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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

O que CONSTRÓI o 
SER HUMANO?

O ASTRONAUTA  
MARCOS PONTES
em sua visita a 

Santo Amaro em 2012

O mais simpático cosmonauta que a 
ISS – Estação Espacial Internacio-

nal já recebeu, o brasileiro tenente-
-coronel aviador, ex-piloto de caça da 
FAB, Engenheiro Aeroespacial Marcos 
Pontes, não veio na nave Soyuz TMA-8, 
na qual em 2006 levou experimentos 
científicos de universidades e centros de 
pesquisas brasileiros para a ISS. “Ela” 
ficou estacionada na Praça de Eventos 
do Boavista Shopping durante todo o 
mês daquele julho de 2012 para que 
nossas crianças e, também nós, pudés-
semos vivenciar algumas das sensa-
ções pelas quais um astronauta passa em 
sua missão espacial.

Nessa visita ao Brasil, em 2012, pois 
estava trabalhando no Programa Espa-
cial Brasileiro em Houston, no Texas 
(EUA), pousou no Aeroporto de Con-
gonhas, antigo “Campo de Congonhas” 
local de trabalho de muitos aeronautas 
e aeroviários santamarenses e foi rece-
bido calorosamente no shopping loca-
lizado no eixo do Centro Histórico do 
ex-município, hoje bairro, Santo Amaro, 
a primeira vila brasileira acima do nível 
do mar.

Marcos, como prefere ser chamado, 
é ”iluminado”, como bem definiu a 
nossa ícone santamarense, falecida em 
2014, Professora Adozinda Kuhlmann, 
cujo encontro protagonizou simpatia e 
carinho recíprocos já que ambos ti-
nham algo muito forte em co mum, em-
bora ela, neta do Engenheiro Alberto 
Kuhlmann, que construiu a Es trada de 
Ferro Santo Amaro – São Paulo e ele em 
missões espaciais da NASA, sua con-
versa foi centrada na preocupação com a 
educação de nossas crianças. 

Pontes comentou à época que de-
pois da missão espacial, um de seus 
sonhos era ajudar a melhorar de algu-
ma forma a educação no Brasil. Entre 
os pilares que fundamentam a “Funda-
ção Marcos Pontes” estão o estímulo das 
crianças ao estudo de ciência e tecnolo-
gia desde o fundamental e a qualifica-
ção, formação e prestígio aos profes-
sores. Segundo ele, tudo o que fez na 
vida foi ligado à educação e que seus 
ótimos professores protagonizaram o 
diferencial que ele construiu em sua car-
reira. Para ele, a função do professor é 
a mais importante em uns país.

Editorial Nossa Capa

O astronauta e a professora Adozinda Kuhlmann

ERRATA
Na edição anterior, na matéria sobre as aves 

de Fabio Schunck, à página 14, segundo pará-
grafo, onde se lê “extinto”, leia-se “instinto”.

cont.8

Política com princípios.
Prazer com compromisso.
Riqueza com trabalho.
Sabedoria com caráter.
Negócios com moral.
Ciência com humanidade.
Oração com caridade.
E, acrescento:
Educação com amor.

Nota:
Gandhi é sempre inspiração e com respeito apro-
prio-me da ideia do texto parodiando-o em “O 
que destrói o ser humano”. Nossa fase é de grande 
esperança por melhores dias para o Brasil e nossos 
descendentes.

Déborah Copic 
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No evento “Crianças no Espaço” que percorreu 
vários países, Marcos cativou a todos por sua simpatia 
e também simplicidade, sem dúvida relacionada à sua 
sapiência. Às perguntas de adultos e crianças, respos-
tas incentivadoras da importância do estudar. Uma 
criança preocupada como um astronauta faz xixi fez a 
pergunta que não queria calar para muitos. A natu-
ralidade desta criança proporcionou a resposta com 
o exemplo do que gera a falta de gravidade e todos 
souberam como o assunto fisiológico é resolvido.

Adozinda Kuhlmann, naquele momento, ainda 
uma atuante professora de 95 anos encerrou com cha-
ve de ouro e perguntou: “Marcos, quando você estiver 
com 95 anos, como você acha que estará esta parte de 
sua profissão?” Ao que ele respondeu: “Acho que talvez 
tenhamos chegado a Marte... mas espero estar fazendo 
exatamente o mesmo que a Senhora em sua profissão”.

