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Museu que narra a história 
brasileira precisa de ajuda

Fechado há três anos, por risco de desabamento do teto, o Museu do Ipiranga não tem prazo para ser reaberto 
Pág 4 (Foto: Eduardo  Jesus)

Todos contra o 
Aedes Aegypti

Silva Bueno lucra 
com comércio
Rua que atravessa o Ipiranga possui grande diversi-
dade de lojas, sendo a principal fonte de renda da re-
gião. Milhares de pessoas da Grande São Paulo e de 
outros Estados buscam qualidade e melhor preço. 

Pág 20

Para divulgar a situação epidemiológica e criar me-
didas de prevenção contra o mosquito transmissor 
do vírus da Dengue, Zika e Chikungunya, a UBS Ipi-
ranga criou uma campanha com cartazes, carti-
lhas e atendimento residencial constante no bairro. 

Pág 16

Música promove 
inclusão social
O Instituto Baccarelli, ONG especializada em gerenciar 
projetos sociais, completa 20 anos de ações educati-
vas através da música clássica, realizando sonhos de 
crianças e jovens carentes em Cidade Nova Heliópolis. 

Pág 7

Aquário de SP faz 
dez anos
Uma visita ao aquário no mês de seu décimo aniver-
sário proporciona entretenimento para todas as ida-
des. A grande atração do local são os ursos polares 
que chegaram no fim do ano passado, mas o local en-
frenta críticas em relação ao bem-estar dos animais. 

Pág 10
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Enxergar nossas circunstâncias é exercício fun-
damental para melhorarmos nossa qualidade de 
vida. Saber o que temos, o que podemos, o que 
devemos, nossos direitos e possibilidades em re-
lação ao que está ao nosso redor ou muito pró-
ximo de nós, em nossa cidade, oferece a chance 
de expandirmos nossa posse dos bens públicos, 
mantidos com o pagamento de nossos impostos.
O jornalismo local é uma das ferramentas funcio-
nais para conhecermos e nos apoderarmos do que 
temos a nosso dispor. O jornalismo local encontra 
fatos e ações capazes de nos modificar em nossa 
atitude frente à cidade, ao poder local e à iniciativa 
privada. É o jornalismo capaz de mostrar a realida-
de do bairro e da região, apontando uma saída para 
problemas ainda sem solução ou uma nova forma 
de se melhorar o que está posto. É o jornalismo que 
encontra pessoas com ótimas histórias para contar 
e as converte em reportagens agradáveis e úteis.
Esse é o exercício que propomos aos nossos alu-
nos do 5° Semestre do curso de Jornalismo da 
Universidade Anhembi Morumbi, na discipli-
na “Produção de Jornal”. Um exercício resultan-

 Jornalismo local, mas universal

te no jornal Observatório SP, que você lê agora.
Em cada semestre, cada turma produz repor-
tagens sobre um bairro importante da cida-
de de São Paulo. Neste semestre que passou, as 
quatro turmas da disciplina produziram ma-
térias sobre os bairros do Ipiranga, Paraíso, 
Pari e Santa Cecília. Esta edição específica que 
você vê, caro leitor, é sobre o bairro do Ipiranga. 
Nas quatro turmas que produziram tais edições, 
as reportagens foram orientadas pelos profes-
sores Alexandre Possendoro, Cláudia Cruz, Fer-
nando Moura, Maria Cristina Brito, Patrícia Pai-
xão e Rose Mara Pinheiro. Todas as edições você 
poderá conferir no site jornalismo.anhembi.br, 
no qual publicamos periodicamente os princi-
pais conteúdos produzidos por nossos alunos.
Não se trata apenas de desenvolvermos uma ação 
protocolar para aprovar alunos de jornalismo em 
uma disciplina. Construído sob os valores já expos-
tos, o projeto editorial do Observatório SP é uma 
iniciativa que vai muito além, ao praticar um jorna-
lismo local que é pilar fundamental da cidadania.

 Por Nivaldo Ferraz, coordenador do curso de Jornalismo
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Rio, ferrovias e estradas: 
o caminho do progresso       

Bruna Santos

O Ipiranga, que hoje é 
conhecido por sua grande 
mobilidade, nem sempre 
ofereceu facilidades de lo-
comoção. Antes só o rio 
era utilizado como pas-
sagem. Apesar de ser um 
dos bairros mais antigos 
da cidade, poucas pes-
soas conhecem o marco 
histórico e a influência 
que as estradas, estações 
e rodovias trouxeram 
para o bairro, que passou 
por um longo processo 
de desenvolvimento até 
se tornar o que é hoje.

Embora fosse sempre 
associado aos desloca-
mentos entre a capital e 
o litoral, por ser região 
de passagem obrigatória 
para baixada santista, o 
Ipiranga só teve sua in-
tegração definitiva na ci-
dade de São Paulo após a 
inauguração da Estrada 
de Ferro (Santos a Jun-
diaí) em 1867, que trou-
xe a modernidade e a in-
dustrialização. “Desde os 
tempos em que vivi nesta 
região, as estações ferro-
viárias foram primordiais 
no seu desenvolvimento”, 
diz José Carlos de Oli-
veira, músico, funcioná-
rio do Museu Histórico 
e ex-morador do bairro 

 A estrada não só fa-
cilitou o acesso ao porto 
de Santos, como também 
desenvolveu a economia 
cafeeira da cidade de são 
Paulo. As fábricas apro-
veitavam as facilidades 
proporcionadas pela pro-
ximidade dos trilhos que 
ligavam a cidade com o 

litoral e interior, o que 
possibilitou o desenvol-
vimento do bairro. Em 
1947 a    inauguração da 
Rodovia Anchieta abriu 

novos horizontes para 
a região a qual reforçou 
toda essa onda industrial. 

Por motivos principal-
mente econômicos, a par-
tir dos anos 70, o Ipiranga 

começou a perder indús-
trias para outras regiões, 
e os espaços passaram 
a serem gradualmente 
ocupados por comércio, 

serviços e mais recente-
mente, por grandes em-
preendimentos residen-
ciais, tornando o bairro 
o que é hoje. Segundo 
Marcelo Kavaleski, cor-

retor e morador do bair-
ro há 30 anos, os antigos 
residentes até preferiam 
que nada disso tivesse 
acontecido, pois junto a 
essa verticalização vieram 
também, os congestio-
namentos e a violência.

 “Hoje mudou muito, 
cresceu bastante, é com-
posto por prédios de alto 
padrão. O fluxo de pesso-
as e de trânsito aumen-
tou demais”, conta Kari-
ne Cesariano, 34 anos.

Atualmente a estrada 
de ferro é dividida entre 
a linha Linha 7 Rubi e 
a Linha 10 - Turquesa, 
ambas da CPTM, e seus 
trilhos fazem separação 
entre os bairros do Ipi-
ranga e vila Prudente 
e entre Cambuci e mo-
ca.“Hoje com toda mobi-
lidade, o espaço ocupado 
pelos terminais de ôni-
bus e metrô ajudaram a 
diminuir as invasões. E 
comparado aos tempos 
passados, o bairro me-
lhorou muito”, comentou 
Oliveira. Apesar de todo 
impacto sofrido, a trans-
formação ocorrida no 
bairro foi gradual e trou-
xe positivas mudanças.

O bairro não só desen-
volveu facilidades de lo-
comoção, como também 
se tornou objeto de de-
sejo para muitos. “Hoje 
suas casas tornaram-se 
especulação imobiliária 
altamente valorizadas. 
acesso”, elogia Karine.

Ferrovia Jundiaí - Santos. (Foto: Reprodução). 

Transporte impulsiona desenvolvimento urbano 
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Letícia Agata

A Proclamação 
da República 
de Dom Pedro I 

A imagem de Dom Pedro I erguendo 
sua espada no ar, às margens do riacho 
Ipiranga, gritando ‘’Independência ou 
Morte”, mostra uma versão fantasiosa 
da proclamação. De acordo com Bian-
ca Melzi D. Lucchesi, historiadora da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC), 
a pintura elaborada por Pedro Américo 
ressalta não apenas o momento históri-
co, mas a identidade do Brasil Imperial 
no século XIX. Os elementos ilustrados 
foram apresentados com base em uma 
pesquisa realizada pelo pintor. No canto 
direito mostra uma casa, que é atualmente 
conhecida como Casa do Grito, que não 
estava lá no momento da proclamação e 
sim às vésperas de Américo visitar a região.

Além disso, o próprio grito não ocorreu. A 
expressão “Independência ou Morte” surgiu 
de uma carta escrita por Dom Pedro no dia 
8 de setembro aos políticos paulistanos. 

O quadro permanece na memória de 
milhões de brasileiros, como por exem-
plo para a aposentada Glória Astrazione, 
77. “Eu sempre fui fascinada por aquele 
quadro, e sempre tive a sensação de or-
gulho ao ver aquela imagem. Meu irmão 
era pintor. E ele mesmo falava que era 
preciso algumas coisas da imaginação 
para fazer o quadro mais interessante”. 

Já para o estudante Guilherme Rodri-
gues não faz diferença se ocorreu ou não. 
“Eu entendo que é algo importante, pois 
foi o primeiro passo da nossa indepen-
dência, mas é algo antigo. Não altera em 
nada. É apenas algo que aconteceu há 
muitos anos. Apesar de saber que muitos 
elementos que compõem a nossa história 
como nação não são verdadeiros, como 
no quadro de Pedro Américo, são esses 
detalhes que nos marcam e fazem desper-
tar o sentimento de patriotismo”,  afirma.

O rio Ipiranga, locali-
zado em frente ao Monu-
mento da Independência, 
sofre com a grande polui-
ção causada por esgotos. 
Em todo os seus 9,5 km 
de extensão pela cidade, 
ele só é realmente limpo 
em sua nascente, locali-
zada no Jardim Botânico. 

De acordo com Sadalla 
Domingos, professor de 
engenharia da USP, seu 
uso na história do Bra-
sil nunca foi muito re-
levante, e sua fama se 
deve principalmente ao 
fato de estar ligado à 
independência do país. 

