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A física explica, através da terceira 
Lei de Newton, o princípio da Ação 

e Reação.
A cada novo ano somos tomados por 

desejos que se renovam. Muitos deles se tor
nam realidade pela reação à ação. Depende 
de nós.

O estudioso mestre ornitólogo, Fábio 
Schunck, autor da foto de capa e da maté
ria que nos indica que precisamos corrigir 
nossas falhas para com a natureza, certa
mente, através de seu alerta e ensinamento 
nos fará repensar e buscar a devida reação 
à causa da extinção de indivíduos da natu
reza santamarense.

O historiador Carlos Fatorelli nos ins
tiga a seguir pesquisando a história desta 
nossa região que ainda tem tanto a nos con
tar, para que possamos reagir e preservála, 
firmar identidade.

Dr. Francisco Solano Santana, por sua pro
fissão e índole, reage em seu artigo alertan
donos à importância da unidade da família.

Key Imaguire Jr. analisa São Paulo pela 
vibração de seus sons. Sérgio Berti é crítico 
construtivo e desde os períodos em que foi 
presidente do Conselho de Segurança do 
Campo Grande (CONSEG) afirma que “po
lítico não age, reage”.  Rafael Rosset, em Sín
drome de Estocolmo, dá o diagnóstico. 

É... está em nossas mãos fazer valer a Lei 
de Newton.

Déborah Copic 

Efeito  
bumerangue

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

Editorial Capa

O Brasil possui 1919 espécies de 
aves, formando juntamente com 

a Colômbia e o Peru, uma das regiões 
mais ricas do mundo para este grupo 
de animais. Este número aumenta a 
cada ano, conforme vão surgindo no
vas descobertas científicas.

Uma quantidade alta de espécies 
pode ser observada em todo território 
nacional, desde regiões isoladas e pre
servadas como a Amazônia, até esta
dos como São Paulo, que já sofreram 
muitas perdas ambientais em função 
da colonização. A diferença básica é 
que nas regiões mais urbanizadas, te
mos menos ambientes naturais e con
se quentemente menos diversidade, 
um processo diretamente proporcional, 
que acaba ocasionando algumas extin
ções locais. Isso já aconteceu e ainda 
vem acontecendo no município de São 
Paulo, que possui 490 espécies de aves 
e 12 milhões de habitantes, com uma 
mancha urbana cada vez maior. Este 
crescimento desorganizado vem acon
tecendo do centro para a periferia e 
destruindo áreas naturais importan
tes, o que já causou a extinção local de 
deze nas de espécies de aves. Esse pro

cesso só não foi pior, porque a cidade 
está cercada por um cinturão verde de 
florestas, mas muitas áreas continuam 
ameaçadas, principalmente o que so
brou das várzeas dos rios Pinheiros 
e Tietê. Por isso, criar novos parques e 
preservar as últimas áreas verdes exis
tentes na cidade, são ações extrema
mente importantes e que devem ser 
incentivadas para manter a biodiver
sidade local.

Entre os naturalistas que con tri
buíram com este conhecimento, está o 
austríaco Johann Natterer, que passou 
por São Paulo em 1819, fazendo gran
des descobertas. Ele esteve em Santo 
Amaro, mas não mencionou nada sobre 
as aves, o que só aconteceu em 1897 e 
1898, quando os naturalistas Helmuth 
Pinder e João Lima, do Museu Pau
lista, localizado no Ipiranga, também 
visitaram essa região. Nestas ocasiões, 
mesmo não sendo expedições ornito
lógicas oficiais, foram registradas duas 
espécies interessantes de aves, que po
dem ter chamado a atenção deles pelos 
can tos, que são muito característicos. 
A primeira foi o Tachuricampainha 
(Hemitriccus nidipendulus),      cont.8  

Aves que um dia cantaram em

SAnto AmAro
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cont.8  encontrada por Pinder em maio de 
1897. Pesando 7 gramas e medindo 9 cm, se 
alimenta de pequenos insetos e vive em ma
tas baixas, de regiões com campos naturais. 
Possui um canto com notas curtas e agudas, 
que pode ser ouvido de longe. A segunda 
foi o Corocoxó (Carpornis cucullata), regis
trada por Lima em agosto de 1898. Com 72 
gramas e 23 cm, se alimenta de frutos, prin
cipalmente do Palmitojuçara (espécie de 

Fabio Schunck é biólogo e especialis
ta em aves (ornitólogo). Trabalha com 
li cen cia  mento ambiental, fotografia de na
tureza, palestras e pesquisas de campo. 
Atualmente faz seu doutorado pelo Ins
tituto de Biociências da USP. 
www.fabioschunck.com.br
(fabio_schunck@yahoo.com.br)

planta ameaçada de extinção) e vive em ma
tas mais altas e preservadas. Possui um canto 
forte e onomatopaico, ou seja, que ao ser 
interpretado por alguém, lembra a palavra 
“corocoxó”. Ambas são endêmicas da Mata 
Atlântica, ou seja, só ocorrem nesta região 
do mundo.

