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Vanderley e Diana
Da minha janela, tenho 

uma ampla vista para 

um vale no bairro de 

Perdizes, cumeado pelas 

ruas Apiacás e Caraíbas, 

no eixo entre as ruas 

Vanderley e Diana

Já há alguns anos, tenho 
avistado, de vez em quan-
do, um casal de carcarás 

voando ou pousado sobre 
os barriletes dos edifícios. 
O carcará, uma das aves de 
rapina mais comuns do Bra-
sil, vive em campos abertos, 
bordas de matas, no litoral, 
e é também frequentemente 
encontrado nas cidades. Como 
outros bichos da fauna urbana, 
alimenta-se de quase tudo que 
encontra, desde carcaças em 
decomposição - passando por 
pequenos seres vivos como 
lagartixas, ratos, fi lhotes de 
outras aves e invertebrados - 
até o lixo doméstico. 

Raramente percebemos a 
vida silvestre que nos cerca no 
dia a dia agitado nas metrópo-
les, atualmente consideradas 
verdadeiros ecossistemas, 
como qualquer outro existente 
em ambientes naturais. Mas é 
só prestarmos atenção, que 
começamos a notá-los. 

Sobre o aparelho de ar condi-
cionado da sala onde trabalho, 
dois barulhentos fi lhotes de 
sabiás-laranjeira (ave símbolo 
do Brasil) estão sendo criados 
por seus pais. A pitangueira 
que temos no terraço de casa 
alimenta um casal de sanha-
ços, sempre atento ao nosso 
intolerante vira-lata.

Quem nunca viu capivaras 
pastando nas margens do rio 
Pinheiros? Em plena São Pau-
lo! Esses animais tiram provei-
to da abundância de alimentos, 
nichos ecológicos, abrigo em 
locais de difícil acesso e maior 
tolerância por parte dos seres 
humanos. Alguns, como o car-
cará, ainda ajudam a controlar 
a quantidade de ratos, baratas, 
carrapatos, cupins, mosquitos 
e moscas. 

Esse rico ecossistema está 
em risco: 30 das cerca de 700 
espécies catalogadas na capi-
tal paulista estão ameaçadas 
de extinção, como a cigarra, 
o curió, o gato do mato, três 
espécies de gavião e uma, de 
ararinha.

Como cidadãos, podemos 
prover alimento aos animais 
silvestres, plantando árvores 
frutíferas nos quintais de 
nossas casas ou nos terraços 
de nossos apartamentos. E, 
de preferência, essa vegetação 
deve ser nativa, pois como está 
adaptada ao ciclo de chuvas e 
ao clima regional, requer um 
volume menor de água para 
irrigação.

Incorporadores podem ma-
ximizar a área destinada a 
jardins em seus empreendi-
mentos, paisagistas podem 
especifi cá-las em seus projetos 
e os síndicos podem substituir 
as plantas exóticas existentes 
nos condomínios. E os gover-
nos devem ampliar as áreas 
verdes nas cidades, além de 
promover a arborização de 
ruas e parques. 

Para sabermos quais árvores 
devemos escolher e como elas 
devem ser plantadas, a prefei-
tura de São Paulo publicou o 
Manual Técnico de Arboriza-
ção Urbana, que está disponí-
vel em (bit.ly/arvoresurbanas). 
Existe também nas livrarias, o 
excelente livro “Aves brasilei-
ras e plantas que as atraem”, 
de Johan e Christian Dalgas 
Frisch.

A hipótese da “biofi lia” (do 
grego: bios = vida e philia = 
amor) propõe que todos nós te-
mos um componente genético 
que nos liga emocionalmente 
à natureza, pois foi neste am-
biente onde ocorreu a evolução 
dos seres humanos. Evidências 
comprovam esta teoria, a qual 
demonstra que existem inúme-
ros benefícios para aqueles que 
vivem próximos de animais e 
plantas. 

Não devemos ter a pretensão 
de transformar nossas cidades 
em fl orestas, mas podemos 
construir um ambiente urbano 
que satisfaça parte desta nossa 
necessidade ingênita e ajude a 
restaurar o amor pela natureza 
que temos gravado em nossos 
corações.