O rio hoje é visto como 

O bairro do Ipiranga, 
que já foi habitado pelos 
índios Guaianazes, tro-
peiros e operários entre 
1850 e 1875, alcançou 
sua atual situação de-
vido ao esforço da clas-
se operária. Deixando 
de ser um lugarejo, o 
local evoluiu até se tor-
nar um bairro nobre.

A construção da ca-
pela em homenagem à 
Nossa Senhora da Luz 
no século XVI atraiu a 
população, contribuin-
do para o crescimento 
da região. A partir da 
segunda metade do sé-
culo passado começaram 
as imigrações, trazendo 
italianos, espanhóis, po-
loneses, lituanos e outras 
nacionalidades ao local. 

Com o surgimento 
das indústrias, princi-
palmente as que foram 

algo comum e quase ine-
xistente para as pessoas, 
pois, embora sua nas-
cente seja canalizada, a 
maior parte dele é poluída 
e está a céu aberto. Isso 
deve-se ao fato de não 
haver mata ao redor e 
por ter grandes avenidas 
que seguem sua lateral. 

Para moradores anti-
gos, no passado o rio tinha 
uma ligação dupla com a 
sociedade por suas mar-
gens simbolizarem o nas-
cimento de uma nação.

Andreza Gonçalves

Do passado para 
o presente

De lugarejo a 
bairro nobre

implantadas pela família 
Jafet a partir de 1890, 
a arquitetura do local 
começou a mudar com 
grandes casarões per-
tencentes aos donos das 
indústrias, contrastan-
do com as moradias dos 
operários.   

A estrada para Santos e 
inúmeras indústrias pre-
sentes também contribu-
íram para o crescimento 
da população. Os irmãos 
Henry e Ernest Sacco-
man, tradicionais fabri-
cantes de cerâmica que 
chegaram ao Brasil no 
final do século XIX, coo-
peraram para a formação 
do local com a constru-
ção de sua grande indús-
tria de tijolos e telhas. 

Marcela França

História
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Rádio de Heliópolis, o 
som que move a periferia
Há mais de duas décadas, porta-voz da comunidade

Certo dia, uma mãe 
resolveu visitar a filha 
na comunidade de Heli-
ópolis, na zona sul da ca-
pital. Porém, como fazia 
muitos anos que não ia 
na região, não sabia mais 
onde ficava sua casa. Na 
busca, decidiu parar na 
rádio comunitária do lo-
cal para divulgar o nome 
da filha e, em menos 
de meia hora, lá estava 
ela, junto com o irmão, 
ao encontro da mãe.

Essa é uma das inú-
meras histórias presen-
ciadas diariamente na 
rádio Heliópolis FM, no 
ar há 24 anos. Ela é a 
primeira rádio comuni-
tária de São Paulo au-
torizada para funcionar 
pelo Ministério das Co-
municações, em março 
de 2008. Antes disso, 
operava como rádio Cor-
neta, de 1992 a 1997, e 
a partir daí, transmitindo 
em frequência modulada 
sem autorização oficial.

Criada e dirigida pela 
UNAS – União de Nú-
cleos, Associações de 
Moradores de Heliópolis 
e João Clímaco, nasceu 
da ideia de dialogar com 
a comunidade. Seus ide-
alizadores queriam tirar 
os moradores da passi-
vidade e os tornar atores 
na transformação de sua 
realidade. “A gente queria 
era puxar a orelha do 
povo, dizer que eles têm 
direitos, mas também 
têm deveres. Sem saber 
estávamos montando 
uma rádio comunitá-
ria”, conta Gerô, coor-

denador geral da rádio.
Além disso, o veículo de 

comunicação da maior 
favela do país tinha a 
missão de informar aos 
moradores dos mutirões 
realizados no local, os ho-
rários da entrega do leite, 
além de procurar discutir 
os problemas e possíveis 
soluções para melhorar 
a qualidade de vida dos 
que ali habitam. Ou seja, 
organizar o que talvez 
não tivesse mais solução.

Quando nasceu, em 
1992, era só uma cabi-
nezinha de onde eram 
emitidos 
os sons 
que eco-
avam pe-
las vielas 
apertadas 
chegando 
ao ouvido 
dos 125 
mil ha-
bitantes 
da favela 
através de 
cornetas 
instaladas 
improvisa-
damente 
nos postes 
do bairro. Foi após diver-
sas reclamações que os 
organizadores notaram a 
receptividade do veículo 
e começaram então a 
investir em tecnologia. 

A dimensão que essa 
ideia tomou, tornando-se 
uma referência de rádio 
comunitária no Brasil, 
só foi possível por conta 
de um enorme esforço 
dos seus idealizadores 
e de muita fé. Sim, fé! 

Na transformação, que, 
segundo o próprio Gerô, 
é ainda requisito funda-
mental para participar 
desse projeto, assim 
como ser residente da 
favela. “A gente sabia 
que não adiantava botar 
um locutor famoso na 
rádio, que entendesse 
de técnica, mas não 
entendesse a nossa re-
alidade, que não tivesse 
a nossa linguagem. Nós 
sabíamos falar com a fa-
vela, coisa que ninguém 
que está fora daqui sa-
beria fazer”, conta ele.

Podemos 
dizer que o 
grande su-
cesso da rá-
dio se deve 
à imensa di-
versidade da 
programação 
transmitida, 
bem como 
disponibili-
zar aos seus 
ouvintes in-
formações de 
grande rele-
vância social, 
promover a 
cidadania e 

a busca do crescimento 
da comunidade. “Aqui 
moram diversos públicos. 
De seguidor do candom-
blé a fiel do evangelho. 
Criança, adulto, jovem, 
idoso. Gente que gosta 
de forró, Rap, música 
sertaneja. Criamos então 
uma programação para 
todo tipo de morador. 
Isso que entendemos 
que é comunitária. Para 
não criar divergência de 

gostos e pensamentos 
repetimos a velha fórmu-
la: em futebol, política e 
religião a gente não se 
mete”, diz rindo Cláudia 
Neves, coordenadora de 
programação da rádio.
Ela garante transmitir 
informação isenta aos 
moradores, além de 
conseguir uma convi-
vência harmônica entre 
os programas religiosos. 

Na rádio tem espaço 
para tudo. São transmi-
tidas informações da co-
munidade, da imprensa 
oficial, variado repertório 
musical, programas de 
fé, de opinião, educativos 
e campanhas sociais.

Para os diretores da 
UNAS, todos os projetos 
realizados pela entidade, 
incluindo a rádio Heli-
ópolis, estão envolvidos 
em concretizar a missão 
da ONG: promover a 
cidadania, a melhoria 
da qualidade de vida e o 
desenvolvimento integral 
da comunidade. Nessa 
concepção, buscam fazer 
com que Heliópolis seja 
um “Bairro Educador”, 
ressaltando que essa 
educação se caracteriza 
não só pelo segmento 
formal, mas também no 
exercício da cidadania. 

Programação 
incentiva o 
exercício da 
cidadania 

e promove 
melhoria da 
qualidade de 

vida

Cláudio Monteiro
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Música transforma 
comunidade de São Paulo
Projeto de inclusão social cria nova perspectiva de futuro

Há exatos vinte anos, 
o consagrado Instituto 
Baccarelli realiza em 
Cidade Nova Heliópolis, 
distrito do Ipiranga, 
um intenso trabalho de 
inclusão social que ga-
nhou o mundo através 
da música clássica. A 
ideia de ensinar música 
para crianças carentes 
surgiu quando o maestro 
Silvio Baccarelli assistiu 
pela TV, em 1996, um 
incêndio de grandes pro-
porções em Heliópolis. 
O acidente fez com que 
ele pensasse na neces-
sidade de ter um projeto 
cultural para ajudar a 
comunidade. A  partir 
dali criou vários progra-
mas, um dos principais 
é a OSH – Orquestra 
Sinfônica Heliópolis. 

O projeto atualmente 
atende 1.300 crianças, e 

De Heliópolis para o mundo (Foto: Montagem).

Eduardo Jesus

tem a missão de realizar 
um trabalho educacional 
pleno. A ideia é ir além da 
profissionalização musi-
cal, suscitando em crian-
ças e jovens, em situação 
de vulnerabilidade social, 
valores como: disciplina, 
respeito, criatividade, 
convivência e senso co-
laborativo. Mais do que 
ensinar música, o Ins-
tituto Baccarelli trouxe 
para a maior comunida-
de do Brasil uma nova 
perspectiva de futuro. 

A violista Nicole Mar-
tins, de 26 anos, está 
no Instituto desde 2000 
e integra a Orquestra 
Sinfônica Heliópolis. 
Ela não esquece suas 
origens, venceu todos os 
obstáculos, lutou contra 
o preconceito por vir de 
família humilde. Nicole 
cursa música pela Unesp 

e viaja pelo mundo abri-
lhantando os palcos, se 
apresentando nos mais 
renomados festivais de 
música clássica.  “Nunca 
sonhei estudar música, 
ser violista”, afirma Nico-
le. A trajetória começou 
quando viu um anúncio 
na escola Luiz Gonzaga 
do Nascimento Junior, 
onde estudava na época. 
Depois de se inscrever e 
ser aprovada, Nicole não 
parou mais e descobriu 
um futuro promissor na 
música. A garota hoje é 
bolsista na Unesp, atra-
vés da excelente base 
de estudos que obteve 
no decorrer dos anos 
no Instituto Baccarelli. 

O maestro e diretor exe-
cutivo, Edilson Ventureli, 
afirma que o principal 
papel do projeto cultural 
em Heliópolis não é exa-

tamente ensinar música 
e sim que a música seja 
uma ferramenta para 
trabalhar a inclusão 
social. “Aqui oferecemos 
arte, cultura de forma 
extremamente exigente, 
com disciplina e cobran-
ça pelo máximo desem-
penho. No coral é onde 
começa o grande trabalho 
de inclusão social. As 
crianças chegam com 6,7 
e até 8 anos de idade”. 

Segundo Ventureli, a 
maior recompensa que o 
Instituto Baccarelli pode 
receber é ver os jovens 
trilhando um futuro 
melhor, sendo valoriza-
dos, recebendo a melhor 
moeda que um artista 
pode receber, o aplauso. 