Infelizmente estas duas espécies estão 
extintas em Santo Amaro. O Tachuri ainda 
pode ser encontrado em poucos parques 

do entorno da cidade, mas o Corocoxó, só 
ocor re no extremo sul do município, em 
áreas públicas de preservação, como a APA 
CapivariMonos e o Núcleo Curucutu, do 
Parque Estadual da Serra do Mar.

Estes registros históricos são inestimá
veis e servem de exemplo para mostrar 
que devemos preservar e restaurar as úl
timas áreas verdes que ainda restam em 
nossa cidade, mantendo a biodiversidade 
local e garantindo que as espécies de aves 
possam continuar cantando para as gera
ções futuras.

Para escutar os cantos do Tachuri e do 
Corocoxó, é só acessar a matéria pelo site: 
www.emsintonia.com.br
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Anterior à civilização europeia, todas as 
regiões possuíam nomes indígenas e 

muitas assim permaneceram por “pregui
ça” do agrimensor Real, que tinha incum
bência de denominações oficiais.

Assim permaneceu o campo de Ibirapuera 
ou Virapuera, do tupi ibiraquera, denomi
nação para “árvore velha”. 

Da aldeia dos índios guaianases, à beira 
do rio Jeribatiba (Jerivá: palmeira que pro
duz cocos e tiba: abundância), na localidade 
de Ebirapoêra (outra interpretação encon
trada como “mata grande”) foi fundada Santo 
Amaro, na aldeia de Caáubi, irmão do caci
que Tibiriçá, que cedeu também sua aldeia 
para ali fundar o Colégio que deu origem a 
São Paulo. Havia semelhança no modelo de 
ocupação destas duas localidades protegidas 
contra ataques repentinos e com a proximi
dade das águas de sustentações das aldeias.

Havia também o Caminho do Peabiru, 
que em tupiguarani tinha o significado: “Ca
minho Amassado Sem Ervas” (Pe=caminho, 
abiru=gramado amassado), que ligava o Pa
cífico ao Atlântico atravessando a Serra do 
Mar até Cuzco, no Peru, nos Andes Incas, 
“Terra D’El Dourado”, cobiça de ibéricos, 
que possuíam o “Auto de Posse” das Terras. 
Para os descendentes guaranis, era o cami
nho de busca da Terra Sem Mal, caminho 
que levava ao céu. Pode ter sido, porém, um 
caminho de comércio para o povo inca, abran
gendo mais de 3000 quilômetros.

O atual bairro de Santo Amaro recebeu 
muitos nomes ao longo do tempo. Além dos 
dois acima, era ainda identificado por Jeri
batiba, Santo Amaro de Virapuera, e, final
mente, com o nome atual de Santo Amaro. 

No caminho da aldeia dos índios guaia
nases, à beira do rio Jeribatiba, na aldeia do 

História Há uma data real de fundação da

“VillA dE SAnto AmAro”?

cacique Caáubi, foi fundada a cidade de 
Santo Amaro, ligandose à Trilha do Ouro 
e Prata Inca, do litoral pela Serra do Mar 
ou como era conhecido pelos portugueses, 
na parte mais baixa, como Serra do Facão.

O primeiro registro de terras na região 
data de 12 de agosto de 1560: duas léguas 
de terras na margem esquerda do rio (atual 
Rio Pinheiros) então chamado de Jeribatiba, 
doadas aos padres jesuítas. Data desta época 
a denominação Santo Amaro, homenagem 
dos jesuítas que trouxeram de Portugal uma 
imagem do Santo, embora se confira segun
da hipótese da doação da imagem por par
te do casal João Paes e Suzana Rodrigues 
para a Capela Nossa Senhora da Assunção 

de Ibirapuera, ambos vindos com o capitão 
maior da esquadra de exploração, Martim 
Afonso de Souza, que seguiu em direção ao 
Rio da Prata (de onde escoavam riquezas da 
América espanhola) para lavrar terras re ce
bidas em sesmaria, primeiros lati fúndios da 
terra, cujo documento original encontrase 
hoje no Arquivo Nacional, em aldeamento 
dos naturais e caminho dos guaranis.

Em 15 de janeiro de 1686 a capela de 
Ibirapuera foi elevada à categoria de Fre
guesia de Santo Amaro pelo segundo Bispo 
do Rio de Janeiro, Dom José de Barros Alarcão, 
secular que assumiu a mitra de 19 de agosto 
de 1680 (embora conste a posse em 1681) 
até 6 de abril de 1700. (O primeiro  cont.8 

João ramalho aponta o caminho de Piratininga a 
martim Afonso de SouzaEstrada São Paulo - Santo Amaro 1895

O padre José de Anchieta pode até ter estado na missa “oficial” na aldeia que ficou 
conhecida como Santo Amaro (santo cristão, do século 6º, também denominado 
Mauro, é considerado protetor dos agricultores, carroceiros e carregadores) em 15 de 
janeiro de 1560, dia e mês em que se faz comemoração deste abade beneditino. O hoje 
santo jesuíta Padre José de Anchieta só se ordenou sacerdote alguns anos depois, por
tanto não poderia fazer os ritos oficiais da consagração eucarística!

