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E ste tripé há de ser nossa diretriz para que 
saibamos abrir a trilha que nos levará a dias 

melhores.
Em nossa região santamarense, o Vizinhança 

Solidária se fortalece... e a união, a perseverança e a 
troca de ideias entre cidadãos há de nos permitir al
cançar a segurança que merecemos para viver em paz 
e com dignidade.

É também esta união que nos dará ânimo e co
ragem para agir em favor do que, como moradores 
e comerciantes, acreditamos seja o melhor futuro 
para nosso bairro, não aceitaremos quaisquer alte
ra ções em nossa região que não seja de comum 
acordo com seus munícipes, não aceitaremos des
caracterização de nossos bairros verdes, nosso valioso 
pulmão, raridade em nossa cidade, provedores de 
saúde respiratória e de resgate da natureza por sua 
flora e fauna. 

Esta edição está voltada para a esperança e para 
atitudes que provam que é possível SIM acreditar, 
mas há de se “colocar a mão na massa”, precisamos 
sair de nosso aparente conforto ao sofá, à frente da 
TV que nos entorpece, para encontrar novos amigos 
que nos permitem ensinamentos que além de nos 
fazerem bem, permitem que compartilhemos de 
ideais que retornarão em forma de gratidão de nos
sa flora e fauna, a exemplo.

Quando do plantio, entre outras espécies, de 
inúmeros Palmitos Juçara no Parque Darcy Silva, 
através dos protagonistas da história desta edição, 
Nik Sabey e amigos, lembrei da resposta que o orni
tólogo Fabio Schunck deu quando da pergunta: Como 
recuperar o extinto santamarense “Corocoxó” (capa 
da edição de Janeiro 2018): “plantando corredores 
de Palmito Juçara”.

Cabenos a missão de levantar o ânimo, criar co
ragem e AGIR para o que quer que acreditemos.

Está em nossas mãos apoiar bons exemplos, ou 
começar novos. MAS, AGIR com entusiasmo! Feliz 
Primavera a todos nós!

Déborah Copic 

ÂNIMO, CORAGEM, 
AÇÃO!

AGORA ELE É
O PRESIDENTE DO BRASIL!

V ocê que está lendo esta coluna 
hoje, talvez já saiba quem é o 

presidente do Brasil, ou pelo menos 
quem foi para o 2º turno, porém neste 
momento, eu não sei. Hoje é dia 22 de 
setembro de 2018, portanto estou es
crevendo este texto sem ter a menor 
ideia de quem foi eleito ou foi para o 
segundo turno.

Apesar de não saber quem é ou 
quem será o presidente, de uma coisa 
eu tenho certeza, o Brasil é nosso! É 
dos Brasileiros! E nós somos respon
sáveis para este país dar certo!

Fazendo uma pequena análise 
(pes  soal) dos candidatos, tenho a cer
teza de que nenhum agradava a todos 
por completo, porém todos eles agra
davam uma camada significativa da 
sociedade, então é o momento de nós, 
brasileiros (ou pelo menos nós que “ra
ciocinamos”), deixarmos a raiva de 
lado e nos esforçarmos para o Brasil 
andar para frente. É obvio que se o elei
to foi o nosso candidato, tudo fica mais 
fácil, mas mesmo assim não podemos 
nos acomodar e imaginar que ele saiba 
de tudo que nos aflige, como se tivesse 
uma “bola de cristal” para adivinhar 
todos os problemas do Brasil, temos 
que levar a ele as nossas demandas. E 
se o eleito foi o candidato que não que
ríamos, então apesar de ficar um pou
co mais difícil, mesmo assim temos que 

fazêlo ouvir a nossa voz, temos que 
ser POLÍTICOS. 

