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A os primeiros, por que aqui estão. Conhecem 
sua gente, sua “praça”, seus problemas, suas 

angústias, suas preocupações – que são diagnós
tico antecipado – portanto, facilitador, pois já in
dicado pelos munícipes, reiteradamente, exauri
dos por suas dores.

Ao segundo, que aqui chega como suplente da
quele que nos prometeu ficar até o final de seu 
mandato – mais um mentiroso – e ao terceiro, tam
bém suplente que acaba de assumir, desejamos sen
sibilidade e ação sem politicalha – para que os pro
blemas que afligem a região santamarense e que à 
Prefeitura Municipal e ao Governo do Estado são 
afetos tenham solução –estamos falando de obras 
iniciadas, a exemplo, do Córrego Zavuvus na con
fluência das Avenidas Eusébio Stevaux e da Eng° 
Alberto Zagottis. Uma vergonha a céu aberto onde 
criminosos ambientais descartam lixo (pela ima
gem de obra abandonada), agravando ainda mais 
as consequências de chuvas torrenciais que sobre
carregam o escoamento de água em direção ao rio.

Aos terceiros, não nos importa o partido, desde 
que tenham conduta minimamente decente. É certo 
que, querer que não tenham interesses que não os 
voltados exclusivamente para os votantes, eleito
res, ainda é querer demais pois, ainda está por se 
apresentar alguém que não vise sempre o local do 
seu cordão umbilical.

Assusta a vaidade que emburrece e o apego 
ao cifrão, o desvio de caráter que nos envolve a to
dos a ponto de termos alguma culpa em atitudes 
corruptivas que nem mais enxergamos como tal.

Mas é tempo de acordar, de sair da letargia. 
Depois do maremoto vem a bonança, me repetiria 
a Vó Maria.

Déborah Copic 
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Editorial

lares dos parlamentares fa vo ráveis 
ao impeachment, ninguém falou em 
“discurso de ódio”. Da mesma forma 
quando a esgotosfera petista espa
lhou que Moro trabalhou para o 
PSDB, ou que é um agente infiltrado 
pela CIA, ninguém falou em “fake 
news”. Por outro lado, o Facebook 
derrubou duas páginas de apoiado
res de Jair Bolsonaro sem que a elas 
tivesse sido imputada qual quer infra
ção às normas do serviço. FHC con
cedeu entre vista a Fernando Grostein 
Andrade há um mês em que afirma 
ver “intolerância” ao PT e condena o 
“anti pe tis mo”, para minutos depois 
dizer que o BTG não deveria ter con
vidado Bolsonaro para uma palestra. 
Para um lado toda a com preen são e 
condes cen dência, enquanto se nega 
ao outro não so mente o direito de ver
balizar suas visões de mundo, mas o 
pró prio direito de existir.

Não há polarização. Há contra
ditório. Não há radicalismo. Há uma 
maioria que há 30 anos tem estado 
calada e que agora rei vindica seu di
reito a participar do de ba te. Ignorála, 
nesse momento, é o pior erro que se 
pode cometer.”

 Rafael Rosset

Vivemos tempos de intolerân
cia e de intransigência”, disse a 

presidente do STF. Não, não vive
mos. Não houve intolerância quando 
Eduardo Cunha foi preso. Não houve 
intransigência quando Andrea Neves 
foi presa. Não houve radicalismo e po
larização quando Eduardo Azeredo 
foi condenado a 20 anos de prisão, 
nem quando Paulo Maluf foi reco
lhido à jaula depois de 28 anos.

Há pessoas que há 30 anos estão 
fa lan do sozinhas e sem serem in
ter rompidas, e são elas que agora 
acusam a “intolerância” e a “in tran
sigência” quando nós, aqui, pe dimos 
um pequeno aparte pra dizer que elas 
tem estado erradas esse tempo todo. 
Quando ainda ha via alguns jornalis
tas in de pendentes na gran de impren
sa, falavam em “regulamentação da 
mídia”. Mas agora que a imprensa 
está devi damente coopta da, falam em 
enquadrar as redes sociais com leis 
contra “fake news” e “discurso de ódio”, 
o primeiro sendo qualquer notícia que 
os desagrade, o segundo qualquer 
opi nião fora do cânone po liticamen
te corre to. Nesse exato mo mento há 
uma campanha para destruir a carreira 
e a vida de uma de  sembargadora ca
rioca que se atreveu a ques tionar a nar
rativa criada em torno do cadáver de 
Marielle Franco.

Tanto isso é verdade que quando 
Mauro Iasi, do Partido Comunista 
Brasileiro, ofe re ceu a todos os que 
se declaram conser va do res “um bom 
paredão, uma boa espin gar da, uma boa 
bala, uma boa pá e uma boa cova”, 
ou quando Vagner Freitas, presiden
te da CUT, convocou a militância a 
“ir pras ruas en trin cheirada, com 
armas na mão, se tentarem derrubar 
a presidenta Dilma Rousseff ”, ou 
quando Aristides Santos, se cretário 
da Contag, convocou, de dentro do 
Palácio do Planalto, a invasão dos 

“

Rafael Guimarães Rosset é advogado, especialista em Direito Ambiental 
pela Escola Superior de Advocacia de SP, membro da Comissão de Meio Am-

biente da OAB/SP – Subseção de Santo Amaro, sócio da R. Silva e Advogados.  
rafael@rsilvaeadvogados.com.br
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Os primeiros colonizadores que subiram 
ao planalto devem ter se servido do 

caminho do Perequê, também conhecido 
como de João Ramalho. 

Martim Afonso de Souza pode ter se ser
vido deste mesmo trajeto para reconheci
mento das terras de ElRei, e mais tarde, em 
agosto de 1553, os jesuítas liderados pelo 
padre Manoel da Nóbrega para se estabele
cer no planalto em terras de Tibiriçá. 