José de Anchieta chegou ao Brasil em 1553, com apenas 19 anos de idade, na Casa da 
Bahia e logo depois foi transferido para a Capitania de São Vicente. Após sua orde nação, 
ocorrida em junho de 1566, foi nomeado superior em 1567, cargo que manteve até 1577. 

em Sintonia 5



cont.8 bispo, D. Frei Manoel Pereira, domi
nicano, confirmado por Bula de 22 de no
vembro de 1676, nunca assumiu).

Em 6 de setembro de 1746 foi criada a 
Diocese de São Paulo e o bispado paulista, 
que passa a ter maior autonomia eclesiás
tica. O primeiro bispo foi Dom Bernardo 
Rodrigues Nogueira, que veio de Portugal 
em 1695 para tomar posse do bispado. Para 
que ele subisse a Serra do Mar, o Caminho 
do Cubatão foi melhorado. As Sesmarias an
tigas chamavamno de Caminho do Padre 
José, o Venerável Padre José de Anchieta, 
que entrava nos sertões atravessando o Ge
ribatiba (Rio Pinheiros), indo para as terras 
de Bututan, de Afonso Sardinha, avizinhadas 
com as terras de Carapicuíba, saindo em di
reção a Piratininga.

Assim, o bispo Dom Bernardo Rodrigues 
Nogueira fez o primeiro contato com São 
Paulo, entrando por Santo Amaro, represen
tando a Igreja até novembro de 1748.

No dia 10 de julho de 1832, por decreto 
da Regência, Santo Amaro tornouse inde
pendente com instituição própria instalan
do os trabalhos em 7 de abril de 1833 com a 
elevação para Vila de Santo Amaro (para ser 
elevada à condição de Vila deveria provi
denciar Cadeia, que em 1837 foi aprovada 
pela Câmara Municipal com imposto de qui
nhentos réis ao ano para a construção da 
mesma, além de instituir Forca, Pelourinho 
e Igreja), empossando Francisco Antônio 
das Chagas (pai de Paulo Francisco Emílio 
de Sales, o poeta Paulo Eiró), também co
nhecido como professor Chico Doce, atra
vés de um eleitorado paroquial, sendo deste 
modo empossado o primeiro presidente da 
Comarca de Santo Amaro junto com mais 
sete vereadores. 

A primeira sessão da Câmara de Santo 
Amaro ocorreu no dia 6 de maio de 1833. 
Em lei provincial de 1835, instituíramse car gos 
de prefeito e subprefeitos, sendo nomeado o 

primeiro prefeito de Santo Amaro, o capitão 
Manuel José Moraes em 4 de março de 1835. 
Era tioavô de Prudente de Morais, primei
ro presidente civil do Brasil República. 

O cartório do bairro de Santo Amaro 
possui os primeiros livros datados de 1832, 
arquivado o registro da transcrição da Lei 
Áurea assinada no Rio de Janeiro, e a trans
crição realizada em São Paulo, arquivada 
no 29º Registro Civil da Capital, no bairro 
Santo Amaro.

Em 14 de novembro de 1886, Dom Pedro 
2º, Imperador do Brasil, e a Imperatriz Tereza 
Cristina estiveram nas cidades de São Paulo 
e Santo Amaro para conhecerem a “Com
panhia de Carris de Ferro de São Paulo a 
Santo Amaro” idealizada pelo engenheiro ale
mão, naturalizado, Georg Albrecht Hermann 
Kuhlmann, inaugurada em 14 de março de 
1886 para o transporte de cargas, em uma 
época em que Santo Amaro supria a Capital 
de São Paulo com aproximadamente  cont.8  

Autódromo  
de interlagos 
Entrada 1964Alameda Santo Amaro em 1936

Aeroporto de Congonhas, 1936Campo de CongonhasAutódromo de interlagos, corrida 1951

Autódromo de interlagos,  
projeto original Autódromo de interlagos, reta antiga

6 em Sintonia



cont.8  25 toneladas de produtos agrícolas 
por ano, seguindo o plano de estrutura de 
abastecimento da cidade de São Paulo. 

Dom Pedro 2º e a Imperatriz tomaram o 
comboio ricamente adornado para a ocasião, 
ostentando o brasão Imperial. Custou tão 
digna presença, aproximados 1:158$000 de 
réis, causando um rombo aos cofres públicos, 
quantia que fora emprestada por ilustres 
financistas santamarenses.

Deste modo Santo Amaro foi adminis
trada por um século como Cidade, com 
autonomia de decisão até 22 de fevereiro de 
1935, quando houve nomeação por parte da 
pasta da Justiça do governo Getúlio Vargas, 
nomeando em 16 de agosto de 1933 inter
ventor federal, um governador biônico, 
Armando de Salles Oliveira, genro de Júlio 
de Mesquita, dono do jornal O Estado de São 
Paulo, anexando Santo Amaro à Cidade de 
São Paulo, transformando assim parte de uma 
história de Independência Administrativa.