A partir deste momento temos 
que ser políticos no mais puro sentido 
etimo lógico da palavra: [ a origem 
da palavra POLÍTICO do grego PO
LITIKOS, que significa “CÍVICO”. O 
termo POLITIKOS, por sua vez, se ori
ginou a partir da palavra POLITES, 
que quer dizer “CIDADÃO”, que se 
originou de POLIS, traduzido por 
“CIDADE” (fon te: Dicionário Etimo
lógico, www.dicionarioetimologico.
com.br)], ou seja, nós, que participa
mos ativamente das ações de nosso 
bairro e da nossa cidade, somos políti
cos, e nesta eleição de 2018 elegemos 
não apenas o Presidente e o Governa
dor, elegemos também os Senadores, 
os Deputados Federais e Estaduais, que 
são os nossos verdadeiros represen
tantes e que efetivamente devem fis
ca lizar, criar e regulamentar leis, acon
selharem e discutirem com o poder 
executivo.

O Brasil tem que ser maior do que 
qualquer governante, seja ele de direi
ta, de esquerda ou de centro, o Brasil 
é nosso e os Governantes têm a obri
gação de nos atender e nos respeitar, 
principalmente através dos nossos re
presentantes legais, então, desta forma 
teremos chances de fazer o Brasil dar 
certo, afinal o Brasil é nosso!

Editorial Ordem e Progresso

Sérgio Berti

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



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

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques.Imagens ilustrativas.

GANHE ATÉ 5% DE DESCONTO C/ APLICATIVO ABASTECE AÍ

POSTO QUINTA MARCHA
Av. Washington Luís, 1171 

Chácara Flora - SP
T 2389-9571

Troca de óleo + filtros em 3x
Ganhe um suporte veicular

*desconto não cumulativo

ofertas de outuBRO

ABERTO  
24 horas

Exemplo:   Valor: de R$ 4,19 
passa a R$ 3,98

Cerveja   
Hoegaarden 
330 ml 
R$ 6,99

Leite
Jussara  

1 Litro

R$ 2,99

R$ 9,99

Chocolate
Kit Kat 45G
5 unidades por

Energético
Red Bull  

250ml

R$ 5,99

Batata 
Pringles
121g
R$ 9,99

Cerveja  
Budweiser 
343ML

R$ 2,99

(Válido no pack 
c/6 unid)

Picanha 
Montana
ou Marfrig
R$ 29,99 / KG

Guaraná  
Antárctica

Refrigerante  
Tradicional  

2 Litros
R$ 4,99

Coca-Cola
Refrigerante  
Tradicional 
2 Litros
R$ 5,90

Cerveja  
Heineken 

330ML

R$ 3,99

(Válido no pack 
c/6 unid)
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O dia 11 de agosto foi especial para o 
Campo Grande, mais precisamente para 

a área do Parque Darcy Silva localizada en
tre o Grupo Escoteiro Ibiraguaçú e o CDC 
Maria Felizarda.

NOVAS ÁRVORES POR AÍ

Nik Sabey, do “Novas Árvores por Aí”, é 
formado em Administração de Empresas, 
trabalhou mais de 11 anos com publicidade 
até largar desta profissão para se dedicar às 
árvores, ao plantio, ao paisagismo e várias 
frentes relacionadas ao verde.

Contanos que a Novas Árvores por aí sur
giu quando, paralelamente à publicidade, 
produzia muitas mudas e gostava muito 
de plantar. cont.8

Cidadania

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

Ao criar uma página no Facebook para 
postar o que plantava e tentar encontrar pes
soas que quisessem participar, comparti
lhassem de sua ideia e incômodo pela falta 
de verde urbano, deuse conta de que feliz
mente não estava sozinho.

Os plantios, que começaram individuais, 
passaram a ser coletivos, tal qual uma ideia 
de um pessoal do interior, diz Nik, e os que 
dão mais satisfação, embora todos sejam 
gratificantes, são aqueles que deram certo e 
transformaram um lugar árido ou de pouca 
expressão, a exemplo do Largo da Batata, 
que era apenas um gramado sem vida e, atra
vés de um mutirão foi transformado em 
um pequeno bosque.