Déborah Copic

“Embora você tenha estado acima  
das nuvens você é acessível!”

Bolos e Doces finos

 (11) 96207-5774

Super 
X-Duddys

R$14,90

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

T  2 9 3 6 - 7 2 5 0
     2 6 4 5 - 6 3 7 0
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forno e grelha

Rua Palestina, 327 
Vila Mascote

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

Quartas e Sábados  
Deliciosa Feijoada!

Delivery 5677-4185
somente no jantar

ALMOÇO SELF-SERVICE
com churrasco e sobremesa ou kilo

solarefornoegrelha

ATITUDE

“O QUE DE  
VERDADE  
IMPORTA”

Moradoras do Condomínio Chácara 
Alto da Boa Vista que participam do Pro-
jeto “As Princesas de Perucas”, assistiram 
ao filme “O que de verdade importa” para 
contribuir e prestigiar a campanha que 
designa 100% da verba de bilheteria do 
filme a instituições beneficentes brasi-
leiras que atendem crianças com câncer. 

O filme, que percorreu várias cidades 
brasileiras com o mesmo objetivo, bene-
ficiará 7 instituições brasileiras. O mesmo 
ocorreu em cidades de vários outros países. 

Para quem não conhece, o Projeto “As 
princesas de Perucas” é uma ação comu-
nitária desenvolvida por um grupo de 
voluntárias moradoras do Condomínio 
Chácara Alto da Boa Vista, que confeccio-
na perucas e bonés em crochê para crian-
ças com câncer. 

De Olho no Entorno

SEGURANÇA E CIDADANIA

VIZINHANÇA 
SOLIDÁRIA
O projeto que virou a lei nº 904 de 

2017, de autoria do Cel. Camilo, gerou 
mais de 1800 grupos de Vizinhança So-
lidária em diversos bairros e cidades de 
nosso estado e está fazendo a diferença, 
pois a população está interagindo com a 
polícia na busca de solução de seus pro-
blemas. A obrigação da segurança pública 
é do Estado, mas a população envolvida 
fica fortalecida. 

O grupo do Vizinhança Solidária 
que também frequenta as reuniões do 
CONSEG Campo Grande, que acon-
tecem toda última segunda-feira do mês 
no Colégio Magister Unidade Zagottis, 
é exem plar em sua dedicação no exercício 
da cidadania. Conheça a cartilha https:// 
tinyurl.com/ybm7zt8k participe do grupo 
que lhe seja mais próximo.

SUSTENTABILIDADE

CHÁCARA 
FLORA  

EM AÇÃO

No sábado de 6 de outubro aconteceu 
louvável iniciativa de moradores da Chá-
cara Flora em conhecer detalhes de como 
proceder à compostagem caseira, já que 
“Nosso Lixo é Nossa Responsabilidade”. 
À frente da palestra e workshop, os agrô-
nomos especializados no tema, Alexandre 
Karkaly e Fabio Levi. 

SEGURANÇA VIÁRIA

FAIXAS DE 
ROLAMENTO

O leitor Artur Jorge reitera o pedido 
de atenção à falta das faixas de rolamen-
to na Avenida Washington Luis desde a 
Rua Tamoios até a ponte sobre a Avenida 
Vicente Rao. Um risco constante para 
todos, principalmente motociclistas.

OBRA PARADA

Avenida 
ENGº ALBERTO  
DE ZAGOTTIS

A caminho da Estação Jurubatuba, 
quem desce da Avenida Sabará pela 
Zagottis, a interdição com malotões e 
desvio devido à obra parada continua. 
Até quando?
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Sua idade está entre 15 e 25 anos?
Disponibilidade para treinar no período das 10h às 16h?