Dizem as “más e boas línguas” que, além 
de retaliação, a inauguração do Aeroporto de 
Congonhas, em 1934, foi uma das razões pe
las quais o decreto estadual número 6983, 
de 22 de fevereiro de 1935, determinou a 

extinção do município de Santo Amaro, in
corporandoo ao município de São Paulo. 

Previuse geração de renda com a cons
trução do novo Campo de Aviação (Congo
nhas) entregue definitivamente à cidade de 
São Paulo em abril de 1936, substituindo o 
Campo de Marte, que havia sido alvo de ata
que aéreo em 1932, pois seus pilotos haviam 
sido convocados para integrar o Movimento 
Constitucionalista, juntamente com outros 
aviadores militares que haviam aderido à 
causa. Além, ainda, de Santo Amaro possuir 
o represamento da Guarapiranga para a mo
derna hidroelétrica Usina de Cubatão, tam

Aeroporto de Congonhas, construção da pista Aeroporto de Congonhas, anos 1950

bém conhecida como Usina da Serra ou 
Henry Borden, inaugurada em 10 de outu
bro de 1926, com construção subterrânea, 
considerada marco de engenharia, devido 
ao túnel de adução ter sido escavado em 
rocha, protegido naturalmente contra bom
bardeios de aviação na Serra do Mar, que a 
Revolução de 32 não conseguiu destruir e 
parar o parque industrial.

Havia necessidade e interesse político 
em antecipar a anexação de Santo Amaro, 
mas... são conjecturas carentes de provas!

Afinal, quando comemoramos nossa 
“Cidade de Santo Amaro”?

Carlos Fatorelli é pesquisador e historiador.  cfatorelli@gmail.com
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Chácara Alfomares
Parabéns pela matéria sobre a Chácara Alfomares na revista Em Sintonia 

de novembro. A história do nosso bairro, tão rico nisso, como em arquitetura, 
natureza, e principalmente pessoas. Que venham mais matérias assim.

Paulo Calia

Castelo
Sim! Temos um castelo em nossa região santamarense. Por sinal, segundo 

informações, ele está à venda e foi nele que foram gravadas as cenas do Castelo 
RáTchimBum!

Flavio Campos

Chácara das Flores
É um dos primeiros condomínios verticais construídos em nossa região, 

na década de 70. Seu nome devese à chácara que um dia foi esta propriedade 
e cuja história é mantida através da preservação de construções originais.

década de 70
A Rua Vigário Pontes (onde se aguarda apenas a liberação da Prefeitura 

para o futuro Parque Alto da Boa Vista) e demais ruas do Alto da Boa Vista, 
a partir da Rua Alberto Hodge eram de terra e era possível ir à cavalo até a 
Hípica de Santo Amaro. A Avenida João Dias era uma única pista.

Cecília Gurgel 

De Olho no Entorno

Jacú
Jacuaçu é uma ave galiforme da família Cracidae, também conhecida 

como jacuguaçu e jacu na região sul. O desmatamento e a caça indiscri minada 
reduziram drasticamente a população dessa espécie. Tem coloração verde
bronze bem escura; manto, pescoço e peito finamente estriados de branco; 
pernas anegradas. O macho possui a íris vermelha, ao contrário da fêmea.

Espécie grande e barulhenta. Em bora habitem matas, descem em campo 
aberto para se alimentarem. São predominantemente frugívoros, e nisto alta
mente especializados, de acordo com Sigrist (2009), embora se alimentem 
também de folhas, brotos, grãos e insetos. 

fonte: www.agroserve.com
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Praça José Paulo 
dos Santos

A inauguração da praça localizada na 
ZER (zona estritamente residen

cial) Vila Anhanguera acontecerá no dia 
2 de fevereiro, sábado, às 10h30. José 
Paulo dos Santos foi um ativista com 
peso de ouro por sua integridade e con
duta retilínea e altruísta.

José Paulo é saudade que não nos per
mite esmorecer e amigos como Junzo 

Habiro farão jus à sua memória. 
A Praça José Paulo dos Santos já co

meça bem, pois uma ave semelhante ao 
Jacú (considerada em extinção) foi vista 
em suas árvores. 

Cemitério Campo Grande

Falta fiscalização para a falta de educação que é total.

FioS de  
AltA tEnSÃo

Estão encostados neste poste de ferro 
na Avenida das Nações Unidas, nú

mero 21.711, em frente ao ASSAI.

Ponto  
ViCiAdo

R ua Jorge Canaã com Rua Taguapaca, 
no Campo Grande.

“Naturalmente”... um ECOPONTO. 
MAS... segundo informações, há 3 

BOCAS de LOBO. Missão para a Prefei
tura Regional de Santo Amaro.

em Sintonia 9



Ouvindo uma rádio de grande difusão 
em nosso Estado, escutei dela o edito

rial de final de ano baseado na FAMÍLIA. 
Achei o tema muito apropriado e após re
flexão decidi partilhar com vocês a extração 
do que penso dessa célula social no con
texto do tempo vivido e gostaria de saber 
se estou divorciado em pensamento ou, se 
o conteúdo de minhas ilações encontram 
alguma ressonância nas mentes privilegia
das dos leitores desta revista de grande 
circulação em nossa região. Vejamos...