O plantio no Parque Darcy Silva surgiu 
através de contato com uma das mães dos 
escoteiros. O terreno tem várias nascentes e 
está incrustado em uma região depreciada 
botanicamente, com muitas Leucenas, típica 
dos desertos do México, “muito ruim para a 
proteção ambiental”. 

Neste dia foram plantadas árvores nati
vas relevantes, remanescentes da Mata Atlân
tica, que suportam mais condição de cont.8  
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cont.8 umidade e se tornam um verdadeiro pul
mão. Entre elas: Eritrinas, Embaúbas, Figueiras, 
Aroeiras, muitos Palmitosjuçara próximos 
ao curso da água, isto, citando as principais.

Nik relata que a agenda do Novas Árvores 
por Aí é construída conforme conseguem 
apoio, espaços e quem terá disponibilidade 
para o mutirão. O desejo maior é o de plantar 
bastante, mas esbarram também no tempo, 
que é escasso, pois este somente ocorre nos 
finais de semana, quando todos os voluntá
rios se encontram.

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
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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

Há intenção de voltar ao Darcy Silva, 
local muito próprio para gerar importante 
pulmão, assim como para novas etapas no 
Parque Cândido Portinari, em Pinheiros, 
onde já houve quatro delas; o Parque do Trote 
também é outro espaço adequado. Neste mo
delo de mutirão tentase fazer um plantio 
mais adensado, com mais árvores. O apoio 
para que isto aconteça muitas vezes acaba 
sendo financeiro, pois é preciso comprar 
mudas, pagar frete, ter ferramen tas, água 
para a rega. No entanto, muitas vezes tam
bém, as pessoas não podem entrar com a 
parte financeira, mas querem participar do 
plantio, o que é sempre muito bem vindo.

Gratificante é o sentimento. E o mais 
legal do Novas Árvores por Aí é que come
çamos sozinhos e depois tornouse coletivo! 
Perceber a adesão de algo que parecia lou
cura... sair plantando por aí como ideia solta, 
atípica, e não ficar parado reclamando ou 
observando a natureza ser destruída, com
pleta Nik.

O Novas Árvores por Aí é MÃO na 
MASSA....as pessoas curtindo, plantando, 
procurando entender, agir, conhecer a flo
ra nativa e isto precisa ser bem trabalhado, 
há muito para se contar de nossas plantas e 
elas precisam ser exaltadas, reconhecidas e 
conhecidas e reocupar o espaço que ocu
param no passado e de onde foram expul
sas. Precisamos recuperálas e, claro, de
manda muito esforço, muito empenho, 
mas quando se divide este esforço com 
mais gente...ele é multiplicador. Quanto 
mais gente, MELHOR!.

NO PLANTIO

Rastelos, picaretas, pás, e, com eles o som 
do trabalho, as risadas das crianças e adul
tos, os chamados para o “olhem isso...” e um 
astral muito especial que incitava o “mão na 
massa”, ou melhor... mãos na terra... cont.8 

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

  (11) 99174-1197

TREINE SEU CÉREBRO COM JOGOS
COM SUPERA, É POSSÍVEL APRENDER DE FORMA DINÂMICA E DIVERTIDA!

Nosso método utiliza os jogos como 
ferra menta de estímulo cognitivo.
Sendo assim, cada um deles que compõe 
o acervo utilizado no curso de ginástica 
cerebral, foi cuidadosamente selecionado 
para garantir que o aluno seja desafiado 
de maneira prazerosa, a fim de potenciali-
zar suas capacidades, manter seu cérebro 
ativo e sua saúde mental. 
Os jogos promovem o desenvolvimento de 
habilidades importantes como atenção, 
memória, raciocínio, autoconfiança, disci-
plina e respeito com o próximo.

Então... qual você prefere: xadrez, 
uno, damas ou aquela boa e  
disputada partida no vídeo game?

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

DELIVERY  
T  2776 5800 

 95981 8754 

R$ 59,90

COMPLETO

cont.8 nas plantas... no plantio de mudas que trarão 
vida e saúde.

