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A Revista em Sintonia é uma publicação mensal de 
20.000 exemplares da Empresa Jornalística Mensaje.

Jornalista Profissional Responsável: 
Déborah Copic Mtb 12.016

As opiniões expressas pelos colaboradores são 
de sua exclusiva responsabilidade e não representam, 

necessariamente, a opinião da redação.

www.mensaje.com.br
www.emsintonia.com.br
contato3@emsintonia.com.br/revistaemsintonia

Whatsapp: 98562-4100

Cadastre-se para receber seu exemplar 
impresso ou digital por e-mail ou WhatsApp

Editorial Nossa Capa

Está sendo muito difícil ter uma boa refe-
rência de educação dos paulistanos.

Um fiel retrato é a nossa matéria de capa, a 
chocante capa que denuncia o quanto estamos 
atrasados em relação à educação, base de tudo.

A partir da educação tem-se respeito por si 
mesmo, pela família, amigos, trabalho, meio 
ambiente, fauna e flora tão “violentadas”.

Nesta edição apresentamos os voluntários 
eleitos para o CADES Santo Amaro que tem 
fundamental importância neste quesito.

Fábio Schunck aumenta a esperança com suas 
pesquisas sobre as aves de São Paulo. Hamilton 
César apresenta as brasileiras nativas, tão desco-
nhecidas! Sérgio Berti, José Carlos Bolognese e 
Rafael Rosset são para muito refletir.

Ouço, diante de tudo o que temos por fazer 
pela educação, que temos décadas e décadas pela 
frente até que possamos levantar a cabeça com 
dignidade e ser respeitados por sermos um povo 
educado em todos os aspectos.

Acredito que podemos tentar reverter o pes-
simismo. Comecemos por nós mesmos... pela 
porta de casa, pelo entorno... tal qual fazem os es
coteiros, tal qual estão fazendo exemplarmente 
nossos vizinhos do Jardim Marajoara com “mu-
tirões de vizinhos” para cuidar de seus jardins, 
e do bairro da Vila Anhanguera, com eventos en-
tre vizinhos, estimulando as crianças à boa con-
vivência e cidadania.

Déborah Copic 

EDUCAÇÃO? 93 toneladas  
de LIXO na ZONA SUL

A você leitor,  
que nos acompanha,  

prestigie nossos  
ANUNCIANTES!

Durante o mês de julho, a Susten-
tare – empresa responsável pela 

varrição na zona sul de São Paulo – 
coletou 93,5 toneladas de resíduos 
provenientes dos mutirões realiza-
dos aos sábados nas prefeituras re-
gionais de Capela do Socorro, Santo 
Amaro, M’Boi Mirim, Parelheiros e 
Campo Limpo. 

Ao todo, foram mobilizados em 
média 180 colaboradores da empresa e 
17 equipamentos para a limpeza e zelado-
ria de 55,6 km de grandes corredores 
da região. Para essas ações, coordena-
das pela Secretaria Municipal das Pre
feituras Regionais e AMLURB (Auto ri

 dade Municipal de Limpeza Urbana), 
foram utilizados 180 mil litros de água 
de reuso e 810 litros de desinfetante 
para a lavagem de vias e logradouros.

Os serviços realizados nos mutirões 
foram coleta e transporte de entulho e 
grandes objetos, limpeza e desobstru
ção de 947 bocas de lobo, varrição e 
lavagem de vias, capinação, raspagem 
e roçada de leitos de ruas, instalação de 
papeleiras, catapapel, remoção de fai-
xas e propagandas irregulares, além de 
pintura de guias. 

Texto: Mônica Pileggi,  
Assessoria de Imprensa Sustentare
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Só com o APP abastece aí você tem  
5% de desconto* no abastecimento

POSTO  QUINTA MARCHA
Av. Whashington Luís, 1171 

 Chácara Flora - SP
T 2389-9571

Vinho Travessia 
R$ 24,90 unid.

Açúcar  
União 1kg

R$ 1,99 unid.

Pão Francês
R$ 11,99/kg

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.

*desconto não cumulativo

Cerveja  
Corona

Preço unitário no  
Pack c/ 6 unidades

R$ 5,49 unid.

croque monsieur
R$ 9,99 unid.

Mr. Músculo unid.