Então você acabou de encontrar seu plano ideal:

COMPACTO PA
R$ 119 por

mês

inclui taxa de adesão

Plano somente no formato ANUAL. Acesso permitido de segunda a sábado para 
musculação, espaço aeróbio e SPA.
Sem restrição de idade para funcionários e alunos do SENAC São Paulo, dos cursos 
de Graduação, Pós-Graduação e Técnico presencial ou EAD. Consulte o regulamento.

 projetoacademia
 projetoacad
 011 98931 7038

www.projetoacademia.com.br

Centro Universitário SENAC Santo Amaro
Av. Engenheiro Eusébio Stevaux, 823

0 11 5682-7755

CIDADANIA

COMUNIDADE + ESCOLA +  
GRUPOE ESCOTEIRO IBIRAGUAÇU

De Olho no Entorno

No início de outubro, mais de 100 pes-
soas estiveram envolvidas no projeto de 

pintura do muro da Escola Laerte Ramos 
de Carvalho, localizada à frente do Grupo 
Escoteiro Ibiraguaçu, no Campo Grande, que 
recebeu a tinta da Suvinil. Este é o Brasil 
que queremos, com mais cidadania e me-
nos corrupção! 
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Aplicadora autorizada Bona
Resina flexível à base de água
Sem odor tóxico
Secagem rápida

Calafetação
Executada com cola PU,  
ou Massa acrílica,  
F12 ou P51

Color Guide:
Bona create
Clareamento
Pátina 
Escurecimento
Ebanização

Instalação e  
Restauração  
de pisos:
� Assoalhos � Piso pronto
� Tacos � Piso engenheirado
� Parquetes � Escadas

RASPAGEM SEM PÓ

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

  (11) 99174-1197

AMPLIE sua CAPACIDADE de  
APRENDIZAGEM e POTENCIALIZE  

habilidades fundamentais
como CONCENTRAÇÃO,  

CRIATIVIDADE, agilidade de  
RACIOCÍNIO e muito MAIS.

Ábaco! A principal ferramenta  
das aulas do SUPERA é capaz de  
aprimorar a performance pessoal  
e profissional e desenvolver  
várias habilidades cognitivas;  
como a concentração,  
o raciocínio lógico e muito mais!

Oba! A revista Em SINTO NIA 
CHEGOU!!!... leitura das boas 

garantida! Alegria em forma de 
textos, informações, his tórias – 
ou seriam estórias? – ...todas as 
vezes que avisto a publicação, o 
sen timento é esse. Mas, na edição 
do mês de setembro, tudo isso veio 
acompanhado de um susto mis-
turado com decepção... Estou eu 
sa borelhando mistura de sabo-
reando com folheando –, quan do 
de paro com a manchete “TAM-
BÉM VOU... EMBORA”...

Ah, não!... mais um brasi lei-
ro que escolheu abandonar o bar-
co????... não vou ler, me recuso a 
ler, pois se o fizer, estarei como 
que carimbando meu aval nesse 
passaporte.

Mas, e se eu ler pra depois tentar 
convencer o José Carlos Bolognesi 
a ficar? Eu poderia argumentar 
que os brasileiros do Brasil estão 
tão ne cessitados da sabedoria da-
queles que sabem colocar pen-
samentos, conselhos, opiniões em 
palavras, pra cutucar um pouco as 
mentes jo vens e descrentes... hum... 
belo argumento, pensei.

E foi assim, meio temerosa do 
que poderia encontrar no texto, que 
comecei a leitura. Ainda bem!! Que 
forma esplên dida de ater a atenção 
para as promessas que novamente 
eles, os políticos de plantão, estão 
nos acenando... que forma inteligen-
te de nos mostrar que eles, os polí-
ticos pidões de nos sos votos, sabem 
o que é bom para os brasileiros do 

Brasil, só precisam ser acompa-
nha dos e cobrados... e, finalmente, 
que for ma quase perfeita, porque 
a per feição não nos pertence, de 
apresentar nos a esperança em me-
lhores dias e no ser humano.

E com sua licença José Carlos, 
adendo uma estrofe em sua poesia

“Queria mesmo morar
Neste país da campanha
Comprovar e desfrutar
De ações para o bem comum
Voltando o Brasil a ser
A terra melhor que há
Onde ainda canta o sabiá”

Alzira Belém  
é professora aposentada,  

brasileira esperançosa

De Olho no Entorno

PERDAS E DESTRUIÇÃO

ENCHENTES
Não precisou chegar o verão para que 

nossa região sofresse mais uma vez 
com a enchente ocorrida pela intensa 
e duradora chuva que transbordou cór-
regos canalizados, inundou avenidas 
e ruas como a Darwin, no Alto da Boa 
Vista, levando consigo automóveis e ge-
rando enorme prejuízo aos comerciantes 
de toda a região. Em uma transversal da 
Rua Sócrates a força da água derrubou 
uma vez mais o muro de um condomí-
nio destruindo carros e motos estaciona-
dos. Felizmente, ninguém ficou ferido e 
o prejuízo foi apenas material.