Desde a fundação de São Vicente, em 
1532, as expedições ao interior eram feitas 
por navegação pelo Rio Cubatão e seus 
afluentes, como os rios Perequê, Rio das 
Pedras, Rio Mogi, Rio Quilombo, conheci
dos pelos nativos. 

O caminho margeando o Rio Cubatão foi 
depois chamado “Caminho do Padre José” 
e, a partir do século 17, como Caminho do 
Mar que, em 1699 tem autorizada pela Câ
mara cobrança de “pedágio” de 1$500, co
brada por “pipa de azeite de peixe” que atra
vessasse a Capitania, tributo para conserto 
do Caminho do Mar. 

Do Rio Perequê partiam duas trilhas de 
caminhos abertos pelos indígenas: um su
bia para a Serra do Mar até o vale deste rio 

SANTO AMARO
O Caminho Original das Águas do Rio Cubatão ao Jurubatuba 

História

atingindo Piratininga. O outro seguia pelo 
Rio Mogi. 

No planalto havia uma confluência 
das trilhas do Perequê e do Mogi (das 
Cruzes), região controlada pelos temíveis 
Tamoios, obrigando, a partir de 1560, op
tarse mais frequentemente pelo caminho 
do Rio das Pedras, que passa a ser usado 
desde Santos a Piratininga em três fases dis
tintas: partindose de Santos para outro 
porto chamado Porto de Santa Cruz em 
embarcações leves, local conhecido como 
Canéu; deste ponto iniciavase uma se
gunda etapa desde o Porto de Santa Cruz, 
acompanhando as margens do Rio das 
Pedras, até atingir o sopé da Serra do Mar, 

em local conhecido como Tutinga, alcan
çando assim o Rio Pequeno. 

Este caminho original é de 1788, substi
tuído pela Calçada (Estrada) do Lorena, 
nomeada em homenagem ao governador 
Bernardo José Lorena, obrigado a abrir novo 
caminho por terra, pois o trajeto fluvial co
meçou a ser controlado pelos paulistas que 
fecharam o caminho do Rio Pequeno com 
sentinelas, justamente onde iniciava a nave ga
ção em direção à cidade de São Paulo. Deste 
ponto atingiase o Rio Grande por embar
cações e, em seguida, o Jurubatuba, na região 
de Santo Amaro. 

Há em 1584 referência ao jesuíta José de 
Anchieta sobre o dito caminho: “... os mais 
trabalhosos caminhos que creio há em mui
ta parte do mundo” e, logo em seguida em 
1585: “... umas serras tão altas que dificul
tosamente podem subir animais, e os ho
mens sobem com trabalho e às vezes de 
gatinhas por não despenharemse por ser o 
caminho tão mau e ter ruim serventia cont.8 

Momumento à Fundação de São Paulo,  
Escultor Luiz Morrone, Ibirapuera.

Símbolo de 
avanço pelo 
interior do Brasil.

Trilha dos Indígenas Calçada Lorena, Serra do Mar
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cont.8 padecem os moradores e os 
nossos grandes trabalhos”.

em seguida seguir para cidade de São 
Paulo, então elevada a Vila em 1711.

Carlos Alberto Fatorelli é Historiador e Pesquisador. cafatorelli@gmail.com.br

No mesmo ano o padre Fernão 
Cardim escreve: “... todo caminho é 
cheio de ti jucos o pior que nunca vi, 
e sempre íamos subindo e descendo 
serras altíssimas, e passando rios cau
dais de água frigidíssima”. No planal
to atingiu o Rio Pequeno, escrevendo: 
“Ao terceiro dia, navegamos todo o 
dia por um rio de água doce, deitados 
em uma canoa de casca de árvore, em 
a qual além do fato iam até vinte pes
soas; íamos voando a remos...”

Esta referência que se denomi
nou Rio Pequeno, até alcançar sua 
foz no Rio Grande, desce até o Rio 
Jurubatuba que, encontrando com o 
Rio Guarapiranga, forma o atual Rio 
Pinheiros até chegar a Santo Amaro e, 

De Olho no Entorno

Alto da Boa Vista
Os moradores da Vila situada na altura 

do número 7545 da Rua Ministro Roberto 
Cardoso Alves, mais uma vez, no dia 29 de 
março, passaram por maus momentos 
quanto à piscina que se formou em toda a 
vila em decorrência da forte chuva.

De acordo com informações, estes ala
gamentos acontecem há anos, reclamações 
são feitas solicitando Bocas de Lobo para 
vazão da água e nada acontece. Com a pa
lavra, Prefeitura Regional de Santo Amaro.

Serra do Mar e a Calçada Lorena

As estradas das Águas
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Campo Grande
Moradores, comerciantes e prestadores 

de serviços localizados à Av. Sgto Lourival 
(rua do 99° Distrito Policial) tiveram gran
de prejuízo com a enchente que se formou 
na sequência de dias de forte chuva, sendo 
a pior no dia 29 de março. 

De Olho no Entorno

Jardim Bélgica
O córrego que desce do Alto da Boa 

Vista e circunda a borda do bairro não ven
ceu o volume de água que se juntou vindo 
da parte mais alta da região causando grande 
prejuízo aos moradores da Rua Dom José 
Antonio dos Reis, que pedem que a Pre
feitura Regional providencie a limpeza do 
Córrego e também das redes coletoras de 
água do bairro.

City Campo Grande
Um sagui foi encontrado morto no dia 

30 de Março e levado pela Defesa Civil.

Para quem presenciou, foi muito do
loroso assistir às “descidas e subidas” do 
poste de seu parente que chorava de deses
pero e tristeza. Até o fechamento desta 
edição ainda não se conhecia o diagnós tico 
do laudo.