O pai, a mãe, o filho, o irmão... O sim
bolismo dessas palavras é imenso, não tem 
alcance, é inatingível. São frutos do sangue, 
carregam o gene, transcendem a matéria. É 
para sempre, além da vida terrena.

À reunião dessas figuras dáse o nome de 
família, célula responsável pela sustentação 
da humanidade; forte em sua essência, cân
dida em sua natureza, a família é essencial 
para o ser humano. Sem a família o homem 
se sente só, sem referência... recorre aos ami
gos, que desaparecem ao sabor das circuns
tâncias serem favoráveis ou não; isolase, 
vive na solidão, compra companhias, advém 
a de pressão, tornase infeliz.

Por conta deste suscito significado de 
família, cada vez mais devemos clamar pela 
sua subsistência, dado o sentimento de que 
ela, a família, está se esvaindo, se degradan
do, com reflexos nefastos à sociedade.

Não é à toa que certo político, précan
didato a concorrer à eleição de Presidente 
da República, embora seja um tanto quanto 
caricato e fanfarrão, na medida em que exor
ta valores de família, vem ganhando projeção 
favorável nas pesquisas.

É que o jovem de hoje está perdido! Ele 
está na transição entre nós, seus pais – que 

recebemos uma educação meio rígida – se 
comparada com a geração anterior – e a dele, 
atual, pautada pelo afrouxamento das rédeas 
e, por conseguinte, a concessão de um mun
do pleno de liberdade.

Assim, ele, o jovem sem limites, incomo
dase de morar com os pais, não raro é des
respeitoso e impõe, na maioria dos lares, 
uma espécie de ditadura do filho. Esse modo 
de proceder se estende além do seio fami
liar para atingir o ambiente escolar, criando 
também ali um lugar degenerativo do teci
do social.

Então, se os pais e os mestres não conse
guem segurar a onda do jovem, ele segue 

adiante, como um tsunami, derrubando to
das as regras de uma convivência mansa, 
pacífica, respeitosa e construtiva. 

Por isso que, na época de Natal, procura
se reunir a família em torno de uma mesa 
para prestar homenagem ao menino Jesus, 
dirigindolhe uma prece, como última tábua 
rasa de salvação de nossa sociedade.

E mesmo nesse dia SANTO, reunir a fa
mília, ainda que pequena, é um problema... 
não é para qualquer um! Os compromis
sos, as individualidades, o imprevisível... 
às vezes dá vontade de desistir, mas a vida 
sempre arruma um jeito de nos entusias
marmos e abrirmos novas oportunidades, 
novas chances, para que possamos manter 
esse vínculo, ainda que tênue, como um fi
lete de teia de aranha.

Assim, o tempo põe à mesa determinado 
número de lugares, que são preenchidos a 
duras penas e todos, por um breve instante, 
se juntam como família.

Em torno da mesa farta, os pais contam 
estórias, detalhes de suas labutas, relembram 
um pouco as suas vidas. Os filhos tam bém 
contam suas aventuras e desventuras, os avós, 
saudosamente, remontam ao passado mais 
longínquo. Todos falam, porém poucos, la
mentavelmente, tiram proveito das experiên
cias compartilhadas.

Essas variáveis são tantas, que não ousa
ria exemplificar o destino tomado por cada 
membro de uma família, outrora numerosa, 
a qual, passo a passo, diminui ao sabor das 
conveniências da vida moderna, onde ho
mens e mulheres, à boa hora, disputam seu 
lugar na vida familiar, social e profissional.

Enquanto os pais relembram seus feitos, 
o filho já está rasgando a coxa do peru   cont.8 

BERÇÁRIO: Temos 3 aulas extras no berçário:
• Aula de Inglês: diariamente com nossa professora de Inglês (20 min. por dia).
• Aula de Música: uma vez por semana com nossa professora de música (musicista).
• Aula de Coordenação e Habilidade: uma vez por semana com fisioterapeuta, 
que faz um acompanhamento sistemático, dando retorno aos pais através de 
relatórios e agendamentos individuais, caso necessário.
CIRCUITO BABY GYM: A Baby Gym (Fitness Center) trouxe um projeto inovador 
na área de estimulação motora e exercícios para os bebês em nossa escola, que 
propõe a troca de um circuito motor a cada 3 meses no nosso berçário.

O Ensino Bilíngue na Ed. Infantil passa a ter 2 horas de 
Inglês diariamente, entre todas as outras atividades como 
Ballet, Hip Hop, Ed. Física, Música e refeições inclusas.

FAmíliAdr. Francisco 
Solano Santana
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cont.8 e fazendo as malas para o Réveillon 
com os ami gos! Esse sim é o momento má
gico, onde todos alegremente trajados de 
branco ou amarelo brindam ao sabor de cham
panhe, sob o show pirotécnico, à beira mar, 
o gosto de um momento feliz.