PALAVRA DO LEITOR

VOU COM VOCÊ...

No dia 20 de outubro 
foram reco lhi dos na 

Capela do Socorro e em San-
to Amaro 25 TONELADAS 
de resíduos, a grande maio-
ria, entulho descartado irre-
gularmente. A ação ocorreu 
em 21,4 km nas avenidas 
Interlagos e Washington Luis. 

LIMPEZA

Neste 
MUTIRÃO 
25 TONELADAS

Lim peza e desobstrução de 
bocas de lobo, varrição, 
cata-papel, remoção de pro-
pagandas irregulares, capi-
nação e roçada in te graram 
os trabalhos.

Fonte: Mônica Pileggi



8 em Sintonia

Hoje é 23 de outubro de 2018, nova-
mente estou escrevendo esta coluna 

sem saber quem venceu a eleição para pre-
sidente do Brasil ou Governador de São 
Paulo, mas de uma coisa eu tenho certeza: 
no dia 1º de janeiro de 2019 eu acordarei 
com um novo presidente e um novo gover-
nador e a minha vida continuará a mesma. 
Olharei para minha família e terei a certeza 
que deverei continuar lutando por mais se-
gurança, mais saúde e mais educação. Seja 
qual for o presidente e o governador, eles 
estarão assumindo um País e um Estado 
degradado e prejudicado por tantos anos 
de má administração.

Bolsonaro ou Haddad, Dória ou Marcio 
França, não terão competência ou condi-
ções de realizar tudo que prometeram (tris-
te de quem acreditou), mas caberá a nós, 
eleitores e cidadãos exigir que o façam.

1º DE JANEIRO DE 2019...

Mais uma vez a sociedade civil organi-
zada terá papel fundamental na resolução 
de problemas que satisfaçam nossas neces-
sidades, portanto, desde já anotem em suas 
agendas os contatos dos que podem e de-
vem nos ajudar a conquistar essas mudan-
ças. São os Deputados Federais, Estaduais e 

Sérgio Berti

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

Senadores que tem a obrigação de nos aten-
der e nos representar.

Não podemos nos tornar apenas mani-
festantes de WhatsApp que nas horas vagas 
disparam mensagens para seus grupos e 
em muitos casos sem terem certeza do teor 
das mensagens ou da procedência da mesma. 
Nossa responsabilidade tem que ser muito 
maior, o Brasil não será “resolvido” por um 
presidente, o Brasil só será resolvido por 
um governo e nós temos que fazer parte 
deste governo.

Vamos “desarmados” e com boa vontade, 
independente de quem venceu, eles serão o 
Governador e o Presidente e caberá a nós, 
através de nossos representantes legislativos, 
fiscalizar sim, mas, principalmente, ajudar 
a construir um país e um estado melhor.
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ofertas de novemBRO

ABERTO  
24 horas

Leite
Jussara  
1 Litro

R$ 2,99

Cerveja  
Budweiser 
343ML

R$ 2,99

(Válido no pack 
c/6 unid)

Picanha 
Montana
R$ 29,99 / KG

Chocolate  
Milka 
100g Sabores

R$ 8,99

Snack 
Pringles

121g
Original/

Cebola

R$ 9,99

Panetone   
Buddy  

Valastro 
Chocolate e 
Frutas 400g 
R$ 9,99

Energético
Red Bull  
250ml

R$ 5,99

Chá
Feel  

Good  
Sabores

1 Litro

R$ 3,99

Prato 
do Dia 

R$ 9,99

Proibida a venda de bebidas alcoólicas para m
enores de 18 anos de idade.

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.Imagens ilustrativas.

POSTO QUINTA MARCHA Av. Washington Luís, 1171 • Chácara Flora, SP • T 2389-9571

UTILIDADE PÚBLICA

DETRAN  
INTERLAGOS 

MUDOU para o 
SHOPPING FIESTA

Dia 5 de novembro teve início o fun-
cionamento desta Unidade Detran-SP 
Guarapiranga.

Nossa leitora Denise Magalhães ligou no 
156 e relatou sob protocolo n° 21430393 

o fato a seguir e para o qual foi prometida 
fiscalização.