R$ 2,99 500 ml

ofertas de agosto

tudo para o seu churrasco

Barril 5L
R$ 59,90

Imagens ilustrativas.

ABERTO  
24 horas

Proibida a venda de bebidas alcoólicas para m
enores de 18 anos de idade.
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Fabio Schunck SÃO PAULO, A CIDADE DAS AVES

 97374-3759

Dra. Camila Barreto Vogt

Veterinária em domicílio

CRMV-SP 41410

E m uma megalópole como São 
Paulo, que possui horizontes es-

condidos atrás de prédios, solos cober-
tos por as falto, riachos subterrâneos, 
rios canalizados, milhões de carros 
poluindo o ar, cujos habitantes não 
tem o hábito de contemplar a natu-
reza, é esperado que exista um pensa-
mento equivocado, subestimando a 
fauna e a flora local, favorecendo a 
falsa teoria de que nesta cidade, só 
existam meia dúzia de espécies de 
aves, como sabiás, bemtevis, pardais 
e pombos. Nas últimas décadas, a di-
vulgação ambiental aumentou muito, 
fazendo parte do nosso diaadia, mas 
de maneira contraditória, um número 
elevado de pessoas continua acredi-
tando que a nossa cidade é pobre em 
vida silvestre, um tipo de achismo asso-
ciado principalmente a falta de conhe-
cimento e a perda do simples hábito 
de observar a natureza e o ambiente 
onde vivemos.

É fato que a cidade cresceu e tomou 
conta dos ambientes naturais, expul-
sando parte dos animais e acabando 
com muitas plantas, mas o entorno da 
cidade permanece verde e entre os pré-
dios, casas e avenidas, existem praças 
com vegetação nativa, pequenos paraí-
sos repletos de aves que estão vivendo 
naturalmente, se alimentando, criando 
seus filhotes, cantando. O município de 
São Paulo tem aproximadamente 500 
espécies de aves, cerca de 26% das es-
pécies de todo o Brasil, um número 
muito alto e superior a vários países da 
Europa, uma diferença significativa e 
atribuída principalmente a presença da 
rica e exuberante Mata Atlântica. Para 
você notar esta riqueza de aves, não 
é preciso percorrer todo o município, 
basta ir ao Parque Ibirapuera, uma área 
verde localizada na região central da 
cidade, onde já foram observadas mais 
de 150 espécies de aves. Em uma simples 
manhã, é possível registrar cerca cont.8 

Duração do passeio,  
pacotes de bebidas e 

comidas personalizadas. 
Consulte-nos.

www.vivantsp.com.br
 Vivant SP
 vivantsp

Vivências exclusivas junto  
a natureza em São Paulo

�  Cabine privativa com toalete
�   Até 10 passageiros com  

frigobar e churrasqueira

Faça sua reserva!

(11) 2193-2675 | 99006-1666 
Rua Verbo Divino, 2001  •  Torre B  •  Sala 305 

Chácara Santo Antônio – CEP 04717-004 – São Paulo, SP

Passeios exclusivos  
e customizados de lancha 
pela Represa Guarapiranga
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Fotos: Fabio Schunck

1. Bico-de-lacre; 2. Araponga; 3. Canário-da-terra; 4. Tesourinha; 5. Garças-brancas; 6. Sabiá-laranjeira 
7. Verão; 8. Falcão-peregrino; 9. Bem-te-vi-do-bico-chato e 10. Tiriba-de-testa-vermelha.

cont.8 de 50 espécies facilmente, isso no cen
tro da maior cidade da América do Sul. Entre 
estas aves estão marrecos e garças que usam 
os lagos para se alimentar e descansar, os abun
dantes sabiás e bemtevis, que não tem mais 
medo dos vi sitantes e inclusive aves mais ra-
ras e típicas das matas bem preservadas 
do entorno da cidade, como a Araponga, o 
Sabiáuna e o Pavó, que circulam pela re-
gião central atrás dos frutos que fazem parte 
da sua dieta. Dependendo da época do ano, 
também é possível encontrar aves migra-
tórias, como o Tesourinha, o Verão, o Sabiá 
ferreiro ou mesmo a Guaracavadecrista 
branca, que passa por São Paulo durante 
sua longa viagem entre o Chile e o nordeste 
do Brasil. Mas se você estiver sem tempo 
para ir até o Ibirapuera, não tem problema, 