Meu caro leitor, com algumas nuances, 
acredito que tenha sido essa sua noite de 
Natal, podendose acrescentar que aqui ou 
acolá, alguém, antes de se sentar à mesa 
farta, se lembrou do aniversariante, home
nageandoo com uma prece ou marcou pre
sença em algum culto ecumênico.

No amanhã só DEUS sabe. Espera
mos que tenhamos longevidade para pre
senciar o destino de nossos filhos e netos, 
para cons tatar que estávamos errados... 
de que eles, os jovens, estavam apenas se 
adaptando a um novo mundo de liberda
de plena e cons ciência máxima, enfim, de 
que não se perderam, mas construíram, a 
seu modo, uma sociedade menos repres
sora e feliz !

Assim, nós, pais, nos rendemos aos de
sejos dos filhos, na esperança de que eles, 

mais bem informados, transitem no eixo do 
bem, que os planos de todos sejam realiza
dos e que façam muitas festas, sem esquecer 
a família! 

Para tanto, nós, pais, ofereçamos ajuda, 
na medida do possível, para estabelecer o 
alicerce a propiciar aos nossos filhos que se 
lancem rumo ao destino, em relação ao 
qual não temos controle, na esperança de 
que eles estejam no rumo certo, a caminho 
da felicidade. 

Nós, pais, se pudéssemos palpitar, di
ríamos: filho, nada de exagero, siga apenas 
pelo caminho traçado, que será percor
rido, sem muitas dificuldades. Tenha sem
pre os pés no chão... uma coisa de cada 
vez e, devagar, você irá longe à busca de 
seus ideais!

Ainda, nesse mesmo afã de contribuir
mos para a sua felicidade, gostaríamos de 
ouvilo com a alma, sem receio, pois não 
iremos censurar nada, apenas trocaremos 
idéias para ajustar detalhes que incomo
dam. Quem sabe, assim, ajudaremos uns 
aos outros em paz. 

As festas de final de ano se passaram. 
As comemorações foram de relativa tran
quilidade e com a família reunida. É bom 
que seja assim, pois o tempo passa, ele é 
implacável, mas pode favorecernos, no 
sentido de propiciar a paz interior ou cau
sar desilusões. Tudo dependerá do destino 
que está traçado para cada um de nós, mas 
podemos fazer algo mais para melhorar a 
nossa convivência aqui na terra e tudo co
meça pela família!

dr. Francisco Solano Santana é Delegado de Polícia Titular do 99º DP Campo Grande – Santo Amaro.
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Key imaguire Jr. ACordAndo em SAmPA
Não é necessário ser tão distraído quanto 

eu: acho que todos já passaram por isso 
algum dia. Sendo que “isso” é acordar de 
manhã – será mesmo manhã?! – e sentir que 
não está na sua cama, mas em algum lugar 
do cosmos que ainda não sabemos qual é. 

Acontece muito em viagem: um ruído 
es tranho, uma luz diferente, qualquer coisa 
ina bitual, e nossos mal sintonizados neu
rônios avisam: “opa, tem alguma coisa fora 
dos eixos!”

Quando há uma referência sonora, fica 
fácil: “ ah, ontem eu vim prá praia!” Aque
le marulhinho, o tuptuptup dos barcos de 
pescadores, as vozes diferentes nas imedia
ções, a ausência do furioso trânsito da rua 
de casa... isso no ambiente auditivo, há ainda 
os odores – cheiro de maresia, no caso da 
praia, e outros mais. Enfim, o referencial é 
seguro e a gente termina de acordar já sa
bendo do que acontece.

Mas nem sempre é assim tão fácil – nas 
longas viagens, tudo contribui para criar 

uma estranheza na hora do despertar: o 
longo vôo insone, os fusos horários, a mu
dança de hemisfério e conseqüentemente 
de clima.

Emblemático da minha dificuldade em 
fazer os neurônios se espertarem e come
çarem o expediente, é acordar em Sampa. 
Recentemente, num sono pesado de após 
viagem, escutava roncos poderosos, um a 
seguir do outro. Evidente: eu estava num 
hotel próximo do aeroporto de Congonhas 
e, quando abriram a porteira, as decolagens 
eram a cada cinco minutos ou menos, sei lá.

Mas essa é uma situação muito especí
fica e recente. Há tempos – décadas, puxa 
vida! – eu tinha que freqüentar, por motivos 
de trabalho, a capital dos paulistas, sema
nalmente. E não falhava: eu acordava com 
aquela sensação estranha, de que alguma 
coisa saíra dos conformes durante o meu 
sono. Demorei prá acordar – no sentido de 
descobrir as causas da estranheza – e enten
der: era o som do trânsito paulista.

No oitavo andar onde eu ficava, a rua 
movimentada produzia um zumbido dife
rente do que me acordava na minha provín
cia. Não era só na intensidade, tinha uma 
tonalidade esquisita, um diapasão – se se 
pode usar esse termo para o trânsito paulis
ta – que diferia dos meus habituais a ponto 
de me acordar do sono dos justos.

Tentei identificar do que se tratava indo à 
janela de madrugada, com a rua praticamen
te deserta – e o tal som lá estava, vindo de não 
sei onde e indo prá onde sei menos ainda.