A chuva torrencial de outubro e que causou 
sérios problemas em nossa região provocou 
também a queda de uma árvore plantada na 
calçada do Colégio Adventista derrubando 
fios de alta tensão sobre um automóvel. Eletro-

De Olho no Entorno

paulo e Prefeitura estiveram nos dias seguintes 
à chuva, porém, os fios continuam pelo chão 
enrolados na calçada onde um grande núme-
ro de crianças circula.

Outra situação também é o odor que já 
há alguns meses é sentido próximo ao super-
mercado da Washington Luis com Leme do 
Prado, na mesma região, e que nossa leitora 
considera ser “químico” pois os olhos ardem. 

ALTO BOA VISTA

ALÔ, ALÔ?
Prefeitura Regional de Santo Amaro?
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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

Um projeto do império português para po-
voar áreas desabitadas passou a ser prio-

ridade. Convidava-se outros países a apoiar 
a imigração para o Brasil. Em 1828, por meio 
de uma portaria do ministro do Império José 
Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de 
São Leopoldo, originário de Santos, a Provín-
cia de São Paulo recebia os primeiros colo-
nos estrangeiros vindos da Alemanha para a 
Colônia de Santo Amaro. As causas deste pro-
cesso podem ser encontradas nos frequentes 
problemas sociais que ocorriam na Europa 
e a fartura de terras no Brasil.

A Freguesia de Santo Amaro já possuía 
economia de consumo local e era formada 
por chácaras como a de Francisco Antonio 
Chagas, o Chico Doce, pai de Paulo Francisco 
Emílio de Sales, nome do grande poeta san-
tamarense Paulo Eiró, do Fidelão, do Nardy 

História 190 ANOS DE IMIGRAÇÃO ALEMÃ
EM SANTO AMARO

e do pai do futuro e único Barão de Tietê, 
José Manuel da Silva, que foi presidente inte-
rino da Província de São Paulo. Por ordem 
do Imperador D. Pedro I, o presidente da Pro-
víncia de São Paulo recebeu a incumbência, 
por intermédio do decreto ministerial de 8 de 
novembro de 1827, de tomar todas as provi-
dências necessárias a fim de poder abrigar 
um número considerável de colonos alemães, 
os quais chegariam, efetivamente, no ano se-
guinte à capital da Província. Tiveram que 
se adaptar em região de característica tro-
pi cal, com os naturais, estabelecidos em al-
deias indígenas e que ainda hoje são deno-
minações de referência local, como as tribos 
Krukutu e a Tenonde Porá, localizadas na 
Estrada da Barragem e Morro da Saudade, 
protetores de patrimônios ambientais da ci-
dade, nos distritos de Parelheiros e Marsilac.

Chegaram 149 famílias alemãs, compreen-
dendo 926 indivíduos, sendo 72 solteiros. 

Engenheiro Alberto Kuhlmann

Estação e Estrada de Ferro “Santo Amaro a São 
Paulo” construída em 1884 pelo Engº Alberto 

Kuhlmann. Avenida Adolfo Pinheiro,  
por volta do ano de 1.900. Adozinda Kuhlmann em 2010

Na Colônia de Santo Amaro foram loca li za-
das 336 pessoas. Na Vila de Conceição de Ita-
nhaém ficaram 39 pessoas e 57 em Cubatão 
de Santos. Outras seguiram para outras re-
giões ou permaneceram na cidade e dedi-
ca ram-se a diversos trabalhos. Parte delas 
aceitou propos tas do Governo, acordadas 
entre os dois países para acolhimento inicial 
antes do embarque na Alemanha, que eram 
as seguintes:

1) Cada família receberia uma doação de 
150 morgen, medida de área tradicional ale mã, 
onde um morgen era a área para trabalho de 
um homem em um dia. Um morgen corres-
pondia a 400 braças quadradas, sendo uma 
braça quadrada correspondente a 4,84 m2, 
logo, um morgen seria equivalente a 1936 m2 
medida antiga romana, a quantidade de terra 
que um homem podia arar em um dia com 
uma junta de bois atrelados ao arado.

