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Editorial História

Tudo começou na Letônia com 
Herbert Çukurs, que tinha grande 

aptidão para engenharia aeronáutica e 
desenhava aviões. Sua habilidade para 
tecnologia fez com que conseguisse seu 
sonho de voar. Estudioso e autodidata 
aprendeu idiomas e música, foi enge-
nheiro, aviador e também jornalista.

Os anos 30 para ele, em seu país, 
foram anos dourados, pois construiu 
aviões monomotores, quase sem re-
cursos, e realizou voos atravessando 
a Europa saindo de Riga, capital da 
Letônia. Fez rotas para a África, países 
árabes, Israel, Japão, China. Membro 
honorário da Liga Internacional dos 
Aviadores, integra a elite da aviação 
mundial com Santos Dumont, Charles 
Lindenberg, Arturo Ferrarini, Fran-
cesco de Pinedo, Clarence Duncan 
Chamberlin, João Ribeiro de Barros, 
entre outros pioneiros, diferenciando-
-se por ter sido o único a realizar voos 
de longa distância com aviões proje-
tados e construídos por ele mesmo.

HIDROAVIÕES DA 
GUARAPIRANGAPano de fundo, de frente, de lado.

Aqui, em Santo Amaro, ela é estrela que 
brilha ao sol ou à chuva.

Que história! Quantas estórias, quantos 
contos de amor por ela e nela.

Fonte de lazer, fonte de trabalho, fonte de 
vida de tantas criaturas que por ela passam e 
vivem. Nossa protagonista é, mais uma vez, a 
nossa Represa de Guarapiranga.

Mas, quem protagoniza nossa protagonista? 
A água! Nosso bem maior, o bem vital que 

temos em nosso planeta e pelo qual, cons-
cientes e unidos temos que agir e sim, temos 
que ser contundentemente protagonistas de 
sua valoração, já que essência de vida.

Nesta edição a história fascinante sobre a 
família Çukurs e seus hidroaviões Seabee.

O trabalho obstinado de Silvia Berlinck, 
através do seu “Sorriso Sustentável”, que prio-
riza a preservação e regeneração do meio am-
biente, a promoção da saúde humana e o 
crescimento sustentável das instituições.

Fabio Schunck nos conta quem mais o 
Brasil recebe de braços abertos. 

Dr. Rafael Rosset e Sérgio Berti nos man-
têm com os pés no chão e os olhos abertos. 
Dr. Francisco Solano reflete. Dra. Elma Izai dá 
o tom do bom humor na edição do mês em 
que comemoramos o dia das mães.

Boa leitura!
Déborah Copic 

A PROTAGONISTA

No final daquela década, em 1938, 
1939, a situação política na Letônia co-
meçou a se agravar, pois “tinha dois fan-
tasmas”: de um lado os comunistas russos 
e de outro os nazistas. Herbert tinha 
vários livros publicados e os russos que-
riam que ele lhes desenvolvesse projetos 
a exemplo de um de submarino, ao que 
ele se negou. O povo leto, para tentar 
sair das mãos dos russos acabou por 
se envolver em uma armadilha e ficou 
nas mãos de ambos, russos e alemães.

Herbert e sua esposa fugiram dis-
farçados para o sul da França com 
todas as dificuldades imagináveis. Lá, 
ficaram em Cassis, onde ele desen-
volveu atividades náuticas. A Europa 
estava difícil e destruída e eles busca-
vam paz. Foi quando ao se lembrar de 
Santos Dumont, a quem considerava 
o pai da aviação, fato ainda hoje dis-
cutido, resolveu embarcar em navio 
para o Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro se refez novamen-
te através da atividade náutica  cont.8 

Ingeborg Çukurs

Família Çukurs Guarapiranga, Herbert e filhos.

A você leitor,  
que nos acompanha,  

prestigie nossos  
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cont.8 e aeronáutica e chegou a ter uma ofi-
cina homologada em Niterói, onde traba-
lhava com manutenção. Construiu bar cos, 
pedalinhos e marcou época entre 46 e 55 na 
Lagoa Rodrigo de Freitas. Ao passar a ser 
perseguido, acusado de colaborador de na-
zistas, mudou-se para Santos onde fazia 
passeios de hidroavião na Ponta da Praia.

Em 1959 conheceu a Guarapiranga, muito 
apropriada para a atividade náutica, e mu-
dou-se para São Paulo. Na represa, os hidro-
aviões Seabees PP-DVV e PP-DKU não so-
friam tanto como com a salinidade do mar e 
ali ele se instalou. Em 1962 Herbert enca-
beçou a mobilização da família Çukurs na 
importante campanha de vacinação SABIN 

Guarapiranga

(poliomielite) que atraiu muita gente da praia 
de Interlagos e do entorno, rendendo-lhes 
a honra do Certificado de Participação. Em 
1965, vítima de uma emboscada no Uruguai, 
foi assassinado. A família reclama da histó-
ria que, deturpada, lhe deu este destino e o 
historiador Andrew Ezergailis fundamenta 
em sua pesquisa, através de documentos e 
testemunhos, tratar-se de caso de calúnia.