o Parque da Luz tem cerca de 70 espécies 
de aves, assim como o Parque Aclimação 
e tantos outros espalhados pela cidade. Se 
você estiver em um engarrafamento na ave-
nida Paulista, basta olhar para o alto de um 
prédio, que você tem grandes chances de 
avistar um Falcãoperegrino, uma 
ave de rapina migratória que vem 
dos EUA todos os anos e passa 
uma temporada se alimentando dos 
pombos da nossa cidade. Este fal-
cão é o animal mais veloz do mun
do, atingindo cerca de 320 km/h 
em voo. Na Mar ginal Pinheiros 
a mesma coisa, do trem é possível 
observar dezenas de espécies de 
aves ocorrendo entre viadutos e 
capivaras, basta observar.

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)

Av. Interlagos, 459 • Jardim Marajoara
Horário: Seg. à Qui. 11h – 2h | Sex. e Sáb. 11h – 4h | Dom. 11h – 1h

T 2936-7250|2645-6370

Não é sorteio!
traga o papai e  
ganhe na hora um:

Não é sorteio!
traga o papai e  
ganhe na hora um:

Não importa o lugar, saiba que São Paulo 
é cidade das aves, levante a cabeça, tire os 
fones de ouvido e note a natureza que existe 
ao seu redor, seja na Avenida Paulista, no 
Parque Ibirapuera ou na sua casa, você vai 
se surpreender.

Um ambiente aconchegante para seu 
jantar onde você desfruta de deliciosos 
grelhados e saborosas pizzas.

ALMOÇO SELF-SERVICE  
com churrasco e sobremesa ou kilo

Quartas e Sábados 

DELICIOSA 
FEIJOADA!

Rua Palestina, 327 – Vila Mascote
www.solarefornoegrelha.com.br

Delivery
somente no jantar
5677-4185
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Calma! Calma! Já explico! É apenas uma 
deliciosa fruta nativa de São Paulo.

São Paulo já foi terra de centenas de fru
tas nativas que hoje foram esquecidas e tro
cadas por estrangeiras. 

Vamos fazer um teste? Olhe a imagem a 
seguir e tente falar quais dessas frutas são 
brasileiras:

Talvez uma? Duas? Cinco? Acredite se 
quiser, mas nenhuma delas é brasileira! 
Apesar de serem as frutas mais comerciali
zadas em nosso país, nenhuma delas é ori
ginária daqui. 

O Brasil tem uma flora riquíssima, com 
milhares de espécies de árvores, arbustos e 
ervas frutíferas, mas a grande maioria dos 
brasileiros não conhece nem 5 dessas frutas 
nacionais. 

Não tenho nada contra as frutas estran
geiras, adoro elas, mas é uma pena saber que 
as nossas nativas são totalmente desprezadas 
hoje em dia. É muito triste saber que quase 
ninguém sabe o sabor de um murici, ou uma 

VOCÊ JÁ COMEU UMA CABELUDINHA?
Meio Ambiente

gabiroba, ou um araçá que eu colho no terre
no baldio no Embú das Artes perto de casa. 

Tem gente que até chama essas frutas 
nativas de exótica. Mas o termo “exótico” quer 
dizer justamente o contrário. Exótico se refere 
ao que é de fora.

Com o crescimento desordenado da ca
pital paulista, tudo que era “mato” foi supri
mido e as frutas da mata atlântica e cerrado 
paulista foram caindo no esquecimento. 

Um acontecimento curioso 

Em janeiro deste ano, avistei um pé de 
grumixama, em uma calçada, carregado 
de deliciosos frutos. Parei e comecei a comer 
ali mesmo, direto da árvore. O dono da casa 
me viu e, surpreso, perguntou se aquilo era 
comestível. Por anos ele teve aquela árvo
re em sua calçada e nunca havia provado. 
Tratei lo go de lhe oferecer algumas e ele 
adorou!

Fomos ensinados que tudo que vem de 
fora é melhor, por isso, quando os europeus 
trouxeram seus alimentos, aos poucos eles 
foram considerados o que havia de melhor 
no mundo. 

Vamos falar aqui de alguns frutos nativos 
que todo mundo pode ter em sua casa em 
pequenos espaços. Além dos sabores dife
rentes, você terá muitas visitas de pássaros, 
que adoram essas preciosidades nativas. 