Do exposto podemos definir que o acerto 
contratual entre os governos da Alemanha e 
Brasil à época, foi definido em 150 morgen, 
ou seja, 290.400 m2 o que representava 29 
hectares de terra a cada qual disposto a vir arar 
terras virgens na região de Santo Amaro.



em Sintonia 11

ENTREGAS  
até 6km da Churrascaria

12 opções de Marmitex a partir de R$ 13,99
Horário das 11 às 23 hrs de Segunda a Domingo

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

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  |  churrascaogrill@terra.com.br

Salão exclusivo para  
Festas e Eventos
(parcelamos)

Todos os marmitex  
acompanham uma
Coca-Cola 200ml

Conheça  
também nosso
DELIVERY  
Brasão Prime
5681-9026
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2) Cada pessoa adulta receberia ainda, du-
rante um ano e meio, 160 réis diários em moeda 
e cada criança receberiam metade dessa quantia;

3) Bois, cavalos, ovelhas seriam forne-
cidos pelo Governo, devendo o valor desse 
gado, em moeda ou espécie, ser restituído 
dentro de quatro anos;

4) Os colonos que tivessem vindo por 
con ta do Governo teriam isenção de impos-
tos por oito anos e, os que tivessem pagado 
suas passagens, por dez anos;

5) Os colonos ficavam na obrigação de 
tomar armas, quando em caso de perigo fos-
sem convocados pelo Governo;

6) Recrutamento obrigatório para as 
crianças;

7) O governo ficava obrigado ao pa ga men-
 to dos honorários de médicos e padres, du-
rante ano e meio. Outros colonos, geralmente 
os protestantes, não aceitaram essas condi-
ções e preferiram adquirir terras para cultivá-
-las logo que se apresentasse a oportunidade.

Havia uma sesmaria que anteriormente 
pertencera aos jesuítas, a algumas léguas de 
distância de Santo Amaro, perto da Aldeia 
de Itapecerica. Estes colonos não receberam 
subvenção nenhuma do Governo, além das 
terras, ficando entregues à própria sorte, o 
que os levou a um desenvolvimento vagaroso, 
mas seguro da Colônia. Decorridos alguns 
anos, os colonos já tinham adquirido certa 
independência e bem-estar, cultivavam suas 
terras e continuavam a trabalhar na sua pro-

dução agrícola. Esses alemães ven diam seus 
produtos na redondeza ou na Vila de Santo 
Amaro ou no mercado de São Paulo, cons-
truído na atual Avenida João Dias. Esta foi à 
tentativa de colonização mais barata que se 
fez, no decorrer dos tempos, em todo Brasil.

Foram inúmeras as dificuldades, desde o 
aprendizado do idioma português e dos hábitos 
da terra que escolheram para viver. Os mais 
velhos conservaram suas tradições e seus tra-
jes tradicionais da terra distante. Não havia es-
colas para as crianças e a referência da própria 
língua foi se perdendo ao longo do tempo. 
Para os luteranos, típico do pro tes tantismo que 
se seguiram na Alemanha do século dezes-
seis, as dificuldades eram ainda maiores; sem 
templos e pastores para celebração de sua reli-
gião, batizavam os fi lhos em igrejas católicas. 
Somente em 1840, criou-se na Colônia o pri-
meiro cemitério protestante e templo próprio.

Justiniano de Melo Franco, que falava 
alemão, foi nomeado diretor da colônia. Era 
for mado em Medicina pela Universidade de 
Goettingen na Alemanha. Por Provisão Régia 
de 5 de novembro de 1821, foi nomeado físico-
-mor ou seja médico de São Paulo. Na capital 
paulista foi ainda diretor do Hospital Militar, 
inspetor geral da Vacinação e Comandante 
da Companhia de Cavalaria da Guarda Cí-
vica, denominada “Sustentáculo da Indepen-
dência Brasileira”, criada por Dom Pedro I 

pelo decreto de 9 de setembro de 1822 logo 
após a proclamação da Independência. Ele 
representava os imigrantes, recebia suas quei-
xas e sugestões, pagava-lhes os subsídios. 
Ficou também encarregado de escolher com 
o Governo um local para a instalação defini-
tiva da Colônia de Santo Amaro.

Em 13 de dezembro de 1827, desem bar-
ca vam em Santos os primeiros imigrantes 
alemães. As localidades poderia ser em Ju-
quiá, São Vicente, Itanhaém, Itapecerica, 
mas os alemães mostravam-se descontentes. 
Em 29 de junho de 1829, depois de acordos 
foram assentados no planalto de Santo Ama-
ro, na então Província de São Paulo, os pri-
meiros imigrantes alemães ori ginários de 
Hundsrück, Estado da Renânia-Palatinado.