A história da atividade náutica de Herbert 
teve continuidade com seu filho Gunnar 
Çukurs, considerado o piloto e o mecânico 
com maior experiência do mundo em aero-
naves Republic RC-3 Seabee. Gunnar coorde-
nava todas as atividades do negócio familiar 
trabalhando em equipe com irmãos e  cont.8 

Guarapiranga
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cont.8 filhos, sendo o responsável pela manu-
tenção dos hidroaviões. A esposa, Ingeborg, 
cuidava da parte fiscal e burocrática. Os voos 
eram feitos por Gunnar e um de seus irmãos, já 
que eram dois hidroaviões Republic RC3CB.

Um Mervin, muito raro, trazido do Rio 
de Janeiro e recuperado pela família teve 
recolocados novos flutuadores e virou uma 
atração muito especial. Hoje integra os co-
mentários nas redes sociais por quem gosta 
de aviação antiga, conta a filha de Gunnar, 
Werena Çukurs.

Com o passar dos anos a represa sofreu 
grande deterioração, devido aos loteamen-

Guarapiranga

Gunnar Çukurs no PP-DKU

Gunnar Çukurs primeiro à direita

Gunnar e seu caminhão

Gunnar Çukurs e a oficina

sação de voar. Gunnar colocava um manche 
duplo para que o rapaz segurasse e sentisse 
o voo. Werena conta que havia muitas pessoas 
deficientes cujas famílias os levavam com 
frequência para voar, uma alegria para eles.

No final dos anos 80, com a deterioração 
da represa, Gunnar decidiu encerrar as ativi-
dades, o que se deu em 1996. Segundo site es-
pecializado ele acumulou mais de 12 mil horas 
voando hidroaviões Seabee. Os aviões, de 
1947, apesar da manutenção regular e sempre 
inspecionados pelo DAC, assim co mo suas 
instalações, precisariam de restauração pela 
saturação do metal, um custo muito alto.  cont.8

tos clandestinos bancados por políticos locais, 
que liberavam áreas vitais de preservação em 
troca de favores.

Gunnar, desde os anos 70, levava pessoas 
ligadas ao saneamento básico, mídia e auto-
ridades para voar e mostrar os pontos por 
onde o esgoto entrava na represa. No final dos 
anos 80 já estava muito desanimado (há ví-
deo no youtube) pela deterioração do local 
onde inicialmente se faziam os voos no final 
da década de 60, início dos anos 70.

O passeio era realizado por muitos avia-
dores, famílias, artistas e até tinha clientes 
fixos, como um rapaz cego que adorava a sen-
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Gunnar optou por fazer uma tran sação 
com um comandante de importante empre-
sa aérea, que ficou com um dos equipamen-
tos na condição de que o outro fosse doado 
para o MUSAL (Museu Aeroespacial) no Rio 
de Janeiro, onde se contaria a história e toda 
a trajetória destes Seabees – desde o Rio de 
Janeiro, Santos e Guarapiranga. Mas isto não 
se cum priu, segundo Werena.

Ao desfazer-se dos aviões, Gunnar passou 
a dedicar-se ao transporte de barcos. Criativo 
e engenhoso, tal qual seu pai Herbert, cons-
truiu e preparou carretas para transportar 
barcos com um caminhão dos anos 50, GMC, 
com motor marítimo. Um caminhão muito 
bonito que chamava a atenção e com o qual 
trabalhou até 2010, quando teve um AVC.

Entristecido e desgastado, viu que o his-
tórico todo dos hidroaviões havia ficado no 
passado de 36 anos de pousos e decolagens 
na esplendorosa Guarapiranga. 

Não bastasse, o desfecho do retorno 
do monumento dos Heróis da Travessia do 
Atlântico – que nos anos 80 foi transferido 
para a Av. Brasil (revista Em Sintonia Dez 
2017) – parecia distante, embora tenha lu-
tado durante anos, ao lado de amigos, para 
que o monumento voltasse ao local de ori-
gem. O que veio a acontecer no ano em que 
faleceu. A reinauguração do monumento 
deu-se logo após a morte de Gunnar e ali se 
rezou sua missa de 7º dia. Um local idolatra-
do por ele pelo seu respeito à história dos 
aviadores brasileiros. 

Fonte: Entrevista a Werena Çukurs
Crédito Fotos: Acervo Werena Çukurs  

e publicadas por Richard Çukurs.
Pesquisa: http://www.seabee.info/rc3_brazil.htm

http://herbertscukurs.blogspot.com.br/ 
2009/08/o-ultimo-seabee.html

http://herbertscukurs.blogspot.com.br/search/  
label/HERBERTS%20CUKURS-108%20ANOS.

https://www.theapricity.com/forum/ 
showthread.php?17787-Herberts-Cukurs- 

quot-the-most-famous-Latvian-quot

Herbert Çukurs

Herbert Çukurs

Marco de uma época

Voo panorâmico sobre a Guarapiranga
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Durante o Fórum Mundial da Água, en-
tre 19 e 23 de março, o Programa da 

ONU para o Desenvolvimento transformou o 
Pla netário de Brasília no Planeta ODS, um es-
paço de discussão sobre a água e desenvolvi-
mento sustentável. Debates, filmes e rodas de 
conversa abordaram relação do Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 6, sobre recur-
sos hídricos, com as outras metas da ONU. 
Os participantes das mesas tiveram a oportu-
nidade de debater, em diferentes momentos, a 
implemen tação dos diferentes eixos da Agenda 
2030 (Paz, Pessoas, Planeta, Parcerias e Pros-
pe ridade). Recebemos o convite para partici-
parmos do debate sobre Água e Resíduos 
Sólidos Urbanos onde apresentamos soluções 
através de uma gestão mais eficiente e segura 
dos resíduos e contribuições para o alcance 
das metas da Agenda 2030.