Falei em zumbido, mas não sei se a pa
lavra é boa para o tal som. Se fosse em Salva
dor, eu falaria em “batucada” e chegaria perto 
do som de lá. Se fosse em Veneza, falaria do 
som das rodinhas das malas e estaria igual
mente perto. Mas nada disso dá conta do 
“som de Sampa”.

São Paulo é muito complicada... 20 mi
lhões de pessoas, cada uma emitindo suas 
ondas sonoras, produzem essa sensação es
quisita e inexplicável. Será que isso explica 
alguma coisa?!

Key imaguire Junior é arquiteto, historiador e professor da Universidade Federal do Paraná.  key.junior@hotmail.com
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7 em cada 10 brasileiros são contra 
privatizações, segundo o Datafolha.
8 em cada 10 brasileiros acham o 

SUS uma droga, 9 em cada 10 brasi
leiros acham o ensino público um 
lixo, 10 em cada 10 brasileiros acham 
que a aposentadoria do INSS é uma 
vergonha. Mas Deus nos livre de en
tregarmos essa riqueza toda pro capi
tal estrangeiro, né?

Já imaginaram os Correios nas 
mãos dos alemães? E se a Caixa Eco
nômica virar norteamericana? Como 
vamos sobreviver? Já pensaram se a 

Petrobrás vira chinesa e a gente, sei lá, 
passa a pagar R$ 0,30 o litro da gasoli
na? Querem destruir o Brasil, bando 
de entreguistas?

O mais bacana é que, segundo a 
pesquisa do Datafolha, quanto mais o 
sujeito se ferra na mão do Estado (entre 
os que ganham menos de 2 salários mí
nimos, entre os que moram no Norte 
e Nordeste, entre os que tem menos 
de 8 anos de escolarização), por mais 
Estado ele implora.

Um país inteiro sofrendo de Sín
drome de Estocolmo.

Síndrome de Estocolmo

 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
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Um ano se passou desde a sua posse e 
até agora não consigo avaliar o prefei

to João Dória. Chegou cheio de propostas, 
se vestiu de gari, se vestiu de lixeiro, foi ex
tremamente “competente” para acabar com 
a fila da saúde, foi extremamente “incom
petente” ao tentar acabar com a cracolân
dia. Em minha opinião teve bom gosto ao 
fazer o corredor verde na Avenida 23 de 
Maio. Viajou muito, falou que iria privati
zar quase tudo, mas até agora só se esque
ceu de “prefeitar”.

Assumiu dia 1º de janeiro de 2017 di
zendo ser gestor e não político. Como 
gestor saiu pedindo favores aos amigos em
presários. Pediu viaturas ao presidente 
da Mitsubishi para colocar nas marginais, 
motocicletas ao presidente da Honda, re
médios aos amigos das indústrias far
macêuticas, além de outros favores. Após 
alguns problemas resolvidos, ainda as
sim não consegui ver uma competência 
em gestão.

O Gestor Prefeito renomeou os Subpre
feitos, agora eles são “Prefeitos Regionais”, 
enalteceu seus cargos e... e... e até agora 
não melhorou em nada as condições das 
“Prefeituras Regionais”, apenas se mostrou 
autoritário, demitindo os prefeitos regio
nais que ousaram dizer que a regional não 
tinha dinheiro ou autonomia para atender 
a população. 

Visitou a Câmara Municipal, falou... 
falou... falou sobre gestão, sobre um novo 
formato de administração pública e de re
pente se compôs com a “base aliada da câ
mara”, um grupo de 34 vereadores que apoia 
tudo que o prefeito solicita. Desmoralizou 
o vereador Mario Covas, o mais bem votado 
vereador do PSDB, mesmo partido que o 
seu, e apoiou a eleição do vereador Milton 
Leite do DEM para presidente da Câmara 
Municipal. 

Começo a desconfiar que o “Gestor” 
está fazendo uma “gestão muito política”... e 
quando leio nos jornais que o prefeito priva
tizador doa 40 milhões de reais e pede mais 

40 milhões ao Ministério do Turismo para 
terminar as obras da “Fábrica do Samba”, 
para doar este espaço às Escolas de Samba de 
São Paulo, coincidentemente o reduto eleito
ral do vereador Milton Leite, em um terreno 
doado pela prefeitura, difícil não achar que o 
prefeito gestor e privatizador está se tornan
do um prefeito muito político e “doador”.

Assim, ainda não sei quem é o prefeito 
João Dória, o “gestor” que não é político, 
que prometeu fidelidade ao seu “preceptor” 
Geraldo Alckmin e que ao ser indagado se 
seria candidato à presidência da república, 
jamais teve a transparência de dizer que sim 
ou que não, embora tenha viajado o Brasil 
inteiro sem nenhum motivo real, exceto o de 
vender sua imagem.