ALERTA
Há denúncias de que há pessoas 

na região do Campo Grande que es
tão envenenando os saguis colocan
do chumbinho dentro de bananas.  
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De Olho no Entorno

Ainda no City
A Praça Augusto Antonio da Silva está 

pedindo uma visita com urgência da Pre
feitura Regional Santamarense.

UTILIDADE PÚBLICA
O DEPAVE-3 da Secretaria do Verde e 

Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
São Paulo recolhe os macaquinhos vivos.

Ibirapuera (11) 3885-6669
CEMACAS (11) 3918-7192 e 
 (11) 3884-1028
Em caso de macaquinhos mortos, a GCM 

Ambiental atende pelo 153.

CAMPANHA
Elucidando sobre a importância dos ma

cacos, que são as principais vítimas da 
Febre Amarela, e que são eles que indicam 
a presença da doença em uma região, foram 
fartamente divulgadas. Mas ainda há quem 
precise entender. Há que se repetir.

PODAS de Árvores
Em toda a região de Santo Amaro vêse o 

trabalho de poda. Lamentavelmente, na 
grande maioria dos casos, o que se percebe é 
uma morte anunciada, já que invariavel
mente as árvores estão sendo podadas em V.

Vila Santa Catarina
A favela ALBA a cada dia avança, tam

bém em altura, em parte onde já haviam sido 
retirados barracos em área de risco, e onde a 
Prefeitura prometia reabrir a rua que deixou 
de existir.

A Prefeitura prometeu e não cumpriu.

CRIME
NUNCA se VIU tantos animais abando

nados, perdidos, desarvorados pela incom
preensão do que repentinamente, depois de 
DAR AMOR INCONDICIONAL, aqueles 
em quem tanto confiava descartao como se 
fosse uma embalagem.

NÃO HÁ nada mais VERGONHOSO 
do que ENGANAR quem acredita em você.

Abandono é CRIME!

Ruas Pirachim  
e Guaxatuba

Nossos leitores clamam por ajuda na 
solução dos problemas em consequência das 
enchentes a qualquer chuva torrencial, já 
que toda a água que desce pela Washington 
Luiz desemboca em suas casas.

ACOMPANHE
www.emsintonia.com.br 

Lá você encontra agenda dos 
eventos da região e também notícias 
relevantes, além de nossas edições 
da revista impressa digitalizadas.
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BOA NOVA  
aos ESPORTISTAS  
APP NOWSPORT
Baixe pelo Google Play ou pela Apple 

Store e fique por dentro  de TODAS as 
atividades de esporte e FAÇA PARTE da 
maior comunidade de esportes do Brasil.

Através da plataforma digital coopera
tiva, você cria e compartilha o seu esporte, 
seu time e eventos esportivos. E mais... De 
forma interativa você fica informado de 
tudo o que está acontecendo ao seu redor 
(por exemplo, na Represa Guarapiranga).

Que tal contribuir ativamente para mo
vimentar as atividades esportivas de nossa 
região, do nosso país e também do mundo?

Venha fazer parte desta família!

Pizzaria e Restaurante
mais familiar de 

São Paulo!

Av. Ver. José Diniz, 1125
www.smpizzas.com.br

DELIVERY: (11) 5548-3830
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A geração de energia elétrica em larga es
cala, produzida a partir dos ventos, co

nhecida como energia eólica, tem crescido 
vertiginosamente no Nordeste brasileiro, o 
que significa ocupação crescente de grandes 
áreas para instalação dos aerogeradores, no 
bioma Caatinga, e em áreas costeiras. Em tor
no de 80% da capacidade instalada no país 
concentrase no Nordeste.

A energia eólica é uma das fontes reno
váveis que apresenta mais vantagens, e menos 
riscos ambientais na geração de energia elétri
ca, desde que esta geração seja descentraliza
da (geração próxima do local de consumo, 
em menor escala de potência instalada). Mes
mo assim diminui, mas não evita os efeitos 
colaterais sociais e ambientais provocados. 
Dai um grande erro de chamar qualquer fonte 
de energia, inclusive a eólica, a solar, de limpa.

Em todo mundo, o uso dessa fonte na 
geração de eletricidade tem tido um forte cres
cimento contribuindo ao necessário e dese
jável processo da transição da matriz energé
tica mundial. Diminuindo assim, cada vez 
mais, a participação dos combustíveis fosseis e 
dos minerais radioativos nas matrizes ener
géticas nacionais. Questionase essencial a 
opção pela geração concentrada desta fonte 
energética.

No Brasil foi criado mecanismo de incen
tivos a promoção dessa fonte energética, dan
do prioridade ao modelo de grandes parques 
eólicos, as usinas, que produzem enormes 
quantidades de energia elétrica conectadas a 
rede de transmissão, e depois as redes de 
distribuição até o consumidor final. Privile

giando um modelo de expansão que provo
ca inúmeros problemas socioambientais. 

Os principais elementos destes mecanis
mos de incentivo são os contratos de longo 
prazo estabelecidos através de leilões (PPAs), 
e o financiamento privilegiado do BNDES. 
Hoje existem cadeias produtivas da indústria 
de equipamentos da energia eólica, com for
necedores locais e empresas que se instalaram 
no Brasil. Constatase que os principais pro
tagonistas deste “negócio” são o setor finan
ceiro, fundos de pensão, grandes investidores 
estrangeiros, grandes corporações, se asso
ciando a empresários nacionais, em alguns 
casos. Um negócio de “peixe grande”.

O que tem chamado atenção, e se veri
ficado “em campo”, é a atuação das empre
sas deste tipo de negócio, que tem agravado 
e causado sérios conflitos, principalmente 
pelo “modus operandi” de atuação destes em
preendedores (sem generalizar). 