Foram realizadas articulações impor-
tantes com a SEGOV-Secretaria do Governo 
Federal, MEC, Ministério dos Direitos Hu-
manos, PNUD,Universidades, Empresas e 
outros atores compromissados com o desen-
volvimento sustentável e uma nova Agenda 
de Ação pela Água.

Durante os quatro dias de programação, 
os visitantes do “Planeta ODS” participaram 
de debates sobre água e governança, colabo-
ração do setor privado para o alcance das 
metas dos ODS 6, empreendedorismo e ges-
tão de recursos hídricos e desenvolvimento 
rural sustentável.

No dia 22, às 11 horas, foi lançado o 
Relatório Mundial da Água 2018. O Grupo 
Assessor da ONU no Brasil para a Agenda 
2030 também realizou, ao longo do even-
to, o lançamento do Glossário do ODS 6, 

ÁGUA PARA O  
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

publicação que traz definições de termos e 
conceitos referentes às metas sobre água e 
saneamento.

O “Planeta ODS” foi realizado por meio 
de uma parceria entre a Secretaria de Gover-
no da Presidência da República, Governo de 
Brasília, Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e o Centro Rio+. O even-
to também teve o apoio do Sistema ONU no 
Brasil, de representantes do setor privado, 
de governos e da sociedade civil.

Papel da água na solução de 
conflitos em debate aberto

A promoção de uma sociedade pacífica, 
justa e inclusiva é um dos pilares da atuação 
do PNUD no Brasil. Para isso, a organiza-
ção se engaja em projetos que visam a parti-
cipação social, transparência e governança 
democrática de forma a garantir os direitos 
humanos a toda a sociedade. Esse foi um 
dos eixos em debate na mesa “Água e Paz” 
realizada no “Planeta ODS”. A ideia era dis-
cutir a água como direito humano e debater 
de forma multilateral o papel desse recurso 
na manutenção da democracia.

Moderadora do debate e coordenadora 
da Unidade de Paz, do PNUD, Moema Freire 
destacou a importância da troca de ideias 
entre diferentes instituições de governança 
democrática. “Foi uma reflexão coletiva que 
buscou entender as raízes dos problemas 
relacionados à água e como isso afeta, por 
exemplo, povos tradicionais”, explicou.

Primeira convidada a falar, a procurado-
ra federal dos direitos dos cidadãos, Débora 
Duprat, criticou o atual modelo econômico 
que se apropria dos recursos da natureza. 

“Temos uma política indutora do consu-
mo desequilibrado. Precisamos reverter essa 
ação intencional proposta pela lógica do ca-
pital”, disse. 

Outro ponto alto do debate foi o im-
pacto da falta de acesso à água. Segundo a 
representante da União Geral dos Traba-
lhadores (UGT), Fátima Cristina Palmieri, 
pessoas pobres, mulheres, idosos, crianças 
e deficientes têm condições de exclusão po-
tencializadas em termos de violação dos di-
reitos humanos, o que favorece conflitos.

Armin Augusto Braun, da Secretaria de 
Defesa Civil e do Ministério da Integração, e 
Nina Orlow, da Rede Nossa São Paulo, exem-
plificaram o papel do cidadão e do coletivo na 
mediação de conflitos. A ênfase: atitudes e 
participações sociais que com pactuem com 
ações de proteção ao meio ambiente.

Na tarde de quarta-feira 21 de março, 
véspera do Dia Mundial da Água, o enfo-
que foi o eixo Prosperidade – a gestão inte-
grada dos recursos hídricos e os papéis da 
água e do saneamento no bem-estar econô-
mico e social.

O coordenador da área de Pessoas e 
Prosperidade do PNUD, Cristiano Prado, 
enfatizou a necessidade da adoção de ações 
concretas para o desenvolvimento econô-
mico e social do Brasil, em harmonia com a 
natureza. Moderador do debate, ele refor-
çou a gestão sustentável da água como um 
denominador comum entre os participantes 
e os norteou a diferentes discussões sobre 
o tema “Água e Prosperidade”.

Uma das perspectivas apresentadas pelos 
integrantes da mesa foi quanto ao desenvol-
vimento de políticas de saneamento para a 
saúde pública. Para o assessor da Organização 

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.

Meio Ambiente
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Pan-Americana da Saúde (OPAS), Henry Her-
nandez, esse é um desafio intersetorial. Ele 
reconheceu a participação social como fun-
damental para a promoção da saúde e apon-
tou desafios: “Cerca de 80% das doen ças e 
enfermidades estão direta ou indireta mente 
relacionadas à água. Não há como dissociar 
dengue e malária, por exemplo, de questões 
sobre tratamento e saneamento da água”.

À mesma mesa, representando a Rede 
Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira citou 
res ponsabilidades e oportunidades das em-
resas com a Agenda 2030.

Segundo dados do próprio órgão, das 
1953 empresas globais analisadas, o ODS 6 
“Água Potável e Saneamento” aparece entre os 
cinco objetivos menos lembrados e é prio-
rizado por apenas 32% das empresas. Mas 
Carlo contrapõe: “Trata-se de uma redução 
de custos para as empresas. Uma vez que a 
cadeia trata melhor os insumos, água e ener-
gia, empresas reduzem custos de produção”.