Fiquei muito feliz uns dias 
atrás, quando avistei um ter-
ceiro carcará voando com o 
Vanderley e a Diana. Só não sei 
se o chamo de João Ramalho 
ou de Bartira!

(*) - É vice-presidente de 
Sustentabilidade do Secovi-SP

(hl@hamiltonleite.com.br).

Hamilton Leite (*)
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O governador Geraldo Al-
ckmin doou ontem (13), o 
primeiro cachorro do Projeto 
Genocão - desenvolvido pela 
AACD e fi nanciado pelo Fun-
do Estadual de Interesses 
Difusos. O programa treina 
cachorros para exercer a 
função de cão-assistência e 
coterapeutas às pessoas com 
defi ciência. 

“Está sendo entregue a ca-
chorra Paçoca para o paciente 
Lucas, que tem distrofi a mus-
cular progressiva, que limita 
muito a pessoa. O cão treinado 
vai ajudá-lo a apagar e acen-

der a luz, pegar alguma coisa 
que cair no chão. Enfi m, ela 
consegue ajudá-lo nas tarefas 
domesticas, além de ser uma 
ótima companhia”, comentou 
o governador. 

Batizado de Paçoca, o animal, 
uma fêmea da raça golden re-
triever, de dois anos de idade, 
foi doado ao paratleta Lucas 
França Couto Junqueira, da 
Seleção Brasileira Paralímpica 
de Rugby Masculino, que sofreu 
um acidente de mergulho na 
praia de Ponta Negra - RN, em 
janeiro de 2009, e fi cou tetra-
plégico (SCI).

Cachorra doada ao paratleta Lucas França, da Seleção 

Paralímpica de Rugby.

Espanha desmantela 
quadrilha que 
falsifi cava Ferraris

A polícia da Espanha prendeu 
três pessoas na cidade de Sils, na 
província de Girona, por serem 
responsáveis por uma montadora 
clandestina que “transformava” 
carros comuns em réplicas de 
veículos esportivos de luxo, como 
Ferraris e Lamborghinis, e que 
depois as vendiam na internet. 

De acordo com um comu-
nicado da Polícia Nacional, 
responsável pela investigação, 
14 carros foram apreendidos no 
local, entre eles quatro Ferraris 
já prontas para a venda. Segun-
do ofi ciais que conduziram as 
prisões, também foram recupe-
radas “várias peças, elementos 
distintivos das marcas afetadas, 
moldes de fi bra de vidro para 
peças da carroceria das marcas, 
odômetros e documentação 
relacionada aos veículos”. 

A “transformação” dos carros 
se dava com uma mudança nos 
chassis e os veículos falsifi ca-
dos eram vendidos na internet 
por preços de cerca de 40 mil 
euros. A investigação do caso 
começou quando uma Ferrari 
falsa, que violava as patentes 
da marca italiana, foi parada na 
cidade de Benidorm pela polícia 
espanhola (ANSA).

Em quase todos os esta-
dos, à exceção do Para-
ná, a maioria das vítimas 

eram pretas e pardas. É o que 
revela o Panorama da Violência 
contra as Mulheres no Brasil,  
uma compilação inédita de in-
dicadores nacionais e estaduais 
realizada pelo Observatório 
da Mulher contra a Violência 
(OMV), ligado ao Instituto de 
Pesquisa DataSenado.

O estudo analisou o número 
de homicídios de mulheres 
registrados em 2014 no Sis-
tema de Informações sobre 
Mortalidade, do Ministério da 
Saúde. A taxa foi de 4,6% de 
assassinatos para cada 100 mil 
mulheres no país. Do total de 
vítimas, 62% eram pretas ou 
pardas. Os estados do Amapá, 
Pará, Roraima, Pernambuco, 
Piauí e Espírito Santo apre-
sentaram taxa de homicídio 
de mulheres pretas e pardas 
mais de três vezes superior à 
de mulheres brancas.