Senhor Prefeito, em minha opinião a 
sua gestão está muito fraca, principalmente 
quando faz composições com a base aliada 
(algo parecido com o “toma lá, dá cá” que o 
senhor sempre criticou no governo Dilma) 
e também quando não tem coragem de assu
mir ser ou não candidato, sempre esperan
do a melhor oportunidade política antes de 
se expor.

Chegamos em 2018 e até agora não sei 
se temos um prefeito, um gestor, um can
didato a governador, um candidato a presi
dente ou apenas mais um aventureiro que 
tentou ser diferente, mas se fez igualzinho 
aos outros.

Sérgio Berti

Quem é o Prefeito (Gestor)

JoÃo dóriA?

Sérgio Berti (izê) é instrutor de Pilot. de Competição, Dir. Preventiva e Prot. Executiva (antiseqüestro). sergioberti@direcaopreventiva.com.br
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Trago aqui um tema de extrema relevân
cia: uma patrulha da Polícia Militar 

que faz valer as medidas protetivas das víti
mas de violência doméstica. Apesar de ser 
realizado no litoral, o programa merece 
destaque, pois tem resgatado a autoestima 
e confiança de muitas mulheres.

O “Programa Patrulha Família Segura” 
da PM, existente desde 2005 no município de 
Registro, foi criado após um policial conhe
cer uma pessoa agredida pelo companheiro. 
A partir disso, foi observada a importância 
da visita policial às vítimas desse tipo de 
agressão. Mais de 500 famílias são assistidas.

Instituído pela Corporação de forma 
pioneira na região de Registro, o Programa 
consiste em uma Patrulha com uma policial 
e um policial militar, que fazem visitas cons
tantes às vítimas e às casas onde moradores 
estão oprimidos pela violência doméstica. 
O alvo são mulheres que têm medida pro
tetiva contra excompanheiros.

Para debater essa experiência, que tem 
reduzido os índices de violência doméstica 
na região do Vale do Ribeira, a Frente Par
lamentar da Família, Cidadania e Cultu
ra, que coordeno na Assembleia Legislativa, 
apre sentou um seminário sobre a Violência 
Doméstica na Assembleia.

Atualmente, naquela região, a Patrulha 
opera com 3 policiais masculinos e 3 femi
ninos. Este efetivo atende ainda as cida
des de Sete Barras, Iguape, Ilha Comprida, 
Miracatu, Jacupiranga, Eldorado, Pariquera
Açu e Cajati. Todos municípios pertencen
tes à região do Vale do Ribeira, atendido 
pelo 14º BPM/I.

No Estado, somente essa região pos
sui este tipo de Patrulha. Em alguns ou
tros municípios é a Guarda Municipal 
que realiza este trabalho, o que também é 
muito bom!

Para que efetivamente a ordem judicial 
alcance sua finalidade é importante que o 

Estado mostre sua força no caso de descum
primento. O objetivo maior desta Patrulha 
é fiscalizar o cumprimento das medidas 
protetivas determinadas pelo juiz.

Faz parte das atribuições da Patrulha 
Família Segura o contato com o agressor 
para orientálo sobre o cumprimento das 
medidas. A Patrulha também auxilia no en
caminhamento da família agredida aos ser
viços públicos que ela precisa, como audiên
cias judiciais, ocasião, aliás, onde pode ficar 
próxima do agressor.

A solicitação desse serviço pode ser 
feita logo após Boletim de Ocorrência e 
demais ajustes com o delegado de polícia 
e Ministério Público. Logo depois, o juiz 
defere a Medida Protetiva e informa à 
Patrulha Família Segura para que inicie o 
acompanhamento da vítima. É um zelo mui
to importante para cada uma das mulheres 
que passam por essa situação. A causa é de 
todos nós!

Coronel Álvaro Camilo é deputado estadual e foi ComandanteGeral da PM Paulista por três anos (2009 a 2012).

Serviços Contábeis em Geral P
Completa Assessoria Fiscal/Tributária P

Recursos Humanos/Departamento Pessoal P
Controladoria, Análises Gerenciais P

Treinamentos P
Revisões Contábeis e Perícias P

Imposto de Renda 2018
Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior - DCBE

Assessoria a Empresas,  
Pessoas Físicas e Famílias

Pela ProtEÇÃo da mUlHErCel. Álvaro Camilo

)

(11) 3044-3938 • (11) 2476-8387 • naskas@naskas.com.br
Av. Nações Unidas 18801 -  Novamérica Office Park

www.naskas.com.br
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Berçário 
A. Einstein

Carinho &
Segurança

No nosso Berçário, seu bebê recebe cuidados individuais em 
ambientes educavos, esmulantes e seguros, acompanhados por 
b e r ç a r i s t a s ,  a u x i l i a r e s  d e  e n f e r m a g e m
e nutricionista.

5668-1500
Rua Guaiuba, 268 - Interlagos

Só aqui você tem:
Atendimento das 6h30 ás 19h30

Atividades Pedagógicas

 Período de 6h | 8h | 10h | 12h

Ambulatório 

Web Camêras 

Acompanhe as avidades 
do berçário 

no nosso facebook:

facebook.com/bercarioaeinstein

Alimentação Inclusa

Berçário - Em Sintonia
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