No dia Mundial da Água, 22 de março, 
participamos da Roda de Conversa “Resíduos 
e Água” onde tivemos a oportunidade de 
apresentar soluções para minimizar os im-
pactos na água através de uma gestão mais efi-
ciente e segura dos resíduos gerados no setor 

de saúde odontológico e no ambiente do-
méstico. Convidados presentes: Silvia Ber-
linck do Instituto Sorriso Sustentável, Fátima 
Cristina Faria Palmieri da UGT, Nina Orlow e 
Carlos Henrique Oliveira da Aliança Resí-
duo Zero Brasil, Paulo Cesar dos Santos do 
Instituto Ecobairro Brasil, Simone Rocha da 
CONASCON e Claudia Saleme da Mottainai 
Tecnologia e Brasil Sustentável Editora.

Papel das Crianças ainda é 
pouco relevante nas pesquisas

A segunda parte do último debate no Pla-
neta ODS teve como foco a educação am-
biental na gestão de recursos hídricos, desen-
volvida no território da Bacia do Paraná 3 – BP3, 
e promovida pelo Programa de Educação 
Ambiental da Itaipu Binacional. A gerente da 
Divisão Ambiental de Itaipu, Leila Alberton, 

explicou que há 20 
programas socio am-
bientais de atua ção 
na região. As ações 
abran gem desenvol-
vimento rural susten-
tável (agricultura fa-
miliar e orgânica), 
passando por gestão 
de resíduos em parce-
ria com associação de 
catadores, e gestão de 
bacias hidrográficas, 
com recuperação de 
passivos ambientais 
(nascentes, matas ci-
liares, conservação de 
solo, entre outros).
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Leila explica que um dos grandes desafios 
é desenvolver estratégias de educação am-
biental distinta para o perfil de cada público. 
É preciso estabelecer parcerias públicas e pri-
vadas, com profissionais de várias frentes, 
formando uma rede de pequenos e grandes 
coletivos, a depender do perfil de cada região.

Já a bióloga e mestre em Educação Pris-
cila Morhy apresentou sua atuação no pro-
jeto da Universidade do Estado do Amazo-
nas, intitulado “Sentimento de pertença nas 
crianças da educação infantil em relação à 
água em espaço educativo”. Ela disse que 
a relação subjetiva da criança em relação à 
água, no sentido de afetividade, não é nor-
malmente desenvolvida, o que motivou o 
estudo. “Durante a pesquisa, elas próprias 
[as crianças] iam construindo seu conheci-
mento em rodas de conversa (...), em espa-
ços não formais de ensino”.

Os desenhos das crianças serviram de 
base para a análise do vínculo desenvolvido 
com a água. Priscila Morhy explica que os 
indicadores não se vinculam apenas à água 
e às crianças, e a pesquisa permitiu gerar os 
primeiros indicadores do Brasil de pertenci-
mento ambiental. Correlacionando todos os 
dados gerados, o estudo mostrou que aque-
le indivíduo que pertence ao ambiente tem 

motivos para preservar, além de ter atitudes 
no cotidiano e o desejo projetado no futuro 
de que a água não desapareça.

Reafirmamos o nosso apoio aos ODS e 
continuaremos nossos trabalhos para alcan-
çar os objetivos globais. Precisamos criar am-
bientes nos quais a inovação e o empreende-
dorismo possam prosperar. Isso irá demandar 
o envolvimento de muitos parceiros: o Sis-
tema das Nações Unidas, a sociedade civil, 
o setor privado, as instituições financeiras, a 
mídia e as autoridades nacionais e locais.

E seguimos confiantes com a nossa mis-
são de transformar os ambientes em locais 
saudáveis, seguros e sustentáveis, priorizan-
do a preservação e regeneração do meio am-
biente, a promoção da saúde humana e o 
crescimento sustentável das instituições.
Por Silvia Berlinck, Instituto Sorriso Sustentável

Nota: 
Com apoio do curso de Jornalismo  

do Centro Universitário IESB

Para saber mais:
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/

home/presscenter/articles/2018/grupo-
-assessor-da-onu-lanca-glossario-de- 

termos-sobre-agua-e-san.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/
home/sustainable-development-goals.html
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AVES NATURALIZADAS

A cidade de São Paulo possui 12 milhões 
de habitantes, incluindo muitos estran-

geiros, pessoas de diferentes países que por 
algum motivo escolheram essa região para 
viver. Com uma população tão misturada, 
fica difícil saber quem é nativo e quem não é, 
uma situação que também acontece quan-
do olhamos para as plantas e para as aves. 
Talvez você nunca tenha parado para pen-
sar sobre isso, mas será que todas as aves de 

vida livre da nossa cidade são brasileiras? 
O Brasil tem 1919 espécies de aves e apenas 
quatro não são nativas, ou seja, chegaram 
em nosso país após a “descoberta” dos por-
tugueses e aqui estão até hoje, com histó-
rias interessantes de colonização.

Quando pensamos em uma ave introdu-
zida, logo vem na mente o Pombo-domés-
tico (Columba livia domestica), pois como 
o próprio nome diz, é uma ave doméstica, 
criada pelos asiáticos a mais de 5 mil anos, 
sendo descendente do Pombo-bravo (Co-
lumba livia), do Mediterrâneo Europeu. Foi 
introduzida no Brasil pelos colonizadores 
já no século XVI, como ave doméstica, tor-
nan do-se parcialmente selvagem, arisco e 
independente de cuidados humanos. É de-
pendente de áreas urbanas e se aproveita do 
lixo que encontra pelas cidades, gerando mui-
tos problemas com a sujeira que produz, po-
dendo transmitir diferentes tipos de doenças.