Conversamos com várias pessoas envolvidas e, 
a cada uma, o entusiasmo era contagiante.

Ângela, do Instituto Olintho do Pro jeto Árvore 
Generosa foi uma delas, e contounos da missão de: 
para cada criança que nasce em São Paulo plantarse 
uma árvore e, neste ano, precisam plantar quase 200 mil 
árvores, assim, a cada oportunidade de plan tio eles 
comparecem e prestam este tipo de serviço para a co
munidade que cede o espaço e distribui as mudas. cont.8
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ENTREGAS  
até 6km da Churrascaria

12 opções de Marmitex a partir de R$ 13,49
Horário das 11 às 23 hrs de Segunda a Domingo

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

Buffet de Saladas,  
Massas e Pratos Quentes

Carnes e Guarnições
Sobremesas

Rodízios de Carnes

SURPREENDA-SE COM NOSSO RODÍZIO E PREÇOS:

R$ 29,99
individual

R$ 54,99
casal todos os dias, 

almço e jantar

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

Av. Guarapiranga, 143 Socorro  |  São Paulo, SP  –  04762-000
www.churrascarianovabrasao.com.br  |  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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Pizzaria e Restaurante
mais familiar de

São Paulo!

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

DELIVERY: (11) 5548-3830

Vera Pezini trabalha com o Nik 
Sabey, plantando muitas novas árvores 
por aí. Dulcineia é avó do escoteiro Lucas 
Gustavo, que neste dia “veio plantar com 
muito prazer”. 

Cibele, mãe do escoteiro Vinícius es
tava unindo forças para plantar novas 
árvores por aí! 

Eduardo Garcia da Silva, da Zona 
Norte, do Bairro do Limão, participa 

de grupos de plantio com o Nik Sabey, 
Ricardo Cardim, Salvador (por sinal 
uma simpatia). Diz que sempre que há 
um plantio se organizam e ele partici
pa, “é a forma que encontro de ajudar o 
mundo, contribuindo para trazer a na
tureza de volta”.

Pierre é o pai de Luca, que com os 
irmãos estão engajados e participam 
do Novas Árvores por Aí vestindo cont.8 
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Clínica Médica
Internação
Internação infectocontagiosa

Especialidades
Dermatologia • Cardiologia
Endocrinologia • Oncologia

Cirurgias Gerais

Exames Laboratoriais
Radiologia • Ultrasonografia
Ecocardiograma

Day Care

Aqui seu animal é especial

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

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

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

às mais variadas necessidades dos animais!

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

Cirurgias Gerais

Exames Laboratoriais
Radiologia
Ultrasonografia
Ecocardiograma

UNIDADE 2  Jd. Petrópolis

UNIDADE 1  Alto da Boa Vista

Banho • Tosa 
Estética • Pet Shop  
Day Care • Hotel

24h

cont.8 literalmente a camisa. Acha ram o 
Parque Darcy Silva um lugar incrível, um 
verdadeiro Oásis. 

Diego Uzuelli, da Vila das Mercês (divi
sa de São Paulo com São Bernardo), neste 
dia estava plantando uma árvore pela pri
meira vez na vida, tem acompanhado o tra
balho de Ricardo Cardim e, após assistir uma 
palestra dele recentemente, começou a 
acompanhar o Novas Árvores por Aí do Nik 
Sabey; ao saber do plantio no Parque Darcy 
Silva não teve dúvida e veio participar! 

Brincalhão, Luis, avô do Manoel, es tava 
empenhado nesta ação comunitária de lim
par , implantar, ocupar e resgatar, “todos do 
Grupo Escoteiro”, menos o avô, divertiase 
Luis que lhes dizia: Meninos... uma ação 
muito boa para a natureza... há muito entu
lho debaixo da terra... e demonstrando de
cepção, comentou sobre o tanto de lixo que 
havia naquele trecho, aparentemente descar
tado pela vizinhança do parque. Precisamos 
da colaboração de todos ensinava o avô! 