Foram registrados 58.438 
estupros no Brasil em 2014. 
Foram 48,1 casos a cada 100 

O estudo analisou o número de homicídios de mulheres 

registrados em 2014 no Sistema de Informações sobre 

Mortalidade, do Ministério da Saúde.

A foto do assassinato do em-
baixador russo na Turquia ven-
ceu o World Press Photo 2017, 
anunciaram os organizadores 
do prêmio ontem (13). Em de-
zembro do ano passado, um po-
licial atirou contra o diplomata 
Andrei Karlov na inauguração 
de uma mostra em galeria de 
arte em Ancara, capital turca. 
O episódio foi registrado pelo 
fotógrafo Burhan Ozbilici, da 
agência Associated Press.

Na fotografi a vencedora, o 
assassino, Mevlut Mert Altintas, 
aparece vestindo um terno, com 
a pistola nas mãos e o dedo em 
riste. Mais de cinco mil fotó-
grafos de 125 países enviaram 
80 mil imagens para concorrer 
ao prêmio. “Foi uma decisão 
muito, muito difícil, mas, no 
fi nal, sentimos que a imagem 
do ano era uma foto explosiva 

Fotógrafo turco vence World 

Press Photo com imagem 

acima.

A Polícia Federal (PF) des-
truiu 48 mil pés de maconha 
e 53 mil mudas da planta em 
ilhas da União, localizadas no 
Rio São Francisco. A Operação 
Carcará Branco foi defl agrada 
na semana passada. De acordo 
com a PF, ninguém foi preso. 
Segundo nota divulgada pela 
assessoria de comunicação da 
PF em Pernambuco, como as 
ilhas, localizadas nos municí-
pios de Orocó, Cabrobó e Ibó, 
são pertencentes à União, os 
produtores se aproveitariam 
desse fato para plantar - as-
sim, não há proprietário a ser 
incriminado. 

“Nessas operações, ge-
ralmente ninguém é preso 
porque quando se monta toda 
a logística com viaturas e poli-
ciais no local, os trabalhadores 
braçais saem dos terrenos 
porque são avisados”, diz a 
nota. “O objetivo da operação 
é evitar que maconha seja 
vendida no mercado consu-
midor”. Caso os 48 mil pés 
de maconha fossem colhidos 
e preparados para venda, o 
material pesaria 16 toneladas. 

PF destrói plantação de maconha em Pernambuco.

Diogo Moreira/A2img
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Estudo inédito do Observatório 
da Mulher traz indicadores da 

violência nos estados
Em todo o país, 4.832 mulheres foram assassinadas em 2014. Só no estado de São Paulo, onde foi 
registrado o maior número de casos, foram 613 homicídios

da  média no país.
“É imprescindível aprofundar 

a análise para entender se isso 
é retrato de uma distinta confi -
guração da violência nesses es-
tados, ou se é consequência de 
outras variáveis, como questões 
culturais ou operacionais que 
podem infl uenciar nos níveis 
de registro ou subnotifi cação 
das ocorrências de violência 
sexual”, avalia a pesquisa.

A análise dos registros de 
ocorrências policiais sobre 
a configuração da violência 
contra as mulheres no âmbito 
estadual fi cou comprometida 
pela ausência de informações 
de 12 dos 27 estados. Para 
o Observatório da Mulher 
uma avaliação rigorosa das 
particularidades estaduais da 
violência contra as mulheres 
passa por uma uniformização 
e uma melhor sistematização 
e transparência dos registros 
administrativos desse tipo de 
violência, especialmente em re-
lação às ocorrências registradas 
pelos polícias civis dos estados 
(Agência Senado).

mil mulheres. As Regiões Norte 
e Sul apresentaram os maiores 
índices de estupro, quando 
comparadas com o restante do 
país. Acre, Mato Grosso do Sul 
e Roraima apresentaram regis-
tros de ocorrências superiores 
ao dobro da média nacional. O 

estudo também mostrou uma 
disparidade: no Espírito Santo, 
Goiás, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, os quatro estados em 
que as taxas de homicídios de 
mulheres foram superiores à 
média nacional, os registros de 
estupro são inferiores à metade 

PF destrói 48 mil pés de maconha 
no sertão pernambucano

Também foram encontrados 10 
quilos da planta já preparada 
para venda e consumo, além 
de um acampamento precário 
com roupas, um colchão e até 
uma melancia já aberta.