O Pardal (Passer domesticus) é original 
da Europa, mas colonizou praticamente to-
dos os continentes com ajuda do homem. 
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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

Pombo-doméstico Pardal

Chegou no Brasil em 1906, quando 200 par-
dais foram trazidos de Portugal para o Rio de 
Janeiro, com a brilhante ideia de colaborar 
com a campanha do sanitarista Oswaldo 
Cruz de higienização da cidade, pois eram 
considerados inimigos dos mosquitos, trans-
missores das enfermidades que assustavam 

Fabio Schunck
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o Rio naquele ano. Depois de estabelecidos 
na cidade, começaram a se reproduzir e co-
lonizar outras regiões do estado e do país. 
O Pardal adora áreas urbanas e diferente-
mente do que pensavam os portugueses, eles 
não se alimentam de mosquitos, mas de res-
tos de alimento que encontram pelo chão, 
igual o Pombo-doméstico.

Uma ave pouco conhecida, mas muito 
bonita é o Bico-de-lacre (Estrilda astrild), 
natural da África e que também chegou no 
período da colonização, provavelmente pelos 
navios negreiros que aportaram em Santos. 
Em 1870 vários Bicos-de-lacre foram soltos 
no interior de São Paulo e depois em outras 
cidades do Brasil, mas diferente do Pardal e 
do Pombo-doméstico, eles precisam de vege-
tação natural para viver, pois se alimentam 
das sementes de algumas plantas, principal-
mente das gramíneas.

Um caso interessante é o da Garça- 
-va quei ra (Bubulcus ibis), que vive em cam-
pos abertos e pastos, sempre ao lado de gran-
des animais como as vacas, que ao andar, 

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)

espantam os insetos dos quais ela se alimen-
ta, por isso seu nome popular. Esta garça 
também é afri cana, mas chegou no Brasil 
voando, isso mesmo, atravessou o Oceano 
Atlântico sem nenhuma ajuda humana. As 
primeiras garças foram observadas em 
1964 na Ilha do Marajó, no Pará, associada 

a búfalos e em 1980 já tinham chegado no 
Rio Grande do Sul, ocorrendo atualmente 
em todos os estados.

Estas aves que por aqui chegaram, esta-
beleceram suas populações e se naturali-
zaram brasileiras, mostrando que o Brasil 
recebe todos de braços e asas abertas.

Bico-de-lacre Garça-vaqueira
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MÃES PODEM TUDO!
Já se disse que a maternidade é uma missão 

impossível.
Somos responsáveis por quase tudo que 

acontece no mundo.
Afinal, mãe todo mundo tem, e tem 

sempre alguém para achar que a culpa 
deve ser dela, da mãe! Aliás, culpa é nosso 
carro chefe!

Dormimos e acordamos com culpa, se 
as pessoas soubessem disto, poderiam se 
poupar de nos despertar para nossas respon-
sabilidades. Sentimos culpa antes, durante 
e depois!

Se pudéssemos começaríamos tudo outra 
vez todos os dias, para ver se desta vez faze-
mos melhor! Não queremos apenas acertar, 
queremos conseguir! 

Queremos que nossos filhos sejam o 
que sonhamos e mais o que eles sonharam 
e, ainda por cima, que sejam felizes, e acha-
mos que nós, temos que criar condições 
para isto!

E lá se vem o dia das mães! Almoços, 
pre sentes, carinhos, lágrimas de emoção, ho-
menagens e discursos culpados.  

Mas sabe o que eu acho que nós quería-
mos? O direito de pelo menos por um dia, 
sermos exatamente como queríamos ser.

O direito de fazer os filhos voltarem ao 
tempo em que dependiam da gente e então, 
aproveitar o que pelos deveres e pelas cul-
pas, certamente não nos permitimos apro-
veitar. Eles não poderiam nem reclamar , 
nem fugir, e nós mães devoradoras e apai-
xonadas poderíamos fazer e dizer tudo o 
que quiséssemos...

Pôr o filho de dezoito anos no colo e fa-
zer cafuné. Puxar a filha de 20 anos de volta 
pra casa e passar o dia penteando o cabelo 
dela, escolhendo vestido e dizendo que ela 
é linda... Dormir com as crianças vendo fil-
me na cama delas.

Concordar impunemente com todas as 
bobagens que eles dissessem, com tempo 
bastante para achá-las importantíssimas. Pas-
sar o dia comendo porcaria com os filhos sem 
se lembrar do pediatra e da nutricionista. 
Chorar de escorrer meleca, vendo filme da 
Disney. Discutir fervorosamente a conduta 
dos heróis e dos monstros. Jogar vídeo game, 
cartas, quebra cabeça, brincar de Barbie e 
de colorir. 

Esquecer de mandar tomar banho, e de 
aproveitar que é domingo para cortar unhas. 
Rir de bobagens e ouvir mentirinhas como 
se fossem grandes verdades. Desejar que o 
tempo parasse e que eles não crescessem, 
sem se sentir usurpando a vida deles.

Pedir pizza para o jantar, sem deixar o 
pai reclamar.Vale esquecer da droga do de-
ver de casa, das provas, e brincar sentada 
no chão.