Carlos, do Movimento Voluntário de 
Plantio de Árvores Muda Leopoldina, cont.8 
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cont.8 soube pelas redes sociais e veio 
participar... achou o lugar fantástico, 
potencial incrível para recomposição 
das matas e nesse momento orienta
va um escoteiro a plantar, acabara de 
conhecêlo. 

Sara Maria Ribeiro da Cruz Macha
do de Assis estava com sua filhinha a 
quem orien tava o plantar. Elaborou o 
Projeto Árvore Generosa que neste ano 
já chega em 40 mil árvores plantadas. 
Cala fundo quando diz que “a intenção 
vai além do plantar as árvores, mas 
plantar também no coração das pes
soas a importância da natureza... o 
quanto a árvore é generosa... não pede 
nada, e nos dá sombra, água, oxigê
nio, fruto, beleza, moradia para fauna 
e também ensina sobre uma diversi
dade incrível, por exemplo, quando 
observamos as Amoreiras... nenhu
ma dará do mesmo jeito... assim como 
o ser humano... e nesta observação, a 
partir daí nos respeitamos mais”, com
pleta. A Árvore Generosa tem feito 
este trabalho junto às escolas e a cada 
dia ganha mais espaço, fica aqui nossa 

sugestão para os síndicos de condo
mínios de nossa região. 

Mais um pessoal plantando... diver
tidos... intitularamse Trio Quebra 
Pedra. Ahhh, ali estava o famoso e 
simpático Salvador Pedra 90, Nikio 
Escoteiro e Bahia Martelete. Seu en
tusiasmo era contagiante “vamos sal
var o parque em uma primeira etapa 
plantando árvores, depois traremos 
árvores frutíferas, árvores com flores 
para atrair abelhas na tivas...” também, 
muito brincalhões... para fazer “barba 
e cabelo” e divertiamse comentando 
que são um “Conjunto de Forças” que 
apoiam o Novas Árvores Por Aí, o 
Grupo Escoteiro Ibiguaraçu, o Sorriso 
Sustentável com a entusiasta do verde 
de São Paulo, Silvia Berlinck, recém 
eleita coordenadora do CADES Santo 
Amaro. 

Salvador conta que somam forças 
de vários bairros junto com o Muda 
Mooca, Muda Leopoldina, Muda Ipi
ranga e também com o pessoal que 
trabalhou para a Casa Cor deste ano e 
que direcionou a doação das árvores. 
A intenção é tentar revitalizar o cont.8 

Bolos e Doces finos

 (11) 96207-5774

Duração do passeio,  
pacotes de bebidas e  
comidas personalizadas.  
Consulte-nos.

www.vivantsp.com.br
 Vivant SP
 vivantsp

Dia das crianças:  
que tal um programa diferente?

�  Cabine privativa com toalete
�   Até 10 passageiros com  

frigobar e churrasqueira

Faça sua reserva!

(11) 2193-2675 | 99006-1666 
Rua Verbo Divino, 2001  •  Torre B  •  Sala 305 
Chácara Santo Antônio – CEP 04717-004 – São Paulo, SP

Passeios exclusivos e customizados de lancha  
pela Represa Guarapiranga
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e logo formase um laguinho que é imedia
tamente nomeado “Lago do Mutirão”.

Silvia Berlinck e Sérgio, presentes em prol 
de uma cidade verde e mais humanizada, 
enquanto plantam, identificam uma Jambu, 
legítima Panc, alimento da Amazônia com 
a qual, explica Sérgio, o Pato no Tucupi é pre
parado, “tem um ardidinho e amarguinho, 
e em um caldo de galinha? colocar umas 
folhinhas...” e, lá vem receita!