Os contratos celebrados põem em dúvida 
os princípios de lisura e transparência da par
te dos empreendedores. Posseiros são pressio
nados a assinar contratos de arrendamento 
sendo proibidos de analisar o conteúdo de 
maneira independente, sempre induzidos por 
funcionários da empresa, acompanhados ge
ralmente de moradores locais que sucumbi
ram às ofertas destas empresas. Assim, mui
tos trabalhadores ficam inibidos a procurar 
orientações do que é proposto no contrato. 
Em sua grande maioria, os trabalhadores des
conhecem o conteúdo dos contratos, sendo 
que algumas cláusulas põem em risco a auto
nomia dos moradores em suas terras, e no 

direito de uso dos seus territórios tradicio
nalmente ocupados

São recorrentes violações graves contra 
direitos dos posseiros, das populações tradi
cionais (agricultores familiares, quilombolas, 
pescadores, marisqueiras), e contra o meio 
ambiente. O executivo, legislativo, órgãos de 
fiscalização e de proteção do meio ambiente 
dos estados nordestinos e municípios, tem 
sido coniventes e omissos diante do avanço 
devastador dos “negócios do vento”. 

Mais e mais denúncias de ameaças, vio
lência contra posseiros, de contratos “draco
nianos” de arrendamento de terras, de com
promissos não cumpridos pelas empresas, 
recaem sobre estes empreendedores, que 
atuam nos vários Estados nordestinos, e que 
tem usado e abusado do poder econômico 
para iludir e cooptar o poder local, regional, 
e lideranças comunitárias. 

Lamentavelmente, fatos relatados e de
nunciados pelas populações atingidas não 
tem recebido eco junto aos órgão de Estado 
que deveriam, ao menos, investigar os abu
sos que estão sendo cometidos. 

Esta é mais uma advertência sobre o que 
acontece com estas grandes obras, que se alas
traram nos últimos anos, e estão contribuin
do para o desmatamento da Caatinga, de res
tingas, dos resquícios da Mata Atlântica, da 
vegetação de brejos de altitude, … Além de 
provocarem o êxodo forçado das populações 
campesinas, assim alimentando e agravan
do o processo de urbanização caótica. 

E as centrais solares fotovoltaica estão che
gando com os mesmos problemas causados 
pelo “negócio dos ventos”. 

“NEGÓCIOS DO VENTO” 
no Nordeste brasileiro: caso a investigar

Heitor Scalambrini Costa é Professor aposentado da Universidade Federal de Pernambuco

Heitor Scalabrini 
Costa 

8 em Sintonia



Clínica Médica
Internação
Internação infectocontagiosa

Especialidades
Dermatologia • Cardiologia
Endocrinologia • Oncologia

Cirurgias Gerais

Exames Laboratoriais
Radiologia • Ultrasonografia
Ecocardiograma

Day Care

Aqui seu animal é especial

 5523-8449 • 2769-7189
R. Pe. José de Anchieta, 1.013

 5041-5874 • 2628-9202
Av. Professor Vicente Rao, 800

A Oásis Pet conta com estrutura e equipe de ponta,  
atendimento especializado e padrão que atende  

às mais variadas necessidades dos animais!

Clínica Médica/  
Especialidades
Acupuntura • Dermatologia
Fisioterapia • Oftalmologia
Oncologia • Odontologia

Cirurgias Gerais

Exames Laboratoriais
Radiologia
Ultrasonografia
Ecocardiograma

UNIDADE 2  Jd. Petrópolis

UNIDADE 1  Alto da Boa Vista

Banho • Tosa 
Estética • Pet Shop  
Day Care • Hotel

24h

Fabio Schunck

O Brasil possui 1.919 espécies de aves, 
que estão classificadas cientificamen

te em mais de 100 famílias diferentes. Três 
destas famílias reúnem 68 espécies conhe
cidas popularmente como águias, gaviões, 
falcões, tauatós, sovis, uiraçu, harpia, esme
rilhões, cauré, acauã, carrapateiro, quiri
quiri e carcará, entre outras, que juntamente 
com as corujas (que são de outra família), 
são conhecidas como aves de rapina. A pa
lavra “rapina” tem sua origem no latim e 
significa “raptar” (aquela que pega e leva 
consigo), referindose à forma de obtenção 
do alimento de algumas espécies. Estas aves 
são carnívoras e possuem adaptações típi
cas para a caça ativa, como garras fortes, 
bicos curvos e afiados, além da grande capa
cidade de voo, visão e audição.

A família Pandionidae é exclusiva da 
Águiapescadora, a família Accipitridae 
inclui as outras águias, gaviões, tauatós, so
vis, uiraçu e harpia e a família Falconidae 
inclui os falcões, esmerilhões, cauré, acauã, 

UMA ÁGUIA NA NOSSA CIDADE

Águia-pescadora pousada
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carrapateiro, quiriquiri e carcará. Essa clas
sificação é baseada em detalhes anatômicos 
do corpo, sendo aves muito semelhantes. 
Popularmente, é comum chamar gavião 
de falcão e falcão de gavião, ou gavião de 
águia e viceversa, ou mesmo todas de ga
vião, não se preocupe se você também faz 
isso. O importante é saber que são aves de 

três famílias distintas, que as águias (exce
to a pescadora) são da mesma família dos 
gaviões (e também ocorrem no Brasil) e 
que todas as espécies possuem nomes po
pulares variados, podendo mudar de região 
para região.