E no final do dia ainda se dar ao luxo de 
brigar, fazer barraco, porque infelizmente, 
esta alegria toda, agora só no ano que vem!

Ser mãe, muitas vezes nos priva do di-
reito de aproveitar nossos filhos, e o presen-
te do dia das mães, podia ser simplesmente 
convencer os filhos grandes e proporcionar 
aos pequenos a oportunidade de brincar 
de mãe e filho, como a gente queria que a 
vida fosse.

Dra. Elma Auday Bichara Izai é psicóloga, psicanalista e escritora (elmaizai@yahoo.com.br)

Dra.  Elma  
Izai

NOWSPORT

FEBRE AMARELA
Casos de saguis encontrados mor-

tos e com laudos indicativos de Febre 
Amarela continuam a acontecer em 
Santo Amaro! A campanha tem pre-
visão de encerramento no dia 30 de 
maio e está disponível em todos os 
postos de saúde da capital.

O app dos esportistas. Baixe pelo  
Google Play ou pela Apple Store. 

DOE +  
LIVROS

Lugar de livro  
NÃO é no lixo.

Retira-se no local ou  
pode-se levar  
pessoalmente,  
basta agendar.

Ligue 97397-9712  
ou 3294-0795

http://doemaislivros. 
wixsite.com/cultura
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Não aguento mais ser punido por ser ho-
nesto. A inércia do Estado e a incom-

petência dos Governantes fazem com que os 
cidadãos de bem e honestos sejam penaliza-
dos todos os dias! É isso mesmo! Com um 
Estado inoperante, que não consegue man-
ter a ordem pública, que não consegue tomar 
conta de seus delinquentes e marginais, en-
tão os Governantes e Legisladores, começam 
a criar regras e leis com a desculpa de evitar a 
delinquência, mas que na verdade penali-
zam apenas os cidadãos de bem, que obvia-
mente sempre respeitaram as leis e as regras.

Se eu vou ao banco, não posso usar o celu-
lar. Com a justificativa de que os bandidos se 
comunicavam via celular para fazerem as cha-
madas “saidinhas de banco” a Câmara Munici-
pal de São Paulo aprovou em 2012 a lei que 
proíbe o uso de celular nos bancos. Seria jus-
tificável se os assaltos tivessem acabado, mas 
não acabaram. Além disso, muitos bancos 
utilizam o sistema de “tokem” ou mensagens 
por celular para liberar senhas e autorizações 
para as transações. É muita incoerência, você 
não pode usar o celular, mas só consegue fazer 
uma transação bancária após receber uma se-
nha do próprio banco pelo celular.

Velocidade nas Marginais. Com o discur-
so de diminuírem os acidentes de trânsito, 
cada prefeito estabelece um limite de velo-
cidade, porém nenhum deles se justifica, já 
que os causadores de acidentes são aqueles 
condutores que transgridem as leis de trân-
sito e estes desrespeitam qualquer velocida-
de, não importando se é 60, 70 ou 90 km/h. 

PUNIDOS POR SERMOS HONESTOSSérgio Berti

Além disso, muitos dos acidentes das mar-
ginais são atropelamentos, mas se pegarmos 
o código de trânsito, as marginais são “vias 
expressas” e nas vias expressas é proibido o 
tráfego de pedestres, porém em São Paulo 
encontramos até vendedores ambulantes nas 
vias expressas, tanto nas marginais, como 
na av. 23 de Maio.

Na praia da Astúrias no Guarujá havia 
uma rua sem saída onde se concentravam 
jovens para beber e fazer bagunça a noite 
inteira. As autoridades locais, demonstran-
do total incompetência para resolver o pro-
blema, decidiram proibir o estacionamento 
de veículos naquela rua no período da 00:00 
até as 06:00, penalizando assim todos os mo-
radores que, além de conviverem com o baru-
lho, sujeira e bagunça, também não podiam 
mais estacionar seus carros à porta de suas 
casas. Mas... os bagunceiros da rua começa-
ram a estacionar os carros em locais próximos 
e continuaram a se reunir naquele ponto.

Se eu for listar aqui todas essas leis absur-
das que penalizam as pessoas de bem, escre-
verei um livro e não apenas uma coluna, mas 
vejam abaixo algumas delas:

– proibido ter armas – como se os ban-
didos tivessem suas armas registradas;

– proibido torcida nos estádios – as fa-
mílias não podem mais assistir os jogos do 
seu time por conta das brigas nos estádios, 
mas as torcidas continuam se digladiando e 
se matando em qualquer outro lugar da ci-
dade, principalmente nos dias de jogo;

Assim é com tudo! Os governos estaduais, 
municipais, distrital e federal, por conta de 
total incompetência, tentam transferir ao ci-
dadão de bem a responsabilidade e a conta 
desta incompetência.

Lembro-me de um antigo Delegado que 
tínhamos aqui no bairro que dizia: “os bandi-
dos só roubam os seus carros porque vocês 
estacionam na rua”. Não preciso dizer que 
este delegado não durou muito tempo aqui.

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

São Paulo!

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

DELIVERY: (11) 5548-3830

Toda nação bem sucedida tem uma cul-
tura política – crenças difundidas, valo-

res e normas que definem a relação dos ci-
dadãos entre si e com o governo estabelecido. 
Essa cultura política independe do grau de 
educação formal – Tocqueville ficou impres-
sionado ao ver como até o mais humilde la-
vrador norte americano tinha introjetado os 
valores do individualismo, do império da lei, 
do nacionalismo e do livre-mercado, e que sua 
compreensão desses conceitos não era in fe-
rior a de um advogado, médico ou político.