Eles comentam que é interessante ensi
nar as pessoas a reconhecerem as árvores e 
apontam para as mudas de Figueira Branca, 
uma das maiores da Mata Atlântica de São 
Paulo, uma Copaíba e uma Carqueja, medi
cinal, que dá uma flor branca bonita (não 
precisa de cuidados por ser nativa) é bem 
do estágio de recuperação ambiental e atrai 
centenas de polinizadores pelo seu bom 
néctar. Cresce com facilidade e tem exce
lente resultado, portanto, não precisa de 
nada, “quando maiorzinha basta quebrar 
um galhinho e plantar...” E surge o assunto 
sobre no que reutilizar o entulho do terre
no... e lá vem a lembrança de um senhor 
japonês que trabalhou muito no Largo da 
Batata com eles... e ensinou a reutilização, 
na estabilização das encostas.

Na outra ponta, funcionários do grê
mio trabalhavam na limpeza do entorno 
das quadras, ou seja, CDC Maria Felizarda 
e Grupo Escoteiro Ibiraguaçu, cada um 
com sua vida própria e princípios, esporti
vo e educativo zelam pela área central do 
Darcy Silva.

Este dia será para sempre lembrado, pois 
energizante, educativo, feliz, através de ini
ciativa de pessoas que Não ganham NADA 
com o que fazem, consideramse apenas 
porta vozes das comunidades para com a 
Prefeitura. “Ganhamos sabedoria, feli cidade, 
promovemos cidadania, uma rique za que 
não tem preço! 

Déborah Copic

cont.8 parque num outro conceito, com mu
das nativas – brasileiras – que devemos valo
rizar! “Para tanto usamos a força das pessoas 
que vão apadrinhar cada árvore que presen
teiam este lugar, onde há muito tempo já exis
tiram Palmeiras Jussara, Tucanos do bico 
verde, em extinção, mas vamos resgatar isso e 
trazêlos de volta”. É tarefa árdua, e no Darcy 
Silva não é diferente dos vários lugares que 
estas “forças” plantam, pois há muito entulho 
no subsolo. Esperamos que todas as plantas 
vinguem, estamos usando tudo o que de me
lhor aprendemos ao longo dos plantios que 
vimos realizando, completa. Sem qualquer 
dúvida, eles gostam muito do que fazem, e 
é assim que também se divertem nos finais 
de semana, “ praticando agrofitness até esque
cemos das contas que temos para pagar!” e 
caem na risada em grande alto astral.

Rosa Clara é do ZOOM Arquitetura 
que, junto com o Nik Sabey e uma empresa 
de engenharia executaram o Projeto Calçada 
todas as Cores e qualificaram a calçada do 
Evento da Casa Cor apresentando várias 
soluções de infraestrutura verde com piso 
dre nante, no único espaço público e gratuito 
que podiam usar. Utilizaram um total de 
1600 mudas que foram doadas pelo “Legado 
das Águas” uma reserva da Votorantin que 
protege 1,5% da Mata Atlântica do Brasil, 
localizada em Miracatu. “Uma parte ficou 
lá como legado e 60% vieram doadas tam
bém como legado para o Parque Darcy Silva” 
explica, esclarecendo como tudo começou 
neste caso. 

É momento de procurar o Nik, que em 
uma parte do terreno abria caminho para uma 
nascente e feliz grita NASCENTEEEEEEEE 



14 em Sintonia

VENHA A EXPERIMENTAR OS ESMALTES IMPORTADOS
Manicure – Pedicure – Depilação – Drenagem – Sobrancelhas

Rua Franklin Lewis Gemmel, 85 Tel: 2806-7111

A Primavera enfim chegou, trazendo 
calor, flores, pássaros migratórios e a 

estação reprodutiva das aves, que vai se es
tender até o início do próximo ano. Durante 
este período, é comum encontrarmos filho
tes de aves caídos pela cidade, tanto em 
áreas arborizadas como mais urbanizadas. 
Isso pode acontecer após tempestades ou 
apenas porque chegou o grande momento, 
do filhote fazer o seu primeiro voo, uma das 
etapas mais importantes e perigosas da vida 
de uma ave. 

