feito vindo 
da Cidade Dutra pela Teotônio Vilela, 
Washington Luis, Interlagos e 23 de 
Maio poderá afetar a ZER City Cam-
po Grande já que é previsto um alar-
gamento de 36 a 46 metros. Segundo 
ela, desapropriação atingirá inclusive 
o Motel Disco Verde.

Falecimento
A SAJAMA lamenta profundamente a perda do querido amigo e vizi-

nho, Claus Bromberg, morador da Coriolano de Goes, e presta suas condo-
lências e solidariedade aos familiares.

Sentimentos 
florescem em nossa 

Aula de Jardinagem!
Em nosso encontro de jardinagem  

brotam flores e poetas. A Diva vê um 
gerânio esplendoroso que lhe diz: Es-
tou aqui, único e belo! Indo de sua 
casa Elza pisa em  abundantes flores  
dos ipês rosa, que caídas,  parecem 
um tapete mágico. Ao chegar ao vi-
veiro passa pela suculenta sianinha 
fazendo ziguezague no ar. Secundo 
completa: Primavera, estação mágica 
você é. Primavera, mãe generosa que 
nos engravida com mil cores e tantos 
perfumes! Vamos curti-la e cuidá-la, 
com mãos generosas. Helena  acres-
centa: Aqui no Brasil é quase sempre 
primavera. Na minha terra, a Sérvia, 
a primavera tem cheiro e  é sempre 
uma festa. Eu tenho  duas pátrias: 
aquela onde nasci, terra dos meus 
antepassados e o Brasil, minha casa, 
meu lar. Quando estou lá, sinto sau-
dades daqui; quando estou aqui sinto 
saudades de lá.
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Sociedade dos Amigos de Bairro do Jardim Marajoara
Balancete de Setembro/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 800,00 6.466,00
Contribuições Recebidas 8.276,22 92.564,17
Rendimentos Financeiros 157,33 159,60
Outras Receitas Operacionais - -
TOTAL 9.233,55 99.189,77
DESPESAS DO MÊS ACUMULADO
Salários e Honorários 1.303,24 42.370,12
Encargos Sociais 586,00 17.625,43
Outros gastos com pessoal 657,84 8.030,14
Gastos com Pessoal 2.547,08 68.025,69
Serviços prestados pessoa física - 1.568,31
Serviços prestados pessoa jurídica - 1.182,00
Serviços de assessoria contábil 425,00 3.508,00
Serviços de Terceiros 425,00 6.258,31
Água e esgoto 65,68 997,56
Energia elétrica 86,52 624,83
Telefone/Internet 366,10 3.871,72
Conservação e limpeza - -

DESCRIçãO DO MÊS ACUMULADO
Lanches e refeições 173,11 2.163,60
Condução/Estacionamento 26,00 57,00
Reparos e Manutenção - 186,00
Materiais de escritório/informática 204,30 678,62
Edição do jornal 400,00 3.600,00
Material de consumo 603,42 4.989,06
Despesas bancárias 79,20 531,08
Fretes e Carretos - -
Despesas de Copa - 136,84
Outros Impostos e Taxas - -
Gastos Gerais 2.004,33 21.412,58
TOTAL DESPESAS 4.976,41 95.696,58
Superavit do período 4.257,14 3.493,19
Saldo Anterior 28.373,03 21.039,09
Provisões do Período (7.988,93) 108,96
Saldo Atual 24.641,24 24.641,24

Prestação de Contas do mês 09/14
SALDO CREDOR EM 31/08/2014 28.373,03
Recebimentos efetuados conforme balancete do mês 09/14 9.233,55
Contas Pagas conforme balancete do mês 09/14 4.976,41
Contas Provisionadas conforme balancete do mês 09/14 (7.988,93)
Saldo Credor em 30/09/2014 24.641,24

Eduardo Del Guerra Ferraz (Diretor Presidente)
Hélio Andrade Cardoso (Diretor Vice-Presidente)     

Antonio Altobelo Neto (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 set/14, são de 
parecer favoràvel à sua disposição,

Parecer do Conselho Fiscal

Marianne Grimm Riha
Théo Derly Prates

Marcos Farina
São Paulo, 22 de Outubro de 2014.

Poema para Rezar
Vi a malva
Cheirosa e colhi
Uma folhinha
Coloquei-a na
Geléia de morango
Que gracinha!
Os gerânios têm
Dois tipos de folhas
Ásperas e aveludadas
Deixam minha jardineira
Uma moldura estudada
Com as folhas da 
Bananeira, fiz
Um peixe original
Envolvi, fiz um pacote
Imaginem só o final!

As orquídeas que beleza
Só encanto são suas flores
E cada folha
Que as seguram
Depende de nossa escolha
Quanto aos lírios da paz
Seu nome já vem de encontro
Com o nosso grande sonho
De ver o mundo ideal
E suas folhas são ornamento
Para o buquê de suas flores
Que de brancas, tão brancas
Lembram a alva bandeira
Da grande querida e almejada
Paz mundial.

Elza Rodrigues