A opção imediata dos moradores era às 
atividades agrícolas, aumentando considera-
velmente a produção de gêneros alimentícios 
para abastecer os centros urbanos. Em 1837, 
Santo Amaro era responsável pela produção 
de batatas no município de São Paulo, pas-
sando a ser considerado o “celeiro da capital”, 
além de fornecer arroz, feijão, milho e man-
dioca entre outros gêneros alimentícios. Tam-
bém comercializavam no mercado de São 
Paulo gado, aves, madeira e carvão.

Os alemães fundaram vilas como Cipó e 
Parelheiros, referência a parelhas de disputas 
entre cavaleiros alemães e caboclos brasileiros 
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que já estavam nas proximidades, e que pare-
ce ter tido anteriormente o nome de Santa 
Cruz. Além disso, por ser localizada em matas 
naturais era de difícil acesso e por isso tiveram 
que abrir as primeiras estradas locais, como a 
antiga Estrada de Parelheiros. O eco nomista 
Celso Furtado em seu livro “Forma ção Eco-
nômica do Brasil” cita que a causa dos proble-
mas enfrentados nas colônias criadas pelo 
Governo Imperial era não terem um pro jeto 
de fundamentos econômicos, com subsídios 
parcos foram aban donadas e aos poucos fo-
ram perdendo seu caráter pro dutivo, evoluin-
do para simples economias de subsistência.

Mesmo assim, a região apresentou um es-
pírito empreendedor, provendo-se de luz elé-
trica, além de abertura de outras estradas, 
como a idealizada por Henrique Schunck no 
início do século dezenove, localizado a sudeste 
da área, feita por José Reimberg, a Estrada do 
Periquito, em homenagem a seu apelido. Tam-
bém outros em comum acordo de acesso foram 
abrindo picadas para o município de Embú-
-Guaçú, possibilitando a ocupação do vasto 
Sertão de Santo Amaro, termo usado à época 
para a localidade que tinha cursos d’água e 
proximidade com a imensa Mata Atlântica.

Alguns, devido ao conhecimento adqui-
rido e trazido da Europa, sapateiros, ferreiros, 
e alguns que praticavam o ofício de cirurgião 
que na Europa era profissão considerada in-
ferior, pois se praticavam amputações e era 
trabalho de grande esforço físico, bastando 
adquirir a “carta de cirurgião” para exercer a 
prática, eram estes os “médicos” de grande 
valia no local onde não havia médicos legais 
locais. Estes imigrantes precisavam se adaptar a 
um novo modelo de estrutura social di fe ren-
te daquela exercida na terra natal, havendo 
um conflito de identidade deste deslocamen-
to, com obrigações de cumprir as exigên-
cias constitucionais do Brasil independente 
havia criado sua Carta Magna em 1824.

Resultou assim uma característica impres-
sionante de relações inter-raciais levando 
alguns alemães a se miscigenarem com ca-
boclos locais espalhados pela região, proces-
sando a perda das características comuns, 
sendo até chamados caboclos louros, mas 
por outro lado, havia a compensação da 
criação de um novo modelo cultural adqui-
rida por outras relações que não a original.

Reconhecimento e tributo nestes 190 anos 
da criação da Colônia Paulista aos Bauermann, 

Becker, Belz, Bohmer, Casper, Conrad, Christ, 
Emmel, Ficher, Foster, Gilcher, Glasser, Gotts-
fritz e outros tantos que tiveram grafias per-
tencentes anteriormente aos burgos alemães 
modificadas em alfândegas no Brasil, pois a 
unificação da Alemanha ainda não fora con-
cretizada, e que se espalharam pelo interior 
paulista e fazem parte da bonita história da 
imigração alemã!

Parte deste texto foi pesquisada em obras 
dos professores Edmundo Zenha e Maria 
Helena Petrillo Berardi, que estudaram em 
trabalhos acadêmicos a Colônia Alemã em 
Santo Amaro, e em compêndio de pesquisa 
do Instituto Martius-Staden sobre a coloni-
zação alemã em São Paulo, além de nomes 
registrados de navios aportados em Santos.