Estas aves são encontradas em quase 
todos os ambientes existentes ao redor do 
mundo, como florestas, campos abertos, re
giões geladas, topo de montanhas, lugares 
alagados e até mesmo em áreas urbanas. 
Entre as cerca de 30 espécies já registradas 
na cidade de São Paulo, a Águiapescadora 
(Pandion haliaetus) merece uma atenção 
especial. Ela se reproduz na América do 
Norte, em países como Canadá e EUA e mi
gra para a América do Sul durante a prima
vera e o verão. Como o próprio nome já diz, 
ela se alimenta exclusivamente de peixes, 
que captura com suas garras longas e recur
vadas, com a presença de espículos, pe
quenos espinhos que ajudam a segurar os 
peixes lisos e escorregadios. Ela pode atin

gir uma velocidade de até 80 km/h na hora 
da captura, realizando voos certeiros, levan
do sua presa para o alto de uma árvore onde 
faz sua refeição tranquilamente. Vive sem
pre perto de áreas alagadas, como rios, 
manguezais e lagos, sendo muito comum 
nas represas Guarapiranga e Billings, na zona 
sul da cidade de São Paulo, onde podem ser 
observadas geralmente sozinhas ou ocasio
nalmente em pequenos grupos, sempre pou
sadas no alto de grandes árvores ou locais 
em destaque.

A poluição das áreas alagadas ao redor 
do mundo é preocupante, sendo a principal 
ameaça desta e de tantas outras espécies de 
aves que dependem destas regiões para so
breviver. Preservar as últimas áreas naturais 
existentes, assim como as represas urbanas, 
é garantir condições básicas para que estas 
aves possam obter seu alimento durante o 
período de migração, dando continuidade 
a este ciclo biológico que ocorre a milhares 
de anos e que precisa continuar.

Águia-pescadora em voo

Fabio Schunck é biólogo e especialista em aves (ornitólogo). Trabalha com li cen  cia  mento ambiental, fotografia de na tureza, palestras e 
pesquisas de campo. Atualmente faz seu doutorado pelo Instituto de Biociências da USP. 
www.fabioschunck.com.br (fabio_schunck@yahoo.com.br)
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O ensino de uma segunda língua trabalha:
• Atividades lúdicas e espaços especialmente desenvolvidos para tornar 
o aprendizado uma brincadeira divertida e prazerosa, fazendo com que o 
novo idioma seja adquirido de forma natural.
• Material didático diversificado que trabalha coordenação motora, 
sequência lógica, percepção, atenção, musicalidade e concentração, 
melhorando o rendimento escolar, a autoestima e a autoconfiança do aluno.

Horários flexíveis e preço justo ao ensino bilíngue
• Período integral com fornecimento de todas as refeições até o jantar.
• Aula de Música, Educação Física, Ballet e Hip Hop.

Q ue na sextafeira, dia 6 de abril, fui 
dor mir bastante incomodado com a 

não prisão do canalha.  
No domingo cedo, com menos emoção 

e mais razão lembrei que há poucos dias ima
ginava a sua prisão somente após 10 abril, 
caso nada de pior viesse a acontecer na ses
são de 11 pf. 

Tive a falsa impressão que o criminoso 
mor estaria ganhando mais uma batalha. 
Por outro lado, deve mesmo ter sido muito 
mais sensato não se ter corrido o risco de 
criar mos vítima(s) decorrentes de uma in
vasão ao “cindicato”. Aliese que foi dado 
ao Il Capo mais uma noite de ansiedade 
absoluta com múltiplas doses de cachaça. É 
fato que no domingo numa pretensa missa 
(Deus perdoa) o “altar” foi palanque. E há 
quem ainda acredite no verme.

Os inocentes úteis, remunerados com 
esmolas de pão e mortandela aplaudiram, 
gritaram, urraram. Boa parte da imprensa, 
sem isenção ou sem um mínimo de análise 
sensata, deu minutos e laudas ao degradan
te acontecimento apoteótico. 

Mas tudo leva a crer que esses são capí
tulos do fim. Somos jovens, temos 518 anos 
e precisaremos mais 50, mais 100 para mi
nimamente nos reconstruir. 

No sábado, ao lado do maior traidor da 
história contemporânea, por mais uma das 
infindáveis oportunidades, estava claro o 
naipe do caráter dos que o acompanhavam. 
Exemplos grotescos, os réus, Gleisi, Lindbergh 
e outros com o mesmíssimo baixo nível 
moral. Hoje, talvez alguns a mais, pois não 

nos faltam corruptos, todos com a mesma 
falsidade, todos na vã tentativa de blefar e 
manter seus cacifes. Ao final, o grande ami
go do Sarney, o aliado do Renan, o que defi
niu Temer como vice, e ainda o antigo amigo 
do sociólogo FHC, foi finalmente “trans
portado” à Curitiba, último episódio da pri
meira longa temporada de 17 anos de episó
dios da série BRASILflix. 

Mas não se encerra. 
Novos HCs, novas expectativas de sol

tura. O “mecanismo” não se exauriu. Como 
contraponto, não nos esqueçamos. Cinco 
ou seis sentenças estão por vir. Há uma penca 
de bananas podres de processos em andamen
to. Sei os nomes de todos os componentes 
do STF e não sei escalar a seleção corre ta
mente! Terça (03) estava com uma baixa 
expectativa quanto ao número de partici
pantes da manifestação na Paulista. Tentei 
motivar alguns, pedi, fui e positivamente, 
me surpreendi com a dita velha e famosa voz 
das ruas.

Teremos q continuar ativos. Lewandowski, 
MAN, Tófoli e o DECANO, aliados ao impo
luto estandarte do saber jurídico, o lusitano
brasileiro, Gilmar Mendes, estão prontos a 
alterar a vital jurisprudência da prisão em 
2ª instância.

E essa é a nossa nova causa. Essa é a nossa 
final da Copa do Mundo de 2018.