Grumixama

Uma linda árvore de médio porte, nativa 
da mata atlântica. Sua florada é fantástica, 
carregada de um forte perfume que atrai 
muitos polinizadores, principalmente as 
abelhas nativas sem ferrão. Pode ser usada 
para fazer geleias e doces. 

Pode ser plantada em calçadas, pois suas 
raízes não são agressivas e ainda se adapta 
bem em vasos grandes.                         cont.8

Grumixama

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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Cambucí

Ajudou a nomear o bairro de São Paulo, 
devido à sua abundância no passado. De 
gosto um pouco azedinho, é mais usado 
para bebidas, sucos e doces. Geralmente 
era encontrado em beiras de rios e nascen
tes, gosta de terrenos úmidos. 

Cambucí

Cambucá

Parente da jabuticaba, frutifica da mesma 
forma, nos troncos e galhos. Podese até 

dizer que é uma jabuticaba gigante. Em al
guns locais é chamado de Jabuticaba Ama
rela. Possui uma poupa muito carnuda e 
saborosa. O único problema é que, como 
sua prima, demora cerca de 18 anos para 
frutificar. Mas hoje em dia já se encontram 
mudas de alporquia, método que produz 
uma planta nova a partir do galho de uma 
adulta. As mudas de alporquia frutificam 
em cerca de 2 anos. 

Cambucá

Gabiroba

Existem várias espécies de gabiroba. Algu
mas são árvores e outras arbustos que não 
passam de 1,5 m de altura. As gabirobas arbus
tivas de cerrado adoram terra arenosa, ou em 
outras palavras, terra ruim mesmo. São muito 
resistentes ao fogo. Após incêndios, elas rebro
tam com grande vigor junto com as chuvas. 

Arbusto de Gabiroba em flor. 

Além destas, a variedade é incontável. 
Mas estamos perdendo, no esquecimento, 
muito de nossa história, e o pior de tudo, 
restringindo nosso paladar dessas delícias 
brasileiras.                                              cont.8
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Se cada um fizesse sua parte plan
tando e cuidando de uma frutífera nati
va rara, poderíamos assegurar sua pre
servação e memória para as futuras 
gerações.

Fruto de Gabiroba

Por Hamilton Cezar

Anjos da Mata Atlântica
Tel.: 11 963633750

anjosdamataatlantica@gmail.com
Facebook.com.br/anjosdamataatlantica/

cont.8

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
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Alto da Boa Vista Agenda

ALÔ ALÔ
Prefeitura Regional

Nosso leitor Alexandre chama a 
aten ção para a situação da rotatória da 
esquina da Rua Senador Vergueiro com 
a 9 de Julho. “.Totalmente detonada, 
ninguém respeita. Não tem faixa de pe
destre. Arapuca armada para um aci
dente. A CET deveria colocar uma ro
tatória elevada como já existem várias 
no Bairro”.

BAZAR
da CIDADE

Museu da  
Casa Brasileira

Um time de expositores, 
oficinas e atrações culturais 
estará nos dias 17 e 18 de agos
to exaltando sua DIVERSI
DADE! O Bazar da Cidade 
valoriza contrastes entre os 
par ticipantes, sejam eles da 
área de moda, joalheria ar
tesanal, casa e decoração, arte 
e artesanato, gastronomia e 
muito mais.

Dias 17 e 18 de agosto, das 
10 as 21h, no MCB – Museu 
da Casa Brasileira.

Av. Faria Lima 2705
Info: (11) 3032.3727
www.mcb.org.br

NOSSOS 
LEITORES

L indíssimo o tucano da capa da última pu
blicação. Adoro sua revista, sempre traz 

assuntos interessantes, educativos e que nos 
fazem refletir. Parabéns a todos e continuem!!

Gerda Spiegler Willis

Sérgio Berti, tenho acompanhado, não com 
a frequência que gostaria, os artigos que 

tem publicado. São lições que se aprendem, 
em nossa permanente missão de nos aperfei
çoar como seres humanos, em busca do cum
primento de nossa missão.

Luiz Carlos Secco

UNIDADE JARDIM MARAJOARA
Av. Washington Luis, 1113
T   (11)  2729-8725

  (11) 99174-1197

CONHEÇA NA PRÁTICA COMO DESENVOLVER  
O POTENCIAL DO SEU CÉREBRO!