Cultura
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Investimento renova Casa Cultural

Administrado pela Uni-
versidade de São Paulo, o 
Museu Paulista, também 
conhecido como Museu 
do Ipiranga, encontra-
-se fechado há três anos 
diante do risco de desa-
bamento do forro do teto. 
Com reabertura progra-
mada para setembro de 
2022, o museu passa por 
tempos difíceis diante da 
falta de prioridade que 
sua reforma encontra na 
agenda de investimen-
tos do governo paulista.

Explicações para o fe-
chamento não faltam, 
mas a diretora interina 
Vânia Carneiro de Car-
valho, explica que “o mu-
seu foi fechado por causa 
dos laudos e pareceres 
recebidos de especialis-
tas em construções an-
tigas, apontando o risco 

Reabertura do Museu do 
Ipiranga corre risco  

Renata Cunha

Ariane Coelho
Fabio Amorim 

A Casa Cultural Chico 
Science, localizada no 
bairro Ipiranga, promo-
ve eventos realizados por 
moradores e costuma re-
ceber centenas de espec-
tadores. O espaço cultu-
ral funciona há 25 anos 
e hoje recebe cerca de 
30 alunos, entre crian-
ças, jovens e adultos por 
dia, em suas oficinas. 

Entre as atividades ofe-
recidas estão a iniciação 
à linguagem fotográfica, 
danças típicas mara-
nhenses, dança cigana, 
produção de vídeo para o 

Youtube, flauta, improvi-
sação teatral, violão, ca-
poeira, teatro Clown (pa-
lhaço), baile da terceira 
idade, palestras, artesa-
nato com materiais reuti-
lizáveis, artes visuais, de-
senho e freestyle (rimas 
de improviso no hip-hop).

A frequência de parti-
cipação tem aumentado, 
mas, segundo o coorde-
nador da Casa, Altamiro 
Simões, houve um tem-
po em que o lugar não 
era bem cuidado. Ele 
afirma que a gestão feita 
pela subprefeitura, com 

a autorização da prefei-
ta Marta Suplicy, entre 
2001 e 2004, falhou. O 
espaço estava malcuida-
do, praticamente aban-
donado, um verdadeiro 
desperdício cultural.

“No final de 2014, 
com a gestão do prefei-
to, Fernando Haddad 
(PT), a responsabilidade 
foi passada à Secretaria 
da Cultura, que entende 
melhor do assunto. Des-
de então, muito vem me-
lhorando”, afirmou.  

O espaço está em pro-
cesso de transformação, 

mas ainda há muito o 
que fazer para atrair e 
contribuir ainda mais 
para a comunidade. “Há 
alguns meses, a Secreta-
ria de Cultura forneceu 
verba para uma pintura 
interna, novos equipa-
mentos de som, geladei-
ra, fogão, micro-ondas, 
televisão, computado-
res, ventiladores e bebe-
douros”, conta Simões.

Para participar das 
oficinas, basta apre-
sentar o RG e um com-
provante de residência.

do destacamento do forro 
do teto do museu. Então 
corria-se este risco, in-
clusive no salão nobre, de 
uma queda. E este peso 
do forro poderia pressio-
nar o piso causando um 
desabamento em sequen-
cia, visto que ele não su-
portaria o peso. Porque 
podemos observar que o 
forro é feito de estacas, 
uma espécie de palmei-
rinha que é um material 
muito suscetível a hu-
midade e infiltração. E 
com o passar do tempo 
isto foi se agravando.”

Passados três anos de 
seu fechamento, somente 
o escoramento do forro foi 
feito para evitar o risco 
de acidentes das pessoas 
que seguem trabalhan-
do no museu e a licita-
ção para contratação do 

projeto de diagnóstico es-
trutural e das obras de 
restauração ainda não 
foi concluída. Em rela-
ção a data de reabertura 
ao público prevista para 
setembro de 2022, Vania 
considera que há riscos 
de atraso e explica que 
“a Universidade Paulista 
não tem dinheiro, pois ela 
esta em uma crise pro-
funda como todo o país”.

“O museu fechou e 
parece que nós não es-
tamos trabalhando. O 
que parou de funcionar 
foram as áreas de expo-
sições públicas”, afirma 
a Diretora interina, pois 
a Universidade de São 
Paulo e outras entidades 
universitárias, inclusive 
algumas estrangeiras, 
continuam tendo acesso 
a uma grande do acer-

vo documental para fins 
de pesquisa. Mas dian-
te das 300 mil pessoas 
que visitavam o museu 
anualmente, temos uma 
grande perda cultural. 

A Universidade de São 
Paulo está buscando al-
ternativas para a falta de 
dinheiro na iniciativa pri-
vada. Para isso, o Reitor 
Antônio Zapoli assinou 
um termo de parceria 
com a ONG Mulheres do 
Brasil, liderada pela Lu-
ísa Trajano, presidente 
do grupo Magazine Lui-
sa, para que juntos en-
contrem soluções de ca-
pitação financeira para 
o custeio das obras de 
restauração do museu.

Guardião da história não é prioridade para o governo 
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Geró, transgênero ícone 
de Heliópolis
Locutora da rádio comunitária é uma celebridade

Transgênero, locutora 
de rádio e celebridade. 
Esta é Gerô, registrada 
como Geronino Barbosa, 
e que chegou a uma das 
maiores comunidades da 
capital paulista, a Heli-
ópolis, em 1985, aos 16 
anos. Com muita luta, 
garra e determinação, 
foi ocupando seu espa-
ço e aos poucos se tor-
nou um ícone do local.

Aos finais de semana, 
Gerô apresenta um pro-
grama na Rádio Comuni-
tária de Heliópolis, 87,5 
FM, entre as 13h e 15h. 
O programa é chamado 
“Tarde do Babado”, e 
reúne músicas pedidas 
pelos ouvintes através 
do site da rádio, telefo-
ne, mensagens, e tam-
bém histórias dos mo-
radores da comunidade. Juliana Barberio

A Rádio Comunitária de Heliópolis está na frequência 87,5 FM (Foto: Divulgação)

Nesse horário da tarde, 
a transgênero torna-se 
o centro das atenções, 
e todos os moradores fi-
cam “conectados” duran-
te toda a programação. 

Gerô morava no inte-
rior de Minas Gerais, e 
percorreu um longo ca-
minho para chegar a São 
Paulo, mais precisamen-
te em Heliópolis. Quando 
chegou à comunidade, há 
28 anos, a transgênero 
não imaginava e nem 
esperava por toda essa 
fama, e insiste em dizer 
que todos os moradores a 
respeitam, e que é amada 
por todos. Porém, quando 
chegou lá, enfrentou di-
versos preconceitos, che-
gando a sofrer agressões, 
pois era inaceitável que 
homossexuais vivessem 
em Heliópolis.“Heliópo-

lis foi um local invadido 
por exploradores, e os 
moradores tinham que 
pagar taxas. Eles diziam 
quem podia ou não mo-
rar aqui. Uma das re-
gras principais era que 
homossexual não morava 
lá. E como eu já tinha um 
jeito mais feminino, apa-
nhei muito, entrei para a 
lista de quem ia ser ex-
pulso várias vezes, mas 
resisti”, conta a travesti

Naquela época, quando 
chegou a Heliópolis com 
apenas 16 anos, Gerô 
ainda não tinha assu-
mido a sua identidade 
feminina e ainda manti-
nha o nome de batismo, 
Geronino Barbosa, em 
seus documentos. Foi 
com mais de 18 anos que 
ela resolveu ir ao cartó-
rio alterar seu nome. Po-

rém, disseram que só era 
permitido alterar o nome 
até aos 18 anos. “Naque-
la idade não sabia nem o 
que eu era ainda”, afirma.

Além de locutora da 
rádio, a travesti também 
faz trabalhos comunitá-
rios no local onde mora 
e trabalha, como lutar 
por melhorias nas es-
colas; reunir as pes-
soas da comunidade 
LGBT para conversas 
que possam ajudá-las; 
e também está sempre 
disposta a ajudar os 
moradores de Heliópolis.

“Não sofro preconceito 
aqui, não. Eu conquistei 
meu espaço, com muita 
luta, dedicação e respei-
to. Frequento todos os 
lugares, sou uma pes-
soa normal.”, conta Gerô.

Personagem
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Reportagem constata problemas na gestão do espaço
O Aquário de São Paulo 

comemora em 2016 dez 
anos de funcionamento. 
Localizado no bairro do 
Ipiranga, perto do museu 
Paulista, é considerado o 
maior da América Lati-
na.  Parecendo mais com 
um zoológico com grande 
parte da área dedicada 
a outros animais como 

cangurus, macacos e 
morcegos, em alas divi-
didas por países. Com a 
intenção de ser voltado 
a educação ambiental e 
bem-estar animal, basta 
uma simples caminhada 
pelo local para perceber 
a verdade. “Em vários 
dos tanques percebi a 
água turva e uma apa-
rência que pode indicar 
doença em alguns dos 
peixes”, disse o biólogo 
Gabriel Cardoso, um dos 

visitantes do aquário 
numa tarde de sábado.

No mesmo dia, só havia 
um guia para esclarecer 
dúvidas.  Pelo menos três 
telas de TV, que deveriam 
conter informações sobre 
os animais, estavam que-
bradas. Jaulas vazias, 
mais pareciam espaços 
em shopping centers, 

com pôsteres pregados 
nas vitrines que diziam 
“Em breve: Coalas”. A 
presença de três lojas de 
conveniência, uma enor-
me praça de alimentação, 
um cinema “7D” e dois 
brinquedos de parque de 
diversões dentro do aquá-
rio, todos pagos à parte, 
reforçavam a sensação de 
um ambiente puramente 
voltado para o entreteni-
mento e o lucro. Mesmo 
com tudo isso, o ponto 

mais crítico é justamen-
te sua atração principal: 
o local onde o casal de 
ursos polares, Aurora 
e Peregrino, são manti-
dos. Uma jaula ao ar li-
vre coberta somente por 
um teto similar àqueles 
de quadra poliesportiva 
com algumas claraboias, 
uma piscina e um peque-

no monte de gelo ao meio. 
O que leva à pergunta: 
no calor de 33 graus, que 
fazia durante o sábado, 
será mesmo esse um 
ambiente propício para 
um animal proveniente 
do Polo Norte do planeta? 
No ano passado, quan-
do o casal de ursos che-
gou ao Brasil a ONG AIA 
(Aliança Internacional 
dos Animais) realizou vá-
rios protestos em frente 
à embaixada Russa, país 

de onde os ursos vieram, 
e também em frente ao 
aquário. Na época, mem-
bros da ONG afirmaram 
que a luta não terminaria 
até que os animais fos-
sem  levados para um 
local mais apropriado.