Como brasileiros, nossos problemas em 
criar uma identidade cultural comum são 
vários e óbvios. Primeiro, somos uma nação 
contratualmente inventada. Afora algumas 
escaramuças aqui e ali, viramos país mais 
por fadiga de material da metrópole que por 
mérito ou direito adquirido. 

Depois, herdamos uma aristocracia feudal 
e uma monarquia tropical que, conquanto te-
nha sido exitosa ao manter a integridade do ter-
ritório nacional, pouco fez para disseminar os 
princípios da igualdade formal, da liberdade e 
da livre-iniciativa. O brasileiro, de fato, não en-
tende a democracia liberal e a isonomia. Nos-
sos representantes eleitos são pequenos reis 
absolutistas, e nossos servidores públicos são 
uma casta de aristocratas a quem devemos re-
verência, tendo eles trocado a marca de distin-
ção do sangue pela do concurso público. Todo 
brasileiro é, no fundo, meio sebastianista, al-
guém ansioso por dobrar a coluna, e espera 
pela vinda de um salvador da pátria qualquer, 
alguém que diga que tudo ficará bem, seja na 
figura de Dom Pedro, ou Getúlio, ou Lula, ou 
quem quer que seja eleito em outubro.

Daí se segue que discutir política no 
Brasil é como nadar num pires, independen-
temente do grau de escolaridade do interlo-
cutor. Geralmente, aliás, quanto mais “ins-
truído” for este, mais dogmático tende a ser, 
já que o tipo de conhecimento vendido hoje 
nas universidades brasileiras tende não a li-
ber tar, e sim a trancafiar os alunos em bolhas 
ideológicas autorreferentes. Eu, por exemplo, 
nunca conheci um pobre que votasse por 
convicção ideológica. Pobre vota sempre com 
o bolso e com o estômago (duas das melho-
res justificativas morais pra qualquer deci-
são que se tome na vida). À esquerda e na-
quele ajuntamento a que se convencionou 
chamar de direita brasileira, quem vota com 
o ego, na presunção de que vai salvar o país, 
ou de que sua mera opinião fará alguma di-
ferença na concertação geral das coisas, são 
os filhos da classe média bem instruída. 

Disso e da nossa flagrante deficiência em 
discutir ideias e não pessoas, surge uma aveni-
da para todos os tipos de populismo. Experi-
mente criticar o político preferido de alguém 
por qualquer motivo, e observe como uma 
pes soa que se considera perfeitamente racio-
nal é capaz de agir passionalmente, co mo se 
você estivesse na verdade criticando um mem-
bro da família ou um líder religioso importan-
te. Se determinado político é identificado com 
um saco de valores a que você se associa, mes-
mo sem entende-los, ele auto maticamente se 
posiciona acima de qualquer crítica ou reparo.

No fim das contas, o brasileiro não quer 
um Presidente da República – quer um líder 
de seita.

 Rafael Rosset CULTURA POLÍTICA

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

EducAÇÃO 
Escoteira

É um evento pensado para acontecer 
dentro das instituições de ensino, 

proporcionando aos estudantes opor-
tunidade de vivência de atividades edu-
cativas, de forma divertida e atraen-
te, junto aos membros do Movimento 
Escoteiro.

As edições ocorrem no terceiro sá-
bado do mês de maio e pretendem al-
cançar mais de 1.200 estabelecimentos.

A presença dos Escoteiros nas esco-
las atende aos interesses das Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação 
Bá sica, que propõe tornar interessantes 
os conteúdos escolares, devendo ser pla-
nejado e desenvolvido de modo que o 
público alvo, crianças e adolescentes, pos-
sa sentir prazer nas atividades. 

Agenda

Este ano o Grupo Escoteiro IBIRA-
GUAÇU agradece de forma ímpar a opor-
tunidade e confiança que a escola Luiz 
Simione Sobrinho abraçou o projeto 
EducAÇÃO Escoteira, pois para os es-
coteiros o evento faz parte do compro-
metimento com a educação para a vida, 
que deve refletir-se em todas as dimen-
sões dos jovens, ajudando-os a evoluir e 
crescer como pessoas. 

Por Oney Schliesing Jr.
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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

Em tempos onde o prazer descamba 
para o “afogar-se” no que nos é referên-

cia como “delícias”, torna-se um atalho de 
um caminho à frente mais acidentado.

É possível SIM ter prazer e evitar 
o pior caminho.

É possível SIM voltar a ter prazer ao 
olhar-se no espelho e tirar o peso que 
o incomoda, do corpo e da mente.

Encare de frente, livre-se de ben-
galas. Você pode!  

Assuma o compromisso consigo 
mes mo e venha conversar conosco. Em 
ava liação conjunta entre terapeuta, psi-
quiatra e paciente estudaremos sua 
opor tunidade e tratamento para livrar-
-se da compulsão alimentar, ou indica-
remos outras formas de tratamento.