COM O SUPERA VOCÊ CONQUISTA

Transforme sua vida também, 
os resultados são  

cientificamente comprovados.
COMECE A TREINAR AGORA, 

FAÇA UMA AULA GRÁTIS

Venha conhecer a emoção de pensar e agir 
de forma inovadora, desenvolvendo o poten-
cial do seu cérebro e conquistando uma forma 
incrível de viver.

Com benefícios para todas as idades, a 
Ginástica Cerebral é baseada em atividades 
que aumentam a capacidade de processa-
mento do seu cérebro e melhoram seu desem-
penho pessoal de forma surpreendente.

As aulas são desafiadoras e divertidas. 
Você vai aprender a manipular o ábaco, pra-
ticar jogos lúdicos, resolver desafios e par-
ticipar de dinâmicas em grupos. E ainda vai 
curtir os jogos virtuais do SUPERA Online, ela-
borados pela instituição francesa Scientific 
Brain Training.

� Concentração
� Raciocínio
� Criatividade

� Memória
� Autoestima
� Mente Saudável
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FREE
PASS
3 DIAS

CORRIDOS
VÁLIDO 1 FREE PASS POR CPF

apresente essa  
revista na recepção

Vasconcelos, Sylvio Luz Pinto, Sonia 
Mayumi Nakano Feliponi, Maria 
Cecília A. G. C. Oliveira, Maria Apa-
recida Teixeira, Marcia Pavão Ca
milini, Rosangela da Silva (Shamali), 
Maria Marta Bebendo da Silva, 
Eduardo Vilibor (Batman), Maria 
do Carmo Ferreira Lotfi e Alexandre 
Leite Praça Marx. 

Silvia Berlinck tem seu trabalho 
idealizado na promoção da Saúde 
Ambiental e do Desenvolvimento 
Sustentável em nossa região e criou 
um projeto incrível para os resíduos 
dos dentistas serem corretamente 
descartados. Ela também participa 
ativamente do CADES Vila Maria
na (matéria Em Sintonia de Julho 
2016) em diversos plantios e inú
meras reuniões e quer multiplicar 
essas vivências em Santo Amaro.

ELEIÇÃO CADES  
SANTO AMARO

No sábado de 21 de julho acon
teceu a eleição dos candidatos – vo
luntários – para a Gestão 20182020 
do CADES – Conselho Regional de 
Meio Ambiente, Desenvolvimento 
Sustentável e Cultura de Paz, da 
Prefeitura Regional Santo Amaro. 

Segundo Roberto Costa Ferrei
ra, conselheiro por três gestões, “só 
mesmo a ousadia, característica ou 
atributo de quem é corajoso, deste
mido, intrépido; que possui audá
cia e reservada sabedoria, se dispõe 
à nobre missão de fazerse Conse
lheiro e voltarse às “causas e coisas” 
ligadas ao Meio Ambiente, ao De
senvolvimento Sustentável, à Cultura 
de Paz...”

Foram eleitos: Silvia Loge Sar
roche Berlinck, Maria Cristina 
Almeida Antunes, Gleice Maria de 

Regularização

Prorrogado até 2021 o prazo para que as in
dústrias instaladas em bairros residenciais 

se regularizem, conforme estabelece a nova lei 
de zoneamento da cidade.

LeiCidadania
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CAMPO GRANDE
A triste sina da  

Praça Tuney Arantes

Muito já falamos desta Praça, do 
caos e do descaso ao que a tornou uma 
praça exemplar para as famílias da região 
do Campo Grande . Muito já foi feito 
por ela.

Ir e vir é direito de todos. Mas não é 
direito que crianças, jovens, idosos este
jam sujeitos e expostos a perigo em seu 
momento de lazer. 

À noite a praça é livremente tomada 
por drogadictos que não só acendem fo
gueiras (um grande perigo neste local) 
co mo, segundo denúncias expõem os 
moradores dos condomínios do entorno 
a cenas desconcertantes.

Solicitase às polícias que integrem 
este local em sua ronda e investigação 
para que a Tuney volte a ser local de lazer 
durante o dia e também durante a noite, 
quando caminhar pela trilha ou levar 
um pet a passear é o momento possível 
para muitos.