Além disso, a equipe 
multidisciplinar de mais 
de 40 oceanógrafos, ve-
terinários, biólogos e 
gestores ambientais, 
prometida pelo site não 
estava em lugar algum à 
vista. Segundo a asses-
soria, nem todos os pro-
fissionais trabalham nos 
finais de semana, mesmo 
sendo justamente os dias 
mais cheios e consequen-
temente os que causam 
maior stress aos animais.
Procurada, a direção do 
aquário não se manifes-
tou sobre os pontos le-
vantados pela matéria até 
o fechamento do jornal.

Serviço

Para aqueles que quei-
ram checar com seus 
próprios olhos, a entra-
da não é para todos os 
bolsos. O ingresso custa 
R$ 80 para adultos, sem 
direito a meia-entrada 
para estudantes, e R$ 40 
para crianças menores de 
6 anos e idosos acima de 
60 anos. O aquário fica na 
Rua Huet Bacelar, 407.

Peixes são atração entre as crianças, mas o aquário expõe várias espécies de animais 
(Foto: Laine S. Maturana)

Aquário completa dez 
anos focado no lucro

Laine S. Maturana
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A unidade é um dos pontos mais populares na região
Há quase 14 anos no 

Ipiranga, a unidade do 
Sesc oferece excursões 
para pontos turísticos de 
São Paulo, como os Rios 
de Itanhaém, as Caver-
nas do Petar e uma visita 
às obras de Oscar Nie-
meyer da cidade. Aprovei-
tando o foco educacional 
e social, que sempre es-
teve presente em todas 
as atividades do Sesc, os 
passeios têm como obje-
tivo apresentar lugares 
pouco frequentados pela 
população do bairro.

Criados em 1948, pela 
unidade do Sesc Ber-
tioga, os passeios têm 
a função de oferecer 
melhor de qualidade de 
vida à comunidade em 
geral. Além disso,  pro-
movem  lazer e educação 
para todos os moradores 
da região do Ipiranga.

O animador sóciocul-
tural do Sesc Ipiranga, 
Gerson Luis de Souza, 
explica que os passeios 
contam com guias cre-
denciados que recebem 
aulas de capacitação do 

Sesc para melhor condu-
zir as excursões. Muitas 
vezes, estudiosos e espe-
cialistas do assunto se 
juntam ao time do Sesc 
para oferecer o melhor 
conteúdo de aprendizado 
possível. Um exemplo é a 
visita às obras de Oscar 
Niemeyer, que passam 
pelo Parque do Ibirapue-
ra, Edifício Copan e o Me-
morial da América Latina. 

Em média, por mês, 
mais de 30 saídas para 
turismo social  são 
oferecidas pelo Sesc. 

Serviço:

Os passeios podem 
variar de R$ 30 até R$ 
255 em saídas diárias, e 
de R$ 500 até R$ 2000 
em excursões sema-
nais. As inscrições po-
dem ser feitas nas pró-
prias unidades do Sesc 
e possuem limite de 20 
a 40 vagas por excursão.

Em maio, a bailarina 
profissional e deficiente 
visual Marina Guimarães 
e o seu cão-guia, Duque, 
participaram de uma ati-
vidade de inclusão social 
no grupo Escoteiro Ro-
ama, no Parque da In-
dependência. O objetivo 
foi conscientizar os lobi-
nhos, crianças de seis a 
dez anos que praticam 
escotismo, sobre as di-
ficuldades enfrentadas 
no dia a dia de pessoas 
com necessidades es-
peciais. “É cedo que se 
deve mostrar as diferen-
ças existentes no mun-
do, para que as crianças 
não cresçam preconcei-
tuosas e o transforme 

em um lugar iguali-
tário”, afirma Marina. 

O grupo de escoteiros 
tem permissão do con-
selho do parque para ter 
sua base no local e por 
isso podem utilizar a área 
para suas atividades. A 
presença dos escoteiros 
proporciona entreteni-
mento e educação social, 
não só para os que parti-
cipam mas também para 
os visitantes do parque.

O escotismo é um mo-
vimento juvenil mun-
dial, educacional, vo-
luntariado, apartidário 
e sem fins lucrativos. 

Escoteiros passeiam pelo parque com vendas. 
(Fotos: Marina Pasqualotto)

Grupo Escoteiros Roama

Passeios turísticos são 
atração no Sesc Ipiranga

Inclusão social 
entre jovens 
escoteiros

Marinna Pasqualotto

Caio Consorte

Entretenimento
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Comércio e segurança 
são afetados pelo metrô

Fachada da estação Alto do Ipiranga
(Foto: Matheus Castro)

Comércio lucra mas a violência também cresce na região

Hoje cerca de 30 mil 
pessoas por dia embar-
cam na estação Alto do 
Ipiranga, que faz parte da 
linha 2 verde do Metrô de 
São Paulo. Com a inau-
guração da estação em 
2007, a região enfrentou 
muitas mudanças, como 
a ampliação do comércio, 
a valorização dos imó-
veis e o crescimento do 
bairro. No entanto, com 
a facilidade de acesso, a 
insegurança aumentou 
21% em 2013, e conse-
quentemente, as medidas 
de segurança também. 

Ao redor da estação, 
muitas lojas começaram 
a surgir, e a movimenta-
ção garante as vendas. 
“Se a estação do metrô 
deixasse de existir, a re-
alidade do mini shopping 
com certeza mudaria”, 
comenta a lojista Fer-
nanda Regina de Souza.  

O comerciante Adail-
ton Farias conta que o 
grande fluxo na região 
trouxe insegurança. 
“Os assaltos a pedestres 
são mais frequentes no 
período da tarde, tanto 
12h, quanto às 17h. As 
tentativas de assalto às 
lojas acontecem de ma-
drugada e isso se inten-
sificou após a inaugura-
ção da estação”, disse. 

Segundo o tenente Sa-
les, do 46º Batalhão da 
Polícia Militar, o patru-
lhamento foi reforçado 
para ajudar a diminuir 
e a combater o crime na 
região. De acordo com as 

estatísticas da SAP-SP 
(Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária de 
São Paulo), o policiamen-
to é direcionado, ou seja, 
o pessoal tem itinerários 
de patrulhamento, com 
foco nos horários, nos lo-
cais e no tipo de crime. 
“Com isso, nos últimos 
seis meses, pelo menos, 
todos os indicadores com 
relação a furto de veículos 

nas imediações do metrô, 
em específico aqui no Ipi-
ranga, estão diminuin-
do”, afirma o tenente.

A estrutura metroviá-
ria é utilizada principal-
mente por estudantes, já 
que a estação fica próxi-
ma à Fundação Getúlio 
Vargas, PUC Ipiranga, 

Centro Universitário 
São Camilo, e a FATEC 
Ipiranga, que foi instala-
da nas proximidades do 
metrô, justamente pela 
facilidade de acesso. De 
acordo com Joana Soa-
res, operadora de Trans-
porte Metroviário I, que 
trabalha há seis anos na 
estação, o movimento é 
crescente desde 2010. 

A ampliação no acesso 

ao bairro trouxe valoriza-
ção dos imóveis, mas para 
os moradores isso tam-
bém fez com que a taxa 
de criminalidade aumen-
tasse. Sônia Rodrigues, 
moradora do bairro desde 
que nasceu, já teve sua 
casa invadida duas vezes 
e três veículos furtados. 

O aumento da popula-
ção traz problemas, mas 
há quem acredite que 
isso é consequência do 
crescimento do bairro. 
“É uma região tranquila. 
Nossa, se você for com-
parar com outras regiões, 
aqui é o paraíso”, finaliza 
o agente de segurança do 
metrô, Valdiney Oliveira.

Como demais estações 
do Metrô na capital de 
São Paulo, a  região ao 
redor sofre as consequ-
ência dos crescimento 
causado pela presença 
desse meio de transporte.

Região com 
grande fluxo
de pessoas 
ganha 
reforço 
policial para 
combater o 
crime 

Tayna Vicente
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O Conselho de Seguran-
ça (Conseg) do Ipiranga 
recebeu denúncias de-
vido ao aumento da cri-
minalidade no bairro. O 
número de queixas não 
foi divulgado, mas Cel-
so Henriques de Paula, 
presidente do Conseg, 
afirmou que compreende 
o sentimento de medo e 
insegurança dos morado-
res e comerciantes e está 
atuando na cobrança da 
melhoria da segurança. 

Sonia Rodrigues, mora-
dora da rua Paulo Brega-
ro, relatou que já teve a 
sua casa invadida duas 
vezes nos últimos cinco 
anos e em uma delas foi 
feita de refém. Buscando 
mais segurança, a vizi-
nhança se mobilizou para 
contratar um vigilante 
noturno. Essa medida 
tranquiliza os morado-

Moradores lutam 
por segurança

Matheus de CastroAnna Karolina Dias

res durante a madruga-
da, porém, a angústia é 
retomada quando o dia 
amanhece e o seguran-
ça se ausenta. A mora-
dora informou que na 
parte da manhã, devido 
à movimentação de car-
ros de pais dos alunos 
do Colégio São Camilo, 
os bandidos agem com 
frequência e facilidade. 