Os pés de maconha foram 
retirados do solo e incinerados, 
conforme imagens enviadas à 
imprensa pela corporação. A 
operação contou com o apoio 
da Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros. Esta é a primeira 
operação do ano, de erradi-

cação da maconha no sertão 
pernambucano. Em 2015 
foram destruídos 806 mil pés 
de maconha, 361 mudas, 260 
plantios e 546 quilos (kg) 
da planta já processada. Em 
2016, o total de plantios e 
pés de maconha encontrados 
caiu, enquanto a apreensão da 
planta pronta subiu. Foram 
359 mil pés, 137 mil mudas, 
151 plantios e 2.188 quilos kg 
da substância preparada para 
venda (ABr).

Cão assistente para 
paratleta olímpico

Imagem de morte de 
embaixador russo vence 

World Press Photo

que realmente refl ete o ódio da 
nossa época”, afi rmou em um 
comunicado a fotojornalista 
Mary F. Calvert, membro do 
júri (ANSA).

Edital de Intimação. Prazo: 1 (um) mês. Processo nº 0000411-96.2012.8.26.0010. C. 78/2012   O 
Dr. CARLOS ANTONIO DA COSTA, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª VC do Foro Regional do Ipiranga/
SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a (o) Vanessa Sisto Ribeiro, CPF/MF Nº 331.644.168-90 e RG nº 
32.619.452-6 , que nos autos da ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, requerida por 
União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que, no prazo de 15(quinze) dias, 
a fluir após o prazo acima, liquide o débito exeqüendo de R$ 27.702,49, atualizado monetariamente 
(tabela do TJSP) a partir de Fevereiro de 2016 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a 
partir de Março de 2016 e até o efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% e honorários advoca-
tícios de 10% (dez por cento) , nos termos do art. 523 , parágrafo 1º. Do NCPC. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de Novembro de 2016.                                       11 e 14/02

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002739-04.2015. 8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Gabriela dos Santos Souza, CPF 392.551.938-64, RG 
38.8856.734-X, Solteira, Brasileira,que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para co-
brança de R$ 10.933,39, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre 
as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua Citação, por Edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, 
ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. dado e passado nesta 
cidade de SP, aos 29/11/2016.                                                                                               11 e 14/02

Edital de Intimação. Prazo: 1 (um) mês. Procedimento Ordinário – Cumprimento de Sentença, Pro-
cesso nº 0104041-47.2007.8.26.0010 (c.621/07). O Dr. Carlos Antonio da Costa, Juiz de Direito  da 
3º Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga - São Paulo, na forma da lei, etc. Faz saber a Salatiele  
Rodrigues de Brito, CPF 3389.437.978-30, que nos autos da ação de procedimento ordinário pro-
posta por Sociedade Beneficente São Camilo, em fase de cumprimento de sentença, foi deferida  a 
sua Intimação   por edital para que efetue o pagamento do débito exeqüendo de R$  7.578,82, que 
deverá ser corrigido monetariamente (tabela do TJSP) a partir de agosto de 2014 e acrescido dos 
juros  de mora legais (1% ao mês) a partir de setembro de 2014 e até o efetivo pagamento, sob pena 
de multa de 10% (art. 513,$2º, IV, do NCPC) Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. São Paulo, 17 de Novembro de 2016.                                                                             11 e 14/02

Edital de Citação Prazo 30 dias - Proc. 1000090-37.2016.8. 26.01 61. A Drª. Erika Diniz, Juíza de 
Direito da 1º VC do Foro da Comarca de Diadema/SP. Faz Saber á Heleandra Vaz Broniassi Iná-
cio Pereira, RG Nº 21.468.132-4, CPF/MF Nº 155.373.