Na noite do dia 29 um escape de curiosi
dade na oportunidade de um portão. 

Ayla é uma das crianças de pelo da família. 
A procura, noite adentro, é desesperada pois 
a mocinha é um “coelho ricochete” de rá
pida. Cartazes, telefonemas, mobilização fa
miliar e de amigos. A esperança é forte, mas 
sabese que tudo é uma questão de tempo 
para que não seja atropelada, não seja pega 
por drogadictos. Rede social, grupos afins 
são acionados, detalhes importantes são 

mencionados como de ser uma cadela cas
trada (importante pelos casos de horror de 
que se tem conhecimento) e em cuidados 
especiais por ser uma “cara achatada” (pro
blemas respiratórios).

Fé move montanhas, mas a boa fé de 
pessoas unidas em prol de uma causa faz a 
diferença. Ayla foi encontrada por uma 
moça que a viu no colo de um drogadicto e 
o enfrentou dizendolhe reconhecer o ani
mal de sua amiga, quando da recusa dele em 
entregála. Dia 31 foi dia de reencontro, de 
banho e de muita conversa “olho no olho”.

Perdeu? Encontrou?  
Viu passar? 

AVISE pelo www.cachorroperdido.com.br 
e espalhe cartazes bem objetivos como 

dados do animal, telefone para contato com 
o tutor, foto grande, local/região onde se per
deu (padarias, farmácias, petshops, supermer
cados). Outra dica é avisar na Rádio Trân
sito já que eles tem um serviço de alerta.

A HISTÓRIA DE AYLA
– o porquê do resgate –

Novo_Sintonia_AGOSTO_2018_final.indd   11 07/08/2018   09:55:23



12 em Sintonia

Agenda Saúde

VACINAÇÃO
contra SARAMPO 

e PÓLIO

Exclusivamente para crianças de 1 ano 
até 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade, 

a ação preventiva da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS) vai até o dia 31 de agosto.

A vacina contra a poliomielite também é 
conhecida como paralisia infantil e a tríplice 
viral, imuniza, além do sarampo, a caxumba 
e a rubéola. 

As vacinas contra o sarampo e a pólio são 
contraindicadas para pessoas que apresen
tam imunodeficiência congênita ou adquiri
da, como portadores de neoplasias malignas, 
submetidos a transplantes de medula ou 
outros órgãos, infectados pelo HIV; que estão 
em tratamento com corticosteroides em dose 
alta; ou que tenham alergia grave a algum 
componente da vacina ou dose anterior. 
Crianças com febre muito alta também devem 
evitar a aplicação. Consulte a lista com todas 
as unidades participantes: www.prefeitura. 
sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia 
_em_saude/index.php?p=260880.

Rua Sócrates, 234 Conj. 02 – CEP 04671-070 – Jd. Marajoara
www.iworkassistencia.com.br

Assistência Certificada Apple
ACMT-Apple Certified Macintosh Technician � Empresas

� Escolas
5521-5177
99444-1365

Atendemos  
em domicílio

Agende  
seu horário

iWork
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Estamos próximos das eleições de 
2018 e imagino que vários brasi

leiros devem ter as mesmas dúvidas 
que eu tenho. Como e em quem votar 
em 2018?

Lembrando a todos que talvez seja 
mais importante a eleição para Depu
tados e Senadores do que para Presiden
te ou Governador.

Também é importante ressaltar que 
o Brasil está vivendo um momento po
lítico muito delicado e muito triste, e 
por conta deste momento, tenho obser
vado uma grande campanha nacional 
pela renovação geral, ou seja eleger
mos apenas novos candidatos. Fiz al
gumas reflexões, e acho que devemos 
tomar muito cuidado com estas cam
panhas extremistas e também com as 
generalizações. Até concordo que deva 
haver uma boa renovação no Con
gresso Nacional e nas Assembleias Le
gislativas, porém uma renovação geral 
e absoluta pode ser muito perigosa por 
conta da falta de experiência. Basta 
lembrarmos alguns candidatos de elei
ções anteriores que não eram políticos 
e que nos decepcionaram, mesmo reco
nhecendo que alguns poucos se deram 
bem e nos agradaram.