Comerciantes também 
afirmam a intensidade 
de assaltos a pedestres 

e se mostram espanta-
dos com a agilidade dos 
ladrões, que independe 
do horário. Adailton Fa-
rias, lojista na região do 
metrô Alto do Ipiranga, 
afirma que já presenciou 
muitos assaltos em fren-
te à sua loja, na Av. Dr. 
Gentil de Moura. Adail-
ton declara que já tenta-
ram entrar em sua loja e 

em outras da mesma rua 
durante a madrugada.

Em contrapartida, o 
tenente Sales, do 46º 
Batalhão da Polícia Mi-
litar, assegura que o pa-
trulhamento no bairro foi 
reforçado com viaturas, 
policiamento a cavalo e 
moto. Para intensificar a 
segurança, foi desenvolvi-
da uma diária especial de 
jornada de policiamento, 
o que consiste no traba-
lho dos policiais duran-
te suas folgas. De acor-
do com as estatísticas do 
Sistema de Administra-
ção Penitenciária e da Se-
cretaria de Estado de Se-
gurança Pública, todas as 
metas foram cumpridas. 

Celso Henriques de 
Paula afirmou que a 
função do Conselho é 
ouvir as reclamações dos 
munícipes e encaminhá-
-las ao Departamento e 
Companhia de polícia, 
cobrando maior rigidez 
no combate ao crime. 
Para isso, são realizadas 
reuniões mensais com 
convite à comunidade.  
Ele informou que solici-
tou instalação de bases 
policiais na comunida-
de, mas o poder público 
alegou falta de verba.

Fachada da 46 Batalhão da Polícia Militar
(Foto: Tayná Vicente)

Na rua Santa Cruz, 
a quantidade de lixo 
nas calçadas dificul-
ta o caminhar dos pe-
destres e isso se espa-
lha por todo o bairro. 

Na rua Diogo de Men-
donça muitos morado-
res de rua e usuários de 
droga são responsáveis 
por grande parte das vias 
sujas, como relatam os 
moradores. “Muitos mar-
ginais ficam usando dro-
ga, mexendo nas lixeiras 
e derrubando o lixo todo 
no chão, e sem dúvida 
nenhuma vem daí uma 
boa parte de toda essa 
sujeira”, relata Ansel-
mo Aguiar, morador que 
caminha todos os sába-
dos há mais de 15 anos.

A Amlurb (Autoridade 
Municipal de Limpeza Ur-
bana) que é responsável 
pela limpeza urbana de 
São Paulo informa que os 
moradores são responsá-
veis pela sujeira do bair-
ro. A manutenção é feita a 
cada três dias e é obriga-
ção dos moradores man-
terem o ambiente limpo. 

A subprefeitura não 
quis dar informações 
sobre o acúmulo de lixo 
no local e  a melhoria 
da circulação dos mo-
radores e visitantes.

Vila 
Carioca
enfrenta 
o lixo

Cidades

Conselho pede mais vigilânciaw
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Camelôs 
ocupam 
calçadas
do bairro

Felipe Dantas

 As intervenções de 
policiais fiscais na rua 
Lino Coutinho, nos últi-
mos meses, levaram os 
camelôs para as proxi-
midades das ruas Silva 
Bueno, do Grito e Cle-
mente Pereira. Os comer-
ciantes ilegais obstruem 
boa parte da calçada com 
suas tendas e produtos.

A dona de casa Antonie-
ta Benacci, moradora do 
bairro há 30 anos, afirma 
que os moradores se sen-
tem incomodados com 
os camelôs. “Não gosto, 
atrapalha quem tem que 
fazer compras diárias e 
semanais no bairro nesta 
região, porque não tem 
espaço para  andar, aca-
bam esbarrando, corren-
do o risco de cair”, disse.

O comerciante Ander-
son Porto também se in-
comoda com a situação. 
“São todos oportunistas, 
que se aproveitam da 
facilidade de não pagar 
impostos referente ao 
seu lugar de trabalho. 
Também enfraquecem 
a clientela de todos os 
comerciantes que se-
guem a lei”, enfatizou.

Os camelôs oferecem 
uma variedade de produ-
tos com preços reduzidos. 

Ruas têm mais 
furtos de veículos

Intenso movimento de carros na Rua Manifesto
(Foto: Matheus Castro)

O Ipiranga aparece qua-
tro vezes no ranking das 
ruas com maior índice de 
furtos de veículos, feito 
pelo site Fiquem Saben-
do, que reúne dados co-
letados pela Polícia Civil.

Em 4º lugar aparece a 
Rua Manifesto, muito mo-
vimentada pelos visitan-
tes do Clube Atlético Ypi-
ranga e pelos estudantes 
e funcionários da Univer-
sidade Paulista – Unip. 

Com um movimento 
típico das ruas do bair-
ro, a rua Agostinho Go-
mes, onde está o Fórum 
Regional do Ipiranga; 
a Cipriano Barata com 
muitos estabelecimen-
tos comerciais; e a Pau-
lo Bregaro, onde está o 
Hospital Estadual Ge-
ral Ipiranga, aparecem 
no ranking em 10º, 13º 
e 14º lugar respectiva-
mente. Ainda assim, 

vários veículos são esta-
cionados nas ruas, sem 
preocupação alguma de 
moradores ou visitantes.

A moradora Sonia Ro-
drigues, que vive no bairro 
há 48 anos, afirma que já 
teve três carros furtados 
nos últimos cinco anos. 
Sonia acredita que esses 
furtos ocorrem porque a 
região tem fácil acesso 
de saída, pois é próxima 
à avenida Ricardo Ja-
fet e avenida Anchieta.

De acordo com mora-
dores e comerciantes, o 
bairro tem um índice de 
furtos em outras ruas 
que não aparecem no 
ranking, próximas ao 
Museu da Independência 
e à estação de metrô Alto 
do Ipiranga. A rua Ethel 
(paralela à rua Paulo Bre-
garo) é estreita e o furto 
de veículos é maior que 
a Bregaro. Segundo So-

nia, enquanto seu vizinho 
dormia, duas rodas do 
seu carro foram furtadas. 
A rua Visconde do Pira-
já, paralela à avenida Dr. 
Gentil de Moura, se loca-
liza próxima à estação de 
metrô. “Essa rua é conhe-
cida por roubo de veícu-
los, já deixei meu carro 
nela, mas com medo de 
ser uma vítima”, disse o 
lojista Adailton Farias.

De acordo com pes-
quisa feita pela rastre-
adora Ituran Brasil e 
informações de mora-
dores e comerciantes, o 
número de ocorrências 
é maior nos dias de se-
mana na parte da tarde, 
por volta das 12h e à 
noite, por volta das 18h.

O Setor de Inteligência 
do 17º Distrito Policial 
Ipiranga identificou e ma-
peou os locais com maior 
incidência de delitos e as 
ruas são alvo de operação 
da Polícia Militar. “Todos 
os indicadores com rela-
ção a furto de veículos 
no bairro Ipiranga estão 
diminuindo, e a região é 
muito tranquila e bem 
policiada”, afirma o te-
nente Sales, do 46º Ba-
talhão da Polícia Militar.

Tainah Neves

Ranking aponta locais com maior risco



15editoria

De AMA a Hospital Dia 
da Rede Hora Certa
Unidade dá lugar a Centro de Especialidades

Ana Paula Campos

A unidade do Hospital 
Dia da Rede Hora Certa, 
construída no Ipiranga 
em 2015, tem suprido a 
carência por assistência 
médica especializada que 
havia na região. Os mora-
dores, agora, dispõem de 
rápido atendimento e de 
equipamentos de última 
geração, que não são en-

contrados em nenhuma 
outra unidade da cidade 
de São Paulo. O hospital 
foi construído onde era 
localizado o AMA Flávio 
Giannotti. Os serviços 
de pronto-atendimento, 
que eram oferecidos para 
cerca de 110 mil pessoas, 
segundo dados coletados 

em 2015 pelo INFOCI-
DADE,  passaram a ser 
executados na UBS São 
Vicente de Paula. Além 
disso, a UBS também 
oferece acompanhamento 
domiciliar para  idosos.

O investimento para a 
construção do Rede Hora 
Certa foi de R$ 7,5 mi-
lhões. Os pacientes con-

tam com centros especia-
lizados em reabilitação, 
Odontologia e dependên-
cia química e prevenção 
das doenças DST e Aids.

Segundo o enfermeiro 
Jackson Frei de Santa-
na, 40 anos, formado em 
Cardiologia pela Unifesp, 
o novo centro do Ipiranga 

Investimento 
para a 
constru-
ção da Rede 
Hora Certa 
foi de R$ 7,5 
milhões

tem atendido com exce-
lência cerca de 500 a 800 
pessoas diariamente. “O 
índice de ouvidoria de 
reclamações está bai-
xíssimo. Com a Rede 
Hora Certa, a pessoa que 
chega 15 minutos antes, 
conforme o recomendado, 
e tem a consulta mar-
cada para às 17h40, é 
atendida no máximo até 
17h50”, disse Jackson.

Já a paciente Melânea 
Ngoe Uega, de 38 anos, 
natural da Angola e mo-
radora do Ipiranga há 
um ano, destacou que 
a nova unidade é muito 
organizada e atende ra-
pidamente as consultas 
marcadas, priorizando 
casos emergenciais como 
o dos seus filhos com 
suspeita de anemia. “A 
marcação das consultas 
e exames depende mui-

to da urgência do caso. 
Eles nos colocam em 
fila de espera e quando 
é algo mais grave a con-
sulta é marcada para 
no mínimo duas sema-
nas depois”, explicou.

Hospital Dia Rede Hora Certa (Foto: Katherina Piatek)

Ambulatório Hospital Dia  (Foto: Divulgação)

Saúde
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UBS Ipiranga faz ação 
contra Aedes Aegypti

Campanha contra o mosquito da dengue na UBS São Vicente de Paula (Foto: Nayara Dantas)

Campanha mobiliza a população no bairro do Ipiranga

Em clima de alerta 
contra o mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor dos 
vírus da dengue, zika, e 
chikungunya, a Unidade 
Básica de Saúde Integral 
– São Vicente de Paula 
(UBS) criou campanhas 
para conscientização dos 
moradores. Por todo o lo-
cal, estão espalhados car-
tazes, cartilhas, além de 
profissionais para sanar 
dúvidas da população.