Pesquisa foi originalmente publicada no site 
www.saopaulominhacidade,em 2009) 

NOTA DA EDITORA: As imagens que ilustram 
esta matéria fazem referência a uma das  

centenas de famílias que aqui fizeram história, a 
Família Kuhlmann, cujos descendentes temos 

a honra de conhecer e que nesta edição  
homenageamos com a foto de Adozinda  

Kuhlmann em nossa matéria de capa.

Carlos Fatorrelli é historiador pela PUC e jornalista profissional MTb 42767 cafatorelli@gmail.com
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O Brasil é o segundo país do mundo em 
número de aves, são 1919 espécies, fi-

cando atrás apenas da Colômbia. O estado 
de São Paulo possui 800 espécies e o muni-
cípio de São Paulo, em torno de 400, sendo 
que boa parte destas aves vivem na área 
urbana, fazendo parte do nosso cotidiano. 

Essa diversidade contribui para que todos 
nós, tenhamos de alguma forma, um certo 
conhecimento sobre as aves da nossa cidade, 
reconhecendo facilmente algumas espécies 
populares como o Pardal, que faz ninho no 
telhado das casas, o Pombo-doméstico, que 
fica pelo chão das praças, a Corruíra, que tem 
um canto bonito e faz seu ninho em lugares 
inusitados e o João-de-barro, que constrói sua 
própria casa. Essas aves pertencem a um gru-
po de fácil identificação, sendo difícil de con-
fundi-las com outras, mas temos muitas es-
pécies que são semelhantes entre si, fazendo 
com que nós as subestimemos diariamente, 
pela simples falta de conhecimento. Quando 
você pergunta para um amigo, quais são as 

aves mais comuns no bairro onde ele mora, 
ele logo responde, o sabiá e o bem-te-vi, se 
referindo a dois grupos de aves que possuem 
muitas espécies parecidas entre si. É comum 
as pessoas responderem a esta mesma per-
gunta, com a seguinte afirmação: lá no meu 
bairro, só tem sabiá e bem-te-vi, uma infor-
mação equivocada, afinal, estamos falando 
de um grupo muito diversificado de animais.

A matemática é simples, quando alguém 
te perguntar se no seu bairro tem sabiá e 
bem-te-vi, você pode dizer com orgulho 
que sim, que no seu bairro tem o Bem-te-vi, 
o Bem-te-vi-de-bico-chato (ou Nei-nei) e o 
Bentevizinho-de-penacho-vermelho, aves 
muito semelhantes, que podem inclusive es-
tar na mesma árvore, mas que cantam com-
pletamente diferente, facilitando inclusive 
a identificação. Diga também, que lá tem o 
Sabiá-laranjeira, o Sabiá-branco (ou barran-
co) e o Sabiá-poca, que mesmo parecidos, 
também possuem cantos distintos. Essa di-
versidade toda, nos mostra que o sabiá e o 

bem-te-vi, são na verdade, sabiás e bem-te-
-vis, um grupo formado por várias espécies 
de aves, que compõem essa riqueza urbana 
relevante, encontrada nas cidades do Brasil. 
O potencial de multiplicação das espécies, 
também se aplica a vários outros grupos 
de aves, como periquitos, andorinhas, pica-
-paus, sanhaçus, beija-flores, garças e gaviões, 
entre outros, basta prestar atenção.

A diversidade significativa de aves da 
nossa cidade, permite esta saudável confu-
são, mas a busca pelas informações de quem é 
quem, é fundamental, pois o conhecimento 
ajuda na valorização destes animais, que fa-
zem parte do nosso dia-a-dia. Toda vez que 
você olhar para uma ave, seja um sabiá ou um 
bem-te-vi, lembre-se que ela faz parte de um 
grupo amplo de espécies e que precisamos 
protege-las urgentemente, pois são importan-
tes no controle biológico de insetos, roedores, 
na polinização e na disseminação das semen-
tes das plantas, ajudando na formação de no-
vas florestas, além de alegrarem a nossa vida. 

A MATEMÁTICA DAS AVES:
1 Sabiá + 1 Bem-te-vi = 6 espécies

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)

Fabio Schunck
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Sabiás: 1. Sabiá-poca, 2. Sabiá-branco e 3. Sabiá-laranjeiraBem-te-vis: 1. Bem-te-vi, 2. Bentevizinho-de-penacho-vermelho  
e 3. Bem-te-vi-de-bico-chato
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