Pensando em tudo isso, tentarei ser 
o mais sensato possível e criar alguns 
critérios para selecionar meus candida
tos. Iniciarei eliminando da minha lis
ta todo e qualquer político condenado 

por qualquer crime. Políticos denun
ciados ou em investigação serão excluí
dos enquanto estiverem em julgamen
to, podendo voltar numa próxima 
eleição caso sejam absolvidos. Como 
sou a favor do voto distrital, selecio
narei todos os candidatos, sejam eles 
novatos ou já com experiência, mas 
que de alguma forma eu tenha acesso 
a eles, já que acredito naquela máxi
ma que diz: “político não age, político 
reage”. (Temos que cobrar nossos re
presentantes).

Honestidade. A honestidade não 
será critério de seleção, já que ser ho
nesto não é qualificação, ser honesto é 
uma condição “sine qua nom” de vivên
cia em sociedade, então, obviamente 
que os desonestos jamais participariam 
da minha seleção.

Competência é fundamental. Mui
tas vezes podemos ter o candidato com 
todos os prérequisitos anteriores, po
rém, sem competência ou vocação para 
a política, dificilmente ele se sairá bem. 
Acho que este é o critério mais difícil 
de avaliarmos, já que não dá para pré 
julgar quem não teve experiência ante
rior, mas dá para sabermos se ele ou ela 
tem o perfil que nos atende. 

Acredito que a partir desses cri
térios posso começar minha relação de 
candidatos, e assim que esta ficar pron
ta, começo a pensar na lista para Presi
dente e Governador.

Sérgio Berti

EM QUEM  
VOTAR?

Sérgio Berti (Izê) é instrutor de Pilot. de Competição, Dir. Preventiva e Prot. Executiva 
(anti-seqüestro). sergioberti@direcaopreventiva.com.br
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Cuidado com os devaneios. 93% do 
orçamento público federal está 

comprometido com gastos obrigatórios 
por lei. Enquanto não for feita a refor
ma da previdência, a tendência é que 
esse percentual aumente, e uma vez 
que o governo Temer fixou um teto para 
o aumento dos gastos públicos, e consi
derando que não há mais espaço para 
aumentos de impostos sem deprimir 
ainda mais o crescimento econômico, 
o próximo Presidente da República, 
qualquer que seja e na melhor das hi
póteses, será o administrador de uma 
enorme massa falida.

É evidente que ter um presidente 
honesto (embora isso não seja mérito 
algum), com bons valores e bem in
tencionado já seria um ganho enorme 
para o país, mas não é possível fazer as 
reformas que o Brasil precisa urgente
mente por medida provisória: refor
ma tributária, reforma da previdência, 

reforma política, reforma administra
tiva, tudo isso precisa ser aprovado por 
3/5 dos membros de cada Casa e em 
dois turnos de votação, enfrentando a 
oposição dos sujos da esquerda (PT/
PSB/PDT/PCdoB/PSOL) e as negocia
tas dos rotos do centrão (PMDB/PSDB/ 
Demos/PP/PR/PTB et caterva). Imagi
nar que será possível a um presidente 
bem intencionado passar ao largo disso 
tudo para fazer um governo “de salva
ção” é o mesmo que esperar encontrar 
uma virgem na zona.

Não seja essa pessoa.
Isso não quer dizer que não há saí

da. Se você quer um futuro melhor pro 
seu país, varra sua calçada, cuide do seu 
jardim e ensine os seus filhos a não ten
tarem pegar o que não lhes pertence. A 
nossa luta maior não é pra eleger um 
político, é pra trazer a civilização a es
sas tristes paragens, ainda que com uns 
4000 anos de atraso.”

 Rafael Rosset

Rafael Guimarães Rosset é advogado, especialista em Direito Ambiental pela Escola  
Superior de Advocacia de SP, membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB/SP – Subseção 

de Santo Amaro, sócio da R. Silva e Advogados.  rafael@rsilvaeadvogados.com.br

DICA para se preparar 
para as Eleições

www.unidoscontraacorrupção.org.br
(conheça e anote quem é quem para sua opção)

REALISTA

Av. Washington Luis, 1354 • Loja 2
dentro do Posto Ipiranga em frente ao Walmart
Seg. à Sáb. 12h - 23h • Delivery 17h30 - 22h30

Delivery  
2776-5800
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Notícia boa pra quem não gosta de mim 
e ruim pra quem gosta, muito poucos, 

eu acho.
A exemplo de tantos que estão deixando 

o Brasil, também resolvi ir embora. Ainda 
não decidi para onde vou.