Dr. José Izai

Dr. José Izai 
Médico Psiquiatra • CRM SP 190389

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

P S I Q U I A T R I A   |   P S I C A N Á L I S E   |   H O M E O PA T I A

Aulas Particulares para adultos e crianças já alfabetizadas
(Material didático lúdico importado)

Alemão no 
Campo Belo

Também  
online

Irene Bobrik
CRP - 011 378 (MEC) Cel.: 9 9291-3707

LIBERTE-SE DA
COMPULSÃO ALIMENTAR
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Participo de um encontro mensal para 
discutir assuntos variados de interesse 

do bairro e região, com inúmeras senhoras 
que expressam jovialidade no espírito, na 
alma e nos rostos gentis, simultaneamente 
às ações que lhes motivam preocupações 
que não são sua responsabilidade, mas en-
volvem-se a fundo, a exemplo o apoio à 
Casa do Menor de Santo Amaro.

De um lado, mulheres da melhor idade 
com tanta espiritualidade e, de outro, jo-
vens promissores cometendo atos extrema-
dos de suicídio.

Entendo, por intuição e observação do que 
ordinariamente acontece à nossa volta, que o 
ser humano, a obra mais perfeita do Criador, 
tem capacidade para resolver todos os proble-
mas que lhe são acometidos: a rigor, você não 
precisa recorrer a alguém para corrigir sua tra-
jetória, rumo à felicidade. Prefiro adotar essa 
metodologia de acudir a mim mesmo, utili-
zando de minhas próprias forças – mentais e 
físicas, para sanar aquilo que esteja me pertur-
bando a mente, o corpo, a alma, o espírito... 

Seria esse um bloqueio, uma ação de de-
fesa, que poderia ser cuidado com auxílio 
de psicanálise ou... estou sozinho, cuidan-
do de mim mesmo, seguindo a intuição? 

Aqui e acolá, com muita frequência, aliás, 
me deparo com pessoas a recorrerem habi-
tualmente aos profissionais e comentarem 
que tais consultas lhes proporcionam grandes 
benefícios. Sei que a complexidade da mente 
humana envolve muito estudo, pesquisa, re-
gressão, para ter tratamento de algum distúr-
bio, de algum sofrimento; mas, primeiro, 

Dr. Francisco 
Solano Santana

você deve utilizar a capacidade de sua mente 
em benefício próprio, para se orga nizar, se 
disciplinar e cuidar de seus próprios proble-
mas, sejam de ordem física ou espiritual. 

Primeira coisa a se fazer é cuidar da es-
piritualidade – isso lhe traz paz, depois a 
gentileza – isso lhe traz leveza. Destas duas 
coisas juntas se extraem tantas outras boas! 
Havendo boa índole, o lado é o do bem, o do 
importar-se com os outros, contribuindo-se 
e usufruindo-se de uma sociedade melhor.

Acaso se a dor for física, decorrente 
de um fato real, lhe atinge o corpo e você 
combate a causa, ela desaparece ou mini-
miza, tornando-se suportável. Agora... se 
a dor não adveio de nenhum fato fenomê-
nico e está em sua mente, então a psicaná-
lise poderá explicar e talvez por isso ela 
exista e faça bem às pessoas.

Escrevo com consciência a partir do que 
observo no dia a dia em contato com as pes-
soas e analisando os fatos, os acontecimentos. 
Observo o olhar, janela da alma, mas não 
ouso descrever a constituição dessa obra 
prima de DEUS – o “olho”. Assim, fica mais 
fácil ser feliz, ou não?

A vida passa rápido e o tempo é escasso 
para analisar questões comportamentais, 
cere brais, neurônios... apenas sinto e poten-
cializo os sentimentos que são bons. Vamos 
simplificar as coisas ou continuaremos pe-
sarosos! É melhor ir lá pra fora e absorver 
as maravilhas que a natureza nos oferece de 
graça, do que ficar dentro de casa pensando 
no imaginário...

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

“DE PER SI”

Alto da Boa Vista
CALÇADAS  
PEDESTRES

Inúmeras situações nos são alertadas 
a respeito das calçadas do bairro para 

que a Prefeitura Regional intervenha 
impondo-se pela lei e pelo bom senso. 
Algumas ruas do bairro têm calçadas 
estreitas e o descarte de grande volume 
de lixo tem gerado problemas para os 
pedestres causando acidentes.

Outro problema alertado é a conser-
vação das calçadas e o plantio de espécies 
não condizentes com a livre passagem 
dos transeuntes. A região é conhecida por 
sua esplendorosa vegetação e por boa par-
te plana, motivo de caminhadas de famí-
lias e muitos idosos, os que mais se ressen-
tem pelas dificuldades e perigo de quedas.

De Olho no Entorno

Vereador 
RESPONDE

O vereador Ricardo Nunes postou áu-
dio em nosso Face em resposta aos 

pro blemas de enchentes apontados na edi-
ção de Abril da revista Em SINTONIA.

Comenta que em reunião no dia 12 
de abril com o Secretário adjunto da 
Secretaria de Obras, Sr. Santoro, a res-
peito das en chen tes nas Avenidas Sgto 
Lourival de Souza e Zagottis, vide ima-
gens publicadas e em vídeo do caos ins-
talado no dia 30 de março, a solução 
está por pouco, pois prevê-se que em 
um mês as obras sejam retomadas.

A explicação pela estagnação da 
obra deve-se, segundo Ricardo Nunes, 
ao fato de o Tribunal de Contas da 
União ter paralisado os recursos do go-
verno federal, na ordem de 20 milhões,  
– já depositados para conclusão da ca-
nalização – por problemas com o pro-
jeto. Problemas estes que estão sendo 
resolvidos para que as enchentes aca bem, 
finaliza. 
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