A UBS fica encarregada 
de encaminhar os sus-
peitos de dengue para a 
Supervisão de Vigilância 
em Saúde (SUVIS), que 
se responsabiliza por 
acompanhar todo o pro-

cesso de confirmação da 
suspeita e encaminhar 
ao tratamento. “Direcio-
namos a SUVIS esses 
pacientes para que fa-
çam a sorologia, que vai 
identificar se a suspeita 
é agente ou não reagen-
te”, explica Esteven Sil-
vestre, médico da UBS. 

O diagnóstico é cons-
tatado em 15 dias e, se 
houver a contaminação, 
o paciente é encaminha-
do ao hospital da região. 
“Temos alguns casos 
de suspeita de dengue, 
mas poucos foram con-
firmados”, afirma Este-
ven. “Estamos todos em 
alerta e conscientizando 

Nayara Dantas

a população sobre o as-
sunto. É nossa respon-
sabilidade como agentes 
de saúde”, complementa.

Segundo a moradora 
Sueli Telles, agentes da 
UBS visitam as residên-
cias com frequência. 
“Pelo menos uma vez 
por mês alguém do posto 
vai na minha casa per-
guntar sobre a saúde da 
minha família e entrega 
um folheto sobre a den-
gue”, afirma Sueli. Os 
funcionários da unidade 
também fazem pales-
tras sobre o acúmulo 
de água. “As palestras 
são legais e interativas, 
pena que nem todos se 

interessam”, lamenta. 
A UBS faz parte da rede 

Mãe Paulistana (progra-
ma de auxílio a gestantes 
carentes, criado pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde). A iniciativa dá 
assistência às gestantes 
da região e as orientam 
sobre a microcefalia. Re-
centemente, o Instituto 
de Ciências Biológicas 
(ICB) da Universidade 
de São Paulo (USP) con-
firmou a correlação da 
doença com o zika vírus.
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Referência em 
oncologia

Casos de Aids entre jovens 
aumentam em São Paulo

Fachada da SAE Dr. José Francisco de Araujo (Foto: Katharina Piatek)

Nos últimos três anos, 
a taxa de casos con-
firmados do vírus HIV 
aumentou significativa-
mente, principalmente 
entre o sexo masculino. 
O Estado de São Paulo 
é um dos mais afetados, 
segundo dados do SINAN 
(Sistema de Informação 
de Agravos de Notifica-
ção) . Em 2013, o nú-
mero total em São Paulo 
foi de 1249 casos, já no 
ano seguinte, chegou a 
1320 notificações. 

A Aids é uma doença de 
perfil cíclico, ou seja, a 
população atingida varia 
com o tempo:  quando foi 
descoberta, na década de 
1980, grande parte dos 
atingidos eram homens 
homossexuais. Logo as 
mulheres também con-
traíram o vírus, e então 
os bebês e crianças, que 
foram contaminados 
através do leite materno. 
Agora, “desde o começo 
do ano (2016), já foram 

registrados quase 200 
novos casos de HIV, 
sendo que a maior par-
cela é de homens jovens 
homossexuais”, diz a 
vigilante epidemiológica 
Ana Aparecida Divan.

Um dos locais de aten-
dimento gratuito para o 
tratamento do HIV e de 
DSTs (Doenças Sexual-
mente Transmissíveis) é 
o Sistema de Assistência 
Especializada (SAE). O 
objetivo é prestar um 
atendimento integral  e 
de qualidade aos usu-
ários através de uma 
equipe de profissio-
nais da saúde composta 
por médicos, psicólo-
gos, nutricionistas, en-
fermeiros, assistentes 
sociais, entre outros.

No bairro, esse ser-
viço é feito na SAE Dr. 
José Francisco de Arau-
jo, que atende pesso-
as de todos o Estado. 

Atendimento 
gratuito para
portadores 

de HIV e DST 

O Hospital  Heliópo-
lis, localizado na zona 
sudeste de São Pau-
lo, passou a integrar a 
Rede Hebe Camargo de 
Combate ao Câncer em 
2014, e recebeu o novo 
centro de radiologia e 
radioterapia neste ano.

O hospital ganhou re-
conhecimento e recebe 
pessoasde várias regi-
ões. O plano de expan-
são prevê o atendimen-
to mensal para duas 
mil tomografias, 800 
ressonâncias magnéti-
cas e 150 tomografias 
com material radioativo.  

“Sou vizinho do hos-
pital. Conheço muitos 
hospitais e este real-
mente é um dos melho-
res de São Paulo”, diz 

Alberto Oliveira, au-
xiliar de enfermagem.

O trabalho oncológi-
co do centro de atendi-
mento  faz do Complexo 
Hospitalar Heliópolis 
o quarto hospital com 
nota mais alta desse 
segmento, atrás ape-
nas de hospitais priva-
dos, segundo pesquisa 
do Datafolha, em 2015.

Katharina Piatek Amilton B. Figueiredo

Saúde
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Moradores e especialistas 
denunciam governantes
Córrego do Parque da Independência está poluído

Marcelo Faviere

“A história parece ter 
ficado para trás, já que 
a situação do riacho é de 
descaso”. É assim que a 
autora do livro “Brado 
Ipiranga”, Cecília Helena 
Salles de Oliveira, se re-
fere ao córrego do Parque 
da Independência. Os 
moradores que passam 
em frente ao Monumento 
da Independência perce-
bem um forte cheiro po-
dre no ar. A moradora do 
bairro Maria Luiza Leitão, 
professora de sociologia, 
lembra de uma excursão 
que fez para o local. “A 
instituição no qual le-
ciono já trouxe alguns 
alunos para conhecer o 
Parque do Jardim Botâ-
nico, onde parte do cór-
rego passa. A maioria dos 

alunos reclamou do mau 
cheiro, fazendo com que a 
visita perdesse interesse”.

O professor de enge-
nharia da USP Sadalla 
Domingos, um dos au-
tores de um projeto de 
limpeza e revitalização 
do riacho, diz ter apre-
sentado à prefeitura de 
São Paulo,  em 2005, 
um projeto, mas afirma 
não ter recebido nenhu-
ma resposta. “Em 2012, 
reenviei o projeto, sem 
sucesso. Me pergunto 
todos os dias qual é a 
expectativa em relação 
ao Riacho do Ipiranga e 
a todos os outros rios. 
Qual é o ambiente de ci-
dade que desejamos?”, 
questiona o professor. 

O gerente do Setor de 
Hidrologia da Cetesb 
(EQAH), Luis Altivo Car-
valho Alvim, diz que há 
mudanças ocorrendo. 
“Considerando as atri-
buições da Cetesb, de-
finidas na Lei Estadual 
13.542, de 8 de maio de 
2009, o Córrego Ipiran-
ga faz parte da rede de 
monitoramento da Ce-
tesb”. A qualidade da 
água do córrego é me-
dida seis vezes por ano. 

Segundo a prefeitura, 
desde 1986 foram rea-
lizadas 12 obras na re-
gião, que contribuíram 
para diminuir o problema 

das enchentes. As últi-
mas obras quase dobra-
ram a vazão do córrego 
e aumentaram de 9 para 
13 metros sua largura. 
As subprefeituras do Ipi-
ranga e da Vila Mariana 
também informam que 
a limpeza no córrego do 
Ipiranga é realizada men-
salmente de forma manu-
al e, em alguns trechos, 
com ajuda de máquinas.

Para Tânia Cerati, di-
retora do núcleo de pes-
quisa em educação do 
Instituto de Botânica, 
depois da descanaliza-
ção, a visitação (no Jar-
dim Botânico) aumentou 
bastante. Quando ela 
chegou ao Jardim, há 20 
anos, o riacho era tam-
pado com um concreto, 
obra provavelmente do 
começo do século XX. 
O acesso a uma de suas 
nascentes era um proje-
to de Tânia, que foi con-
cretizado em 2006. Dois 
anos depois, o córrego foi 
todo revitalizado, e hoje 

o paisagismo do parque 
acompanha suas águas. 

Já a historiadora da 
USP, Cecília Helena Sal-
les de Oliveira afirma: “O 
futuro do riacho depen-
derá muito da visão que 
existe sobre ele. Há o 
reconhecimento de que 
é um lugar diferente, por-
que estas paragens sim-
bolizam o nascimento 
de uma nação, mas por 
outro lado, se nota um 
profundo desalento, por-
que o riacho está muito 
sujo”, afirma. Segundo 
Cecília, em épocas de 
fortes chuvas ele alaga. 

O futuro do 
riacho
depende de 
iniciativas do 
setor público 
ou privado

Mas há esperança por 
parte de alguns historia-
dores de se utilizar o local 
como ponto turístico, as-
sim como o Monumento 
e o complexo, junto ao 
Jardim Botânico, justifi-
cando um maior investi-
mento, seja do estado, ou 
de algum setor privado.

Especialistas debatem revitalização

Ações de limpeza
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Barreiras para o terceiro 
setor: UNAS e governo
ONG em Heliópolis busca a integração da sociedade 

No sistema atual de 
governo, a forma de di-
visão de renda favorece 
o aumento do número de 
pessoas carentes, o que 
causa o aumento de en-
tidades e ONGs no país. 
Mas a luta entre os gran-
des partidos e a divisão de 
poder prejudica a popula-
ção e as organizações que 
buscam dar um auxilio 
maior para a sociedade. 

Entre essas ONGs está 
a UNAS – União de Nú-
cleos, Associações dos 
Moradores de Heliópolis 
e Região. Fundada em 
meados de 1980 pela 
luta de posse de terra e 
moradia em Heliópolis, 
hoje seus projetos vão 
muito além disso. Já fo-
ram criados diversos cen-
tros de educação conhe-
cidos como CEI – Centro 
de Educação Infantil e o 
SASF – Serviço de Atendi-

mento Social a Família/ 
Chico Mendes, ambos 
conveniados com a Pre-
feitura do de São Paulo. 