América, isto é, a do Norte (do Rio Grande 
para cima) é uma boa opção. As leis funcio
nam, não é tão difícil de arrumar emprego, 
segurança pública é pra valer, etc., etc., outras 
delícias. Mas...dependendo da região, faz um 
frio do cacete, imigrantes não estão lá com 
essa bola toda, a era Trump deixa todos com 
várias pulgas por detrás das orelhas e o “ame
rican dream” pode virar “american nightma
re” ou pesadelo americano, pra quem, como 
eu, é monoglota em vários idiomas.

A Europa, sonho de civilização, cultura 
e história em cada esquina (onde não tem um 
pobre refugiado vendendo quinquilharias) 
é sempre a melhor opção até o próximo 
atentado terrorista, ou uma onda xenofó
bica aqui ou acolá. Eles tem lá suas razões e 
se eu fosse de lá, também não ia querer ser 
invadido. Mas eu estou aqui, querendo sair.

Austrália, lugar simpático, clima ameno 
e sonho distante, tudo na mesma frase, com 
destaque para distante...

Resta o quê?
Bem, mas quero ir embora... e...eureka! 

Acho que vou fugir para o Brasil! O Brasil 
da campanha política de 2018 é o país dos 
meus sonhos. Em primeiríssimo lugar, se
gurança pública. Vou poder ir a qualquer 

José Carlos 
Bolognesi TAMBÉM VOU... EMBORA

lugar e a qualquer hora sem ser molestado. 
Saúde – adeus filas de UPAS! Pra quê?, se 
posso até agendar online atendimento domi
ciliar, se for o caso. Ah!, remédio.. não vai 
faltar! Educação – vai ser um show!

“Chegou a hora dessa gente  
bronzeada mostrar seu valor”

A moçada toda com escola – de quali
dade – garantida. Formação adequada em 
ciências, artes, história e línguas estrangei
ras (depois de aprender a própria, é claro).

Enfim, já tenho pra onde ir ser feliz!
“Queria mesmo morar 
Neste país da campanha
Todo dia, caviar
E beber um bom champanha”

José Carlos Bolognesi é aeronauta aposentado.

Saiba mais e acompanhe pelo www.facebook.com/mensageirosdamisericordiaamem
T (11) 9 7401-7666 

SEJA UM ASSOCIADO DA AMEM
Ajude quem ajuda e ganhe lazer e cultura em troca

� Creche Vida de Criança – Rua José Rolon, 23 – São Mateus
� Kumon – Rua Gil de Oliveira, 439 – Vila Matilde
� Instituto HT – Amor Rosa, Rua Marquês de Itu, 70 – sl 02 – Vila Buarque

cadastre-se pelo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6MWFYmFxui-H976GLogqIYqb18Wkb6HT090sEzf7yzqyiAQ/viewform

PONTOS DE ARRECADAÇÃO:

A revista Em SINTONIA está sorteando ingressos de 
teatro fornecidos pela AMEM.
CONCORRA pelo e-mail contato3@emsintonia.com.br 
ou envie um Whatsapp (11) 98562-4100 respondendo: 
Estou Em SINTONIA.

#emsintoniacomamem
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ENTREGAS  
até 6km da Churrascaria

12 opções de Marmitex a R$ 12,99
Horário das 11 às 23 hrs de Segunda a Domingo

T  4329-1375  |  5687-5902  |  5525-1370  |  5548-6110

Buffet de Saladas,  
Massas e Pratos Quentes

Carnes e Guarnições
Sobremesas

Rodízios de Carnes

SURPREENDA-SE COM NOSSO RODÍZIO E PREÇOS:

R$ 29,99
individual

R$ 54,99
casal todos os dias, 

almço e jantar

BEM PERTINHO DE VOCÊ: 
Só atravessar a Ponte do Socorro!

Av. Guarapiranga, 143 Socorro  |  São Paulo, SP  –  04762-000
www.churrascarianovabrasao.com.br  |  churrascarianovabrasaol@terra.com.br

Salão exclusivo para  
Festas e Eventos
(parcelamos)
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