Sempre que nos deparamos com um 
filhote caído no chão, vem aquela dúvida... 
o que fazer? Infelizmente o ambiente urba
no é repleto de perigos e a predação é a 
principal ameaça, seja por gaviões, corujas, 
lagartos e gambás, ou mesmo por animais 
exóticos e domésticos, como cachorros e 
principalmente os gatos, que possuem um 
extinto de caça muito forte, atacando tanto 
aves adultas como seus filhotes indefesos. 
Também ocorrem atropelamentos e mortes 
em função de cuidados inadequados, feitos 
por pessoas que querem cuidar destes filho
tes, mas não sabem por exemplo, que tipo 
de alimento aquela espécie consome, dando 
muitas vezes fruta para uma ave insetívora, 
ou carnívora, prejudicando a mesma. 

As mortes de muitos filhotes de aves po
dem ser reduzidas e até evitadas com ações 
simples, veja só:

Quando você encontrar um filhote de 
ave caído no chão, saiba que ele não está 
sozinho, os pais certamente estão por perto. 
Observe se é um filhote recémnascido, com 
poucas penas ou se já é um filhotão, em
plumado e bem esperto. Se for um filhote 

recémnascido, você terá que ajudálo e a 
melhor maneira de fazer isso é procurar o 
ninho e colocálo de volta. Caso não seja 
possível, você pode colocar a avezinha em 
uma caixa de papelão ou madeira bem rasa 
e deixala próxima de onde foi encontrada, 
um local seguro e protegido de predadores. 
Pode pegar o filhote sem medo, o cheiro da 
sua mão não vai fazer os papais passarinhos 
o abandonarem, desde que não esteja com 
algum produto químico. 

Caso seja um filhote maior, já emplu
mado, a melhor opção é verificar se os pais 
estão por perto e trazendo comida, assim 
como se existe algum perigo no local, como a 
presença de predadores. Só tente pegálo se 
existir algum risco eminente, senão, deixeo 
onde está, é sempre a melhor opção. Caso 
exista risco, coloqueo em um local seguro, 
seja numa caixinha ou não, mas sempre pró
ximo de onde você o encontrou, desta forma 
os pais poderão continuar cuidando cont.8 

ATENÇÃO! 
Os filhotes das aves vão começar a nascer e aparecer

Fabio Schunck

Filhote de Urutau
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cont.8 do fujão. Quando tiver que pegar um 
filhote, aproveite para verificar se ele não 
tem nenhum ferimento aparente, pois mui
tas vezes ele se machucou na queda e pode 
ter sido atacado por algum animal. Se esti
ver tudo certo, ele terá o cuidado dos pais e 
você pode seguir seu caminho com a cons
ciência tranquila.

Se todas as ações recomendadas acima 
não derem certo, ou mesmo se o filhote 
encontrado estiver muito machucado, não 
leve esta ave para sua casa, pois mesmo que 
você tente cuidar da melhor maneira pos
sível, o mais provável é que a ave acabe 
morrendo, pela falta de experiência e cui
dados adequados. Nestes casos, a melhor 
opção é sempre procurar ajuda com um pro

fissional da área. Uma opção é entrar em 
contato com a Divisão Técnica de Medicina 
Veterinária e Manejo de Fauna Silvestre 
do Município de São Paulo (Depave3), 
um de partamento da Prefeitura de São 
Paulo, localizado nos Parques Ibirapuera e 
Anhanguera, que só cuida da fauna silves
tre da nossa cidade, com biólogos e veteri
nários es pecializados. O telefone é: (11) 
38856669. Eles vão orientar sobre quais 
procedimentos deverão ser feitos em cada 
situação.

Vamos fazer o possível para que todos os 
filhotes encontrados nesta estação repro
dutiva possam sobreviver e virar belas aves 
adultas, para alegrar ainda mais os ambien
tes da nossa cidade.

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)

Filhote de Carão Filhote de Guaracava-de-barriga-amarela

Filhotes do Tesourinha
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