CONFESSO...Eduardo Guazzelli

Eduardo I. Guazzelli  é publicitário liberal (facebook instagram linkedin eduardoguazzelli)
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S onhei que estava, a serviço, numa pe
quena cidade, hospedado em hotel na 

avenida principal.
Pouco depois da meianoite, escutei um 

ruído estranho e distante – talvez um dos 
cada vez mais freqüentes terremotos, en
chentes, erupções vulcânicas?! Fui à sacada e 
olhei na direção: a rua estava deserta e es
cura; havia racionamento de energia e as luzes 
dos postes estavam apagadas. No ponto de 
fuga da avenida, uma pequena mancha, in
distinta e de forma instável, crescia e se apro
ximava rapidamente.

Quando chegaram à minha frente, per
cebi que eram carruagens, daquelas antigas, 
coches em vários modelos – cada uma pu
xada por quatro cavalos de cores diferentes. 
As rodas de ferro mal tocavam o chão, mais 

voando por cima dele, e produziam, nos 
paralelepípedos, o ruído que eu escutara. Os 
condutores eram humanos usando sanbenito 
e, dentro e sobre os veículos, animais de pe
queno porte: gatos, sagüis, esquilos, peque
nos cães – numa zoeira que quase sobrepujava 
o som das rodas. Nas laterais do cortejo, 
corriam animais maiores, cães e lobos, co
mo fazendo escolta. Fechando o desfile, tro
tando em humilde silêncio para poupar o 
fôlego, mas também muito animados, iam 
jegues,leitões, cabras, ovelhas. 

Acima, no céu, imenso bando de aves 
– cada qual com sua fala e seu canto, quase 
escondiam a lua cheia e as estrelas. Toda 
essa algazarra não tinha qualquer nota de 
hostilidade, competição ou pânico – ao con
trário, continha nuances de expectativa, es

perança e alegria, como se corressem em 
direção a uma liberdade há muito ansiada. 

Foi um longo desfile, terminou já às 
primeiras luzes do novo dia. Quando os 
úl timos seres desapareceram, no ponto de 
fuga oposto da avenida, na direção da serra 
do minando o horizonte distante, percebi 
um casal com uma criança que, na sacada 
ao lado da minha, também assistira ao 
espetáculo.

A menina, maravilhada, perguntou:
– Pai, o que foi isso?! Que lindo!!!
A resposta veio num tom de voz preo

cupado, amuado, temeroso:
– Acho que é o fim do mundo chegando, 

filha... os bichos estão indo embora das 
cidades, para que só os humanos paguem 
pelos estragos que fizeram ao planeta.

FÁBULA PARA  
O FIM DOS TEMPOS

Key Imaguire Jr.

Key Imaguire Junior é arquiteto, historiador e professor da Universidade Federal do Paraná.  key.junior@hotmail.com
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D os “quarenta” adiante, a vida se apre
senta com acontecimentos repetitivos, 

tão fidelizados quanto o compasso e a in
tensidade das batidas de um coração em sua 
normalidade. À exceção daqueles marcantes 
e inusitados como o nascimento, pri meiros 
passos, fala, aprendizado, primeira escola, em
prego, amor, a maioridade com a CNH (rs), 
formatura, casamento, filho, neto, a morte 
(glup!), tudo o mais é repetição de fatos, da
tas, comemorações, problemas, que podem 
nos remeter ao sentimento de monotonia. 

Já disse Einstein: “insanidade é fazer 
sem pre as mesmas coisas e esperar resul tados 
diferentes”. Não liga não, essa reflexão fica 
no plano da filosofia, utilizada pelos sábios, 
pra falar algo corriqueiro de uma forma 
mais rebuscada. 

Mortais limitados que somos, devemos 
fazer as mesmas coisas e, sem riscos, acres
centar algo para que o já vivido tornese 
uma argamassa a assentar o novo expe ri
mento e, passo a passo, você vive, projeta e 
edifica, deixando um legado. Do contrário, 
incorreria na possibilidade de cair num vazio, 
sem viabilidade de retorno.

Assim, caminhe com a largura de suas 
pernas e repita o caminho trilhado até o es
gotamento de seus sentidos. Se algo, embo
ra repetido, te dá prazer – curta, senão – evite. 
Particularmente, adoto essa técnica como 
forma de ser feliz. Por exemplo, se o “manto 
sagrado da Vila” rs perde, nada mais assis
to naquele dia sobre o certame; se ganha, 
vibro e tiro uma onda sobre o adversário. 

Há vezes, que não se pode evitar algo 
vivenciado à exaustão e, bem por isso, não te 
aguça os sentidos. Em um show de mágica, 
o artista enfia a mão na cartola e puxa um 
coelho branco e felpudo... você já assistiu a 
essa cena? Em uma festa de aniversário al
guém puxa o clássico “parabéns pra você...”. 
Ao ligar a TV, no tal reality show o ápice é a 
fornicação premeditada sob o edredom pelo 
apelo à audiência. As novelas, com enredo 
que não foge muito da atração pelos opos
tos até que o amor triunfe; o filme, que exalta 
o herói americano. Você sabe o que vai acon
tecer, mas levado pela massificação, anulase, 
para espiar o que já se sabe.

O calendário anual se apresenta com 
acon tecimentos que parecem reedição do ano 
an terior. Assim, a qualquer custo, pois você 
está acostumado a seguir as massas – para não 
parecer deslocado – antes mesmo de findar 
o ano, você partiu com a família, o gato, o 

cachorro, o papagaio, para a praia ou campo 
– afinal você teve um ano es tres sante e precisa 
relaxar; ademais, todos estão fazendo isso 
e justo você vai ficar em casa, na sua cidade? 