Os centros têm como 
pilar a Declaração dos 
Direitos Humanos, ou 
seja, liberdade de expres-
são, de pensamentos e 
igualdade perante as leis.

Politicagem

Em São Paulo, a po-
larização entre os par-
tidos PSDB e PT, que 
disputam o governo e a 
prefeitura durante cerca 
de 22 anos, prejudica o 
direcionamento da ver-
ba voltada para as co-
munidades. Isso é o que 
ocorreu na UNAS com o 
recapeamento e urba-
nização de Heliópolis.

A cofundadora da 
UNAS, Genésia Miranda, 
conta que na época da ur-

O CCA – Centro 
para Crianças 
e Adolescentes 
da UNAS (FOTO: 
Helena Ohara)

   (Foto: Divulgação)

Helena Ohara 

banização, o então presi-
dente Luís Inácio Lula da 
Silva divulgou para toda 
região a verba direciona-
da para a comunidade. 
Lula teria pedido que a 
organização fiscalizasse 
o uso do investimento. 
“Toda a organização se 
transformou em um cão 
de guarda, a empreitei-
ra tentou corromper a 
obra, mas nós não acei-
tamos”, lembra Genésia. 

A fiscalização deu certo 
na comunidade devido à 
participação de todos os 
moradores, como conta  
Rosana Oliveira, uma das 
contribuintes da organi-
zação. “Nosso diferencial 
em relação a outras ONGs 
é que somos uma organi-
zação que luta por causas 
coletivas. O morador traz 
um problema e ele entra 
nessa luta com mais pes-
soas, porque se isso não 

acontecer, vamos lutar 
por um indivíduo só, 
não por um caso maior”.

Posse de terras

A UNAS foi fundada em 
um momento pós-dita-
tura no nascimento da 
luta por posse de terras, 
com a democracia sendo 
estabelecida e reestrutu-
rada, porém de acordo 
com os fundadores, o 
país não será totalmen-
te democrático enquanto 
houver uma população 
analfabeta política não 
compreendendo como 
as leis são constituídas 
e se funcionam de for-
ma igualitária para toda 
a sociedade. Esse fato 
só acontecerá quando o 
povo lembrar do seu pas-
sado político e histórico. 

Política
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Silva Bueno, centro 
comercial do Ipiranga
Lojas populares atraem consumidores de toda região

Gabriela Nogueira
Larissa Stanchi

Ponto principal de comércio no Ipiranga (Foto: Larissa Stanchi)

A Silva Bueno, centro 
comercial do Ipiranga, é 
a principal fonte de renda 
da região, com suas lojas 
diversificadas – incluindo 
vestuário, alimentação e 
moda para casa. Alguns 
comerciantes estão ali há 
mais de vinte anos e fa-
zem a economia do bair-
ro crescer com as 
suas instalações.

Gerson Gomez, 
diretor superin-
tendente da As-
sociação de Co-
merciantes de 
São Paulo, diz 
que a Rua Silva 
Bueno possui 
uma grande im-
portância para 
o comércio do 
Ipiranga, pois 
é o local mais 
procurado da re-
gião; não apenas 
por pessoas que 
ali residem, mas 
também por pes-
soas que vêm de 
diferentes locais 
de São Paulo e 
até mesmo de 
outros estados. 
“As diferenteslo-
jas da rua contribuem 
de forma direta para o 
bairro, e podemos perce-
ber a procura vinda de 
diferentes locais, muitas 
vezes pelo preço, e pela 
boa localização.” As lojas 
costumam receber mais 
pessoas aos fins de se-
mana, porém, por dia, o 
número de clientes ultra-
passa os 100 – dependen-
do da loja, e do produto 

com a qual ela trabalha.
Muitas mudanças na 

rua aconteceram ao lon-
go do tempo – tanto es-
tética quanto economi-
camente – isso ajudou 
a reunir diversos tipos 
de público, ou seja, as 
pessoas que iam até lá 
para consumir e fazer 

suas compras passaram 
de consumidores locais, 
para consumidores de 
várias partes da cida-
de, inclusive do Estado 
de São Paulo. É o que 
explica Guilherme Gru-
dina, consultor de ven-
das da loja de calçados 
Território da Moda, que 
trabalha na rua há cinco 
anos: “Nós não tínhamos 
tantas lojas e placas de 

localização como hoje, o 
que facilitou a procura de 
pessoas que vêm passe-
ar por aqui. Nós costu-
mamos receber pessoas 
de outros locais de São 
Paulo, até mesmo do in-
terior. Pessoas que estão 
de passagem para outros 
Estados também aprovei-

tam para conhecer nos-
so comércio. O bom da 
nossa rua é a localização, 
porque fica super próxi-
ma ao terminal do Saco-
mã, que além de termi-
nal de ônibus, é estação 
de metrô.” Ele ainda diz 
que essa facilidade traz 
até os que moram mais 
longe para consumir ali.

A loja conta com um 
site na internet com 

seus produtos e dispo-
nibilidade de diferentes 
formas de pagamento. 
Apesar dessa facilidade, 
Guilherme diz que as 
pessoas costumam ir lá 
para provar e conferir de 
perto a mercadoria: “Nós 
contabilizamos um total 
de mais vendas na nos-

sa loja física 
do que na loja 
virtual; muito 
provavelmen-
te pela varie-
dade de pro-
dutos, e pela 
possibilidade 
de as pesso-
as provarem 
os calçados e 
optarem por 
levar ou não.” 
Dessa forma, 
afinal, a loja 
s o f r e  c om 
menos trocas 
e devoluções.

Para quem 
tem interesse 
em conhecer 
um pouco 
mais as lojas 
da rua, além 
de encontrar 
produtos de 

boa qualidade pelo me-
nor preço, a Silva Bueno 
fica localizada próximo 
a saída pela Rua Bom 
Pastor do terminal Sa-
comã, linha verde do 
metrô. As lojas abrem 
de segunda a sexta, das 
7h30 às 18h30, e aos 
sábados, das 8h às 16h.
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A receita secreta e 
histórica do seu Oswaldo
Conheça o hambúrguer mais famoso do Ipiranga

Para quem gosta de 
tradição e preço baixo, a 
dica é aproveitar o ham-
búrguer do seu Oswaldo. 

De aparência simples, o 
lugar é montado por um 
balcão de bar em formato 
de U e algumas mesas ao 
lado. Porém, não se deixe 
enganar! O lanche encon-
trado ali já é histórico!

Inaugurada em 1966, 
a hamburgueria ficou 
famosa pelo ingrediente 
inusitado: molho de to-
mate ao invés da fruta 
em rodelas. Além disso, 
a maionese, preparada 
na hora e de receita se-
creta, é um dos pontos 
principais que destacam 
o pequeno comércio 
no bairro do Ipiranga.

Em entrevista com 
Manuel Gomes, garçom 
e gerente do local, ele 
conta que trabalha na 
lanchonete desde 1994, 
quando chegou do Piauí; 
e o local foi adquirido 
por Oswaldo Paolicchi 
como uma herança do 

pai: “Eu trabalhei com o 
seu Oswaldo 14 anos e 
aqui era uma marcena-
ria, do pai dele. Em 1966 
ele decidiu montar uma 
lanchonete, na época 
era “dog”, o nome daqui 
é “bulldog lanche” e na 

Um “pedaço” da Itália no Ipiranga
A rotisseria Boccaricca, 

inaugurada por Vladimir 
Marchezin  em 1994, fi-
lho de um dos funda-
dores do mercadão do 
Ipiranga, Olímpio Mar-
chezin,  se localiza dentro 
do Mercado Municipal do 
Ipiranga, que foi fundado 
em junho de 1940 na Rua 
Bom Pastor, e atualmen-
te está localizado numa 
das mais movimentadas 

ruas comerciais do bair-
ro, a Rua Silva Bueno.

Considerado ainda 
hoje um importante 
centro de abastecimen-
to da região do Ipiranga 
e bairros adjacentes, o 
mercado opera com di-
versos ramos de ativida-
de, possuindo 26 boxes, 
divididos em casas de 
laticínios, açougue, em-
pórios, adegas, peixarias, 

pastelarias, restaurantes, 
cafeterias, bombonieri,  
rotisserie, entre outros.

Após ganhar uma 
máquina de produção 
de macarrão, Vladimir 
Marchezin, dono do Boc-
caRicca, desenvolveu o 
talento inato nos mais 
diversos tipos de mas-
sas, como massas de la-
sanhas, massas verdes, 
macarrão, nhoque, ca-

pelete, raviole, rondelli, 
canelone e conchiglia.  A 
rotisseria também expõe 
antepastos, carnes e sa-
ladas, fora a sobremesa.

Horário de funciona-
mento: terça a sábado 
das 8h às 19h; domingos 
e feriados das 8h às 13h. 
Rua Silva Bueno, 2.109.

Leticia Carotta

Larissa Braga

época era uma febre o 
“dog”. Depois ele perce-
beu que o que deu certo 
foi o hambúrguer”.Depois 
que os famosos ham-
búrgueres começaram a 
surgir, ficaram famosos 
pelo grande sabor e pre-

ço baixo, e até hoje man-
têm a receita que Oswal-
do, falecido em 2008, 
começou a produzir. 

Hoje, quem cuida do 
estabelecimento é a sua 
filha, por quem Manoel 
também tem muito ca-
rinho. “O nosso ham-
búrguer é preparado 
aqui, é feito todo dia, 
carne fresquinha. Essa 
é a diferença. Por aí eles 
vendem muito o traba-
lho com hambúrguer 
congelado”, diz Gomes.

Serviço:
Endereço: Rua Bom 

Pastor , 1659 – Ipiran-
ga, São Paulo – SP
Horário: De segunda a sá-
bado 12h - 22h/ Fechado 
aos domingos e feriados.

O balcão da Hamburgueria do Seu Oswald 
(Foto: Divulgação). 

Gastronomia
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A gastronomia espanhola 
é tradição no Ipiranga

Localizado num fa-
moso e antigo sobrado 
no bairro do Ipiranga, o 
restaurante Paellas Pepe 
envolve seus clientes e os 
aproxima da tradição es-
panhola.  Conhecido por 
sua famosa Paella, que 
é preparada sempre por 
membros da família Be-
nedetti na frente de seus 
clientes, o restaurante 
apresenta nos finais de 
semana shows de fla-
menco, dança típica re-
alizada pelos espanhois.