Não!!! Você vai se sentir só, isolado, com 
a sensação de que está perdendo muito e 
trata logo de “puxar o carro”, rumo à praia 
ou ao campo e, lá chegando, a qualquer custo, 
com um pouquinho de sorte, consegue se 
acomodar num pedaço de área e enfiar a ca
beça num vão do mar para refrescar a mo
ringa e, entre uma aventura e outra, beliscar 
um petisco feito em condições de higiene e 
conservação um tanto quanto temerários. 

Você, mais privilegiado, estica um pouco 
os dias e vai até lá pelo final da primeira 
semana do ano, quando volta, queixandose 
da precária infraestrutura do local visitado 
provocado pelo excesso de gente, cau san
dolhe cansaço e irritação. Esse estado se in
tensifica ao se deparar com as contas. Você 
coça a cabeça e, na ponta do lápis, verifica 
que as contas entre receita e despesa não fe
cham e a solução tá logo ali na esquina: uma 
agência bancária para solucionar o teu pro
blema a juros extorsivos, que beira a ilici tu
de criminal da agiotagem, não fosse oficial. 
Após parcialmente empurrados os proble
mas com a barriga, vem o carnaval, que fun
ciona como um torpor e você se sente no
vamente feliz e cai na folia, com fantasias e 
muita alegria. Se havia algum recurso, algu
ma margem financeira – ela se esgota, e você 
já está no limite do cartão de crédito, mas 
segue adiante, se equilibrando como um ma
labarista do “Cirque du Soleil” afinal , você é 
brasileiro e dá um jeitinho em tudo! 

De fato, ninguém morreu, e as contas, 
uma paga, outra atrasada, estão sob controle. 

Depois vêm as águas de março a aporrinhar 
sua vida com alagamento por todos os la
dos; em seguida, já no finalzinho do mês, a 
páscoa, sob nova campanha, te arrefece o 
coração e o torna mais reflexivo quanto aos 
valores da virtude do espírito e da alma. 

Passada a metade do ano, vem a reali dade 
da vida com suas incertezas quanto ao em pre
go, os compromissos, as metas... entre tanto, 
o calendário montado a dedo, te pro porciona 
mais uma chance de ser feliz ao anunciar a 
mais popular de todas as come morações: as 
festas juninas. E você? Eufórico, como se não 
houvesse o amanhã, se para men ta, dança, 
solta fogos e se farta com as igua rias de época, 
vivenciando um momento mágico. 

Mas, tudo que é bom dura pouco e vem 
agosto, considerado um mês de agouro, do 
cachorro louco, quando os maus presságios 
produzem acontecimentos trágicos para a 
vida das pessoas e para o país; este ano, em 
particular, sem querer ser pessimista, está 
propício para acontecimento dessa ordem – 
tomara esteja errado, mas que as coisas estão 
esquisitas, é inegável! 

Parece que tá tudo fora do compasso, 
com as Instituições Democráticas inva din
do os espaços uma das outras, criando uma 
instabilidade, que até atinge o juízo do pobre 
homem comum.

Setembro chega e com ele uma leve brisa, 
ar morno e ambientes floridos alegram a 
vida das pessoas. Você, como num passe de 
mágica, deixase encantar e ter esperanças 
novamente. 

Em Novembro a cidade começa a ser 
enfeitada por luzes brilhantes e coloridas, 
anunciando as festas de fim de ano com as 
infindáveis comemorações nas empresas, res
taurantes, bares, cafés... culminando com o 
Natal e Réveillon, voltando ao início de tudo. 

Este roteiro, previamente estabelecido 
em nossas vidas, com algumas variações, 
faz parte de nosso cotidiano e embora seja 
calendário impositivo pelos usos e cos tu
mes, não nos cansamos. A propósito, o inusi
tado é bom, mas a continuidade de alguma 
coisa leva à tradição e isso significa quali
dade e bom padrão de vida. 

Você é tradicional ou uma metamorfose 
ambulante? O que importa mesmo é cada 
um ser feliz, à sua maneira, mas que é difícil 
sair dessa ciranda viciosa isso é, ou não? Eu 
consegui me livrar dessas amarras, pelo me
nos em parte, parece sempre que estou no 
contra fluxo... não me queixo dessa maneira 
de viver, mas respeito a sua – voilà!

INSUSITADODr. Francisco 
Solano Santana

Dr. Francisco Solano Santana é Delegado de Polícia Titular do 99º DP Campo Grande – Santo Amaro.
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Instalações elétricas e manutenção

FELIPE  
ALVES
Eletricista Residencial

felipealves980@outlook.com

 95143-0561 

 96144-6624 

 5921-2508

Não cobro visita e orçamento, atendo em qualquer região!

Dra. Viviane Briese 
dos Santos

TÍTULO DE ESPECIALISTA  
PELA SOCIEDADE DE  

INFECTOLOGIA RQE Nº 51400

Especialista em tratamento 
de HIV, Hepatites B e C,  

e demais infecções

R. Vieira de Moraes, 429 – Cj. 36
Campo Belo – São Paulo, SP

5543-2511 | 5094-1910
98426-0315

MÉDICA INFECTOLOGISTA 

CRMSP 
119623

vivianebriese@hotmail.com

ANUNCIE
 98562-4100

fique Em Sintonia

Se você vem se queixando de dores 
pelo corpo, fraqueza, dificuldades 

com o sono, seja para mais ou para 
menos, alteração no apetite e peso... 
Se você tem procurado os médicos e 
eles não encontram nada orgânico que 
justifique essas queixas, então é possí
vel que você que você esteja com de
pressão. Cerca de 10% dos pacientes 
deprimidos não reconhecem a triste
za como sintoma psicológico, prin
cipalmente quando a depressão é leve 
ou moderada.

As visões negativas do futuro, as 
de sesperanças, o pessimismo, a len
ti dão do pensamento, o desalento e a 
baixa autoestima seriam sinais a se
rem con siderados, não apenas com 
acom pa nha mento de uma doença fí
sica, mas como possíveis anun cian tes 
de uma depressão.

Muitas vezes a depressão fica mas
carada pelo aparecimento de sintomas 
tipicamente orgânicos, pacientes e mé
dicos envolvem na busca de um diagnós
tico que justifique sintomas que na ver
dade podem ter uma origem mental.

A tristeza isolada e transitória não é 
um sintoma de depressão. Mas a triste
za intensa, que persiste por mais de 14 
dias, portanto, de qualidade distinta – 
ou seja, uma tristeza mais forte, quase 
física, com uma sensação orgânica que 
aperta o peito, como se fosse uma pata 
de elefante que se costuma chamar an

gústia –, esta, sim, poderia ser chamada 
depressão.

Essa tristeza vem acompanhada da 
perda de interesse e de prazer, de di
mi nuição da autoconfiança, de choro 
fre quente sem motivos justificados, 
sen ti mentos infundados de culpa e 
ver go nha, diminuição da concen tra
ção e da presença de ideias mórbidas 
e desinteressantes.

A depressão traz também prejuízos 
ao desempenho intelectual, como com
pro metimento da memória recente 
da concentração. Na vigência dessas si
tuações, podemos afirmar que a tris te za 
é sinal de depressão.

Os sintomas depressivos interferem 
nas relações interpessoais, são as pes
soas que não querem mais participar dos 
convites, se desinteressam pelo lazer da 
vida e começam a se fechar até se isolar 
do convívio social e familiar.

Hoje podemos contar com pes qui
sas importantes na compreensão e trata
mento da depressão, que acenam como 
uma possibilidade efetiva de melhora, 
remissão de sintomas e resgate de uma 
melhor qualidade de vida.

O importante é que estejamos aten
tos a essa fronteira, que separa a triste
za de depressão, e os diversos níveis de 
depressão – dos mais leves aos mais gra
ves. E que possamos oferecer à nossa 
tristeza uma oportunidade de não evo
luir para uma depressão. 

A TRISTEZA É SINAL  
DE DEPRESSÃO?

Será que estou deprimido?

Dr. José Izai

Dr. José Izai é Médico Psiquiatra.  joseizai@hotmail.com

Consultório
Rua Adolfo Pinheiro, 1001 – sala 81

Santo Amaro  São Paulo-SP • Cep 04733-100
 (11) 99999-6011

 (21) 98626-6768 • (21) 98732-6767
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Há pouco tempo escrevi sobre o prefeito 
João Dória, cujo título era: “Quem é o 

Prefeito (Gestor) João Dória?”. Pois bem, 
sinto lhes dizer, mas jamais saberemos, pois 
em apenas um ano à frente da prefeitura de 
São Paulo, fez muitas promessas, disse que 
seria diferente e na prática pouco realizou e 
já se retirou da prefeitura para ser candida
to a governador. Vale lembrar que é a pre
feitura da cidade mais importante do Brasil, 
talvez até da América do Sul, mas isso não 
sensibilizou o prefeito.

Não sei se devo criticálo ou agradecêlo? 
Se levarmos em conta todas as promessas e so
nhos que ele nos “vendeu” ao se candidatar pre
feito, devemos criticálo. Porém, se con side rar
mos que de todas as promessas feitas, ele pouc o 
realizou e ainda se mostrou auto ritário e vai do
so em todas as ações, talvez de vemos agrade
cêlo por nos deixar livres de suas promessas.

A política tem dessas coisas, ela é capaz de 
transformar as pessoas para o bem ou para 

o mal. Em minhas ações pelo bairro e pela 
cidade vejo tanta gente que se tornou política 
e agrega em si os mais puros e nobres senti
mentos, que é fazer política solidária sem 
nenhum interesse particular, basta obser var
mos as reuniões das associações de bairro, os 
Conselhos Participativos, os Consegs e tantas 
outras associações que agregam voluntários, 
pessoas que fazem uma política pura e repre
sentativa, porém infelizmente, temos o outro 
lado: pessoas se encantam e se corrompem 
com a política e com o poder. Geralmente são 
os chamados políticos profissionais, que co
meçam a dar mais valor para o poder e o pró
prio ego, usando a política apenas como um 
caminho para conseguir bens materiais ou 
conquistas pessoais. Quero deixar bem claro 
que não gosto de generalizar, pois é obvio que 
existem políticos profissionais que nos re pre
sentam muito bem, e também é obvio que 
podem existir políticos voluntários com inte
resses particulares. 

Sobre os maus políticos temos muita res
ponsabilidade, pois fomos nós que os elege
mos. É fato que muitas vezes elegemos er ra do 
por termos acreditado em falácias e pro mes
sas de campanhas. Para mim, é muito claro 
que nós, seres humanos, pensamos e agimos 
de acordo com nossos valores, e se não so
mos capazes de mentir e enganar, achamos 
que todos são iguais a nós. Sendo assim, so
mos “presa fácil”. Somos muito fáceis de ser 
enganados, pois não pensamos diferente do 
que somos, então, acreditamos em quase tudo 
que nos falam. 

Temos que refletir sobre a mensagem 
daquele ditado popular que diz: “errar uma 
vez é humano, persistir no erro é burrice”. 
Pensem nisso! 

No final deste ano teremos eleições, não 
desperdice seu voto. Vote consciente e lem bre
se que seu candidato tem compromisso com 
você, não o deixe “solto” após as eleições, co
breo e exija sempre aquilo que foi prometido.

Política que ENCANTA e CORROMPESérgio Berti

Sérgio Berti (Izê) é instrutor de Pilot. de Competição, Dir. Preventiva e Prot. Executiva (anti-seqüestro). sergioberti@direcaopreventiva.com.br
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