A famosa receita da Pa-
ella foi criada por Pepe, 
espanhol já falecido e pai 
de Pilar Benedetti, atual 
proprietária do restau-
rante que com seu ma-
rido, Emílio Benedetti, 
também falecido, con-
seguiu passar a receita 
de geração em geração, 
mantendo os mesmos 

segredos e conservan-
do a sua autenticidade. 
Depois de muito sucesso 
entre os amigos e familia-
res, Emílio teve a ideia de 
eternizar a famosa Paella 
montando um restauran-
te na antiga casa da famí-
lia, representando  muito 
bem a imigração espa-
nhola do bairro Ipiranga.

A cunhada da espanho-
la Pilar, Vera Benedetti, 
deu mais detalhes sobre 
o preparo da comida e as 
tradições do restauran-
te. ‘’A Paella é prepara-
da à base de frango, le-
gumes e frutos do mar, 
além de arroz, manten-
do a receita original de 
17 anos atrás, quando 
Pepe ainda fazia a recei-
ta apenas para reunir a 
nossa família na casa que 
hoje, é um restaurante. ‘’

As tradições mantidas 

Restaurante atende no quintal da família Benedetti

Gabriela Sanches 

no preparo da Paella e no 
restaurante se mantêm 
desde a morte de Pepe. 
Além dos shows de fla-
menco para lembrar do 
folclore espanhol que 
é apresentado sempre 
por um grupo diferente, 
o restaurante continua 
funcionando apenas 
com membros da famí-
lia trabalhando, como 
os filhos de Pilar e os fi-
lhos de Vera Benedetti. 
Esse conjunto de dife-
renciais são marcas re-
gistradas do restaurante.

Vera explica também 
que preserva o aten-
dimento acolhedor do 
Paellas Pepe. ‘’O princi-
pal é que recebemos as 
pessoas dentro de nossa 
própria casa e a Paella é 
preparada na frente de 
todos os clientes. Por 
isso, quando o cliente 

faz a reserva, sugerimos 
que ele chegue um pou-
co antes para acompa-
nhar todo o preparo do 
prato que vai degustar. 

A família pretende 
conservar o restaurante 
sempre no mesmo local, 
mesmo sendo hoje, pres-
tigiado por um número 
maior de pessoas. ‘’Sigo 
trabalhando aqui por 
diversos motivos. Pelos 
clientes, que tornam-se 
nossos amigos. São ami-
gos novos que a gente faz 
a cada jantar. A pessoa é 
desconhecida até o mo-
mento que ela entra em 
nosso quintal. A partir do 
momento que ela entra no 
nosso quintal, ela se tor-
na um amigo.’’ diz Vera.

Ilustração da famosa paella (Foto: Gabriela Sanches)
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No frio ou no calor, skate 
na pista
Inverno em São Paulo não assusta skatistas

A ladeira do Parque da 
Independência é a mais 
procurada pelos skatistas. 
Os 22 metros de altura são 
perfeitos para usuários 
de longboard descerem 
fazendo curvas e nem a 
chegada do inverno impe-
de que skatistas de todas 
as idades visitem o local.

“A ladeira é um lugar 
único. Não precisamos ter 
medo de ser atropelados 
aqui”, elogia Rafael Mas-
succi, o “Massa”, campeão 
sul-americano de downhill. 
Nos anos 70, pequenos 
grupos já frequentavam o 
lugar, mas o boom acon-
teceu em 2008, quando a 
ladeira foi pavimentada e o 
asfalto ficou mais favorável 
para os praticantes, sem 
circulação de veículos. 

Além de skatistas profis-
sionais, a ladeira também é 
receptiva a skatistas ama-
dores.“Eu venho quando 
não tem ninguém por-
que estou aprendendo 
e tenho medo de atra-
palhar”, explica Regiane 
Santinello, de 33 anos e 
frequentadora da ladeira 
há um ano. “O pessoal 

aqui é superfamília”, afir-
ma Marco Vinicius Alcân-
tara, marido de Regiane. 
Ambos andavam com o 
filho, Victor, de 7 anos, 
e pretendem continuar 
com a prática esportiva. 

“Eu venho sempre que 
dá, quando tenho horá-
rio livre pra treinar umas 
manobras e deixar o físico 
em dia”, afirma Douglas 
Enéas, frequentador há 4 
anos e estudante de Direi-
to. Neste ano, ele pretende 
frequentar a 7ª edição do 
Independência ao Lon-
gboard, competição que 
atrai mais de 200 atletas 
e acontece entre agosto e 
outubro, todos os anos.

Hoje, os mais experien-
tes conscientizam os no-
vatos sobre o uso de equi-
pamentos de segurança 
e alertam os pedestres 
a respeitar o espaço dos 
skatistas a fim de evitar 
acidentes. “Logo no come-
ço levei uma queda e fratu-
rei a clavícula, agora estou 
voltando”, conta confiante 
Marco Branco, de 46 anos. 

O Ratatá Futebol Clube 
é um dos mais de trinta 
times da comunidade de 
Heliópolis que compete 
na Liga Paulista de Fute-
bol Amador, organização 
que reúne equipes de 
inúmeras comunidades 
espalhadas pela capital 
paulista. Unidos pelo 
mesmo objetivo alcançar 
o progresso e disseminar 
a cultura a partir do 
esporte, por meio da so-
lidariedade e do respeito.

Igual aos outros na 
intenção e diferente na 
organização, o Ratatá 
Futebol Clube se tornou 
símbolo da comunidade. 
“Quem cita Ratatá já lem-
bra de Heliópolis, como 
também o rap abordou”, 
conta Thomas Alex, 22. 
O time de futebol amador 
invadiu outros campos e 
serviu de inspiração para 
nomes consagrados do 
rap, como Sabotagem e 
Rappin Hood. A partir 
da divulgação e venda 
de produtos da equipe, 
o time consegue manter 
trabalhos sociais com 
jovens e adolescentes 
com o foco no esporte. 

O barulho de tiros que 
alguns moradores da 
comunidade de Helió-
polis se acostumaram 
já não faz mais parte do 
cotidiano, como conta o 

Ladeira do Ipiranga (Foto: Marcos Ferreira)

Marcos Ferreira Bruno Abreu

A esperança vem 
do futebol

aposentado José da Silva,  
56. “Antigamente, aqui 
era complicado, não dava 
pra ficar muito tranquilo, 
mas hoje deu uma boa 
mudada”. Com o avanço 
urbano e políticas pú-
blicas que partiram dos 
próprios moradores, em 
outubro de 1997, nasceu 
um dos maiores times 
do futebol de várzea da 
capital Paulista, o Ratatá 
Futebol Clube. O time 
carrega no nome o som 
que já fez parte da vida de 
quem sempre teve espe-
rança como sobrenome. 

Com sede na rua 2 de 
Fevereiro nº 45, o time 
conta com uma loja ofi-
cial repleta de títulos e 
lembranças de ilustres 
presenças na comunida-
de, como o francês Zida-
ne.  “Eu nasci aqui, já vi 
de quase tudo. Quando 
eu olho pra esse time e 
pra quebrada que eu nas-
ci, eu tenho certeza que 
vou ser grande, porque 
a gente é grande.Esse é 
o nosso mundo  ”, conta 
Felipe Dias, estudante, 
17, um dos muitos ga-
rotos do subúrbio que 
sonham com dias melho-
res. Afinal, quem nasce 
em Heliópolis é grande. 

Esporte
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Torneios de tênis agitam 
sócios do CAY

Através do esporte, o 
Clube Atlético do Ypiran-
ga (CAY) une seus sócios 
com competições de di-
versas modalidades, sem 
fins lucrativos. Uma das 
categorias mais ativas 
dentro do clube é o Tênis, 
coordenada pelo diretor 
Marcos Pinto, que reúne 
160 atletas. Anualmente, 
são promovidas em mé-
dia quatro competições.

Marcos Pinto é sócio do 
clube há 28 anos e está 
em seu 5° mandato como 
diretor da área de tênis. 
Ele jogava futebol mas, 
devido a uma lesão, teve 
de se afastar. A partir daí, 
se aproximou do tênis 
e começou a se dedicar 
cada vez mais à ativida-
de, participando de com-
petições organizadas pelo 
CAY e também pela Fede-
ração Brasileira de Tênis. 

O último torneio foi o 
Matsumoto Tenis Cup 
que ocorreu em abril e 

rankings, não há divisão 
por idade, apenas por 
habilidade. São feitos 
torneios classificatórios 
e o ranking vai se dese-
nhando de acordo com o 
desempenho dos atletas. 

Durante este processo, 
tenistas de 50 anos en-
frentam jovens tenistas 
de igual para igual. “Na 
competição, a experiência 
dá uma certa vantagem, 
por isso não há proble-
mas entre jogar com atle-

contou com a participa-
ção de 106 tenistas. A 
competição é organizada 
de acordo com a classi-
ficação dos atletas. As 
chaves do torneio são 
divididas pelo ranking e 
se denominam “quadras”. 
A primeira abriga os 32 
melhores atletas, a se-
gunda, até o 64º, e a ter-
ceira, os outros 61 com-
petidores. No total, 125 
tenistas são ranqueados. 

Dentro do sistema de 

tas muito mais jovens”, 
explica Marco Antônio 
Lança, de 67 anos, que 
joga tênis desde os 30. 
Ele é sócio do clube desde 
2012 e foi atraído pelo 
tênis, que já praticava 
no Clube de Regatas 
Tietê, antes de seu fe-
chamento. Lança afirma 
que no CAY encontra um 
ambiente unido e alegre 
graças aos esforços do 
clube e dos diretores. 

Thiago Urias

Participantes do Matsumoto Tenis Cup. (Fotos: Divulgação)

Interação social é foco de campeonatos

Tenistas de 50 anos 
enfrentam jovens atletas 
de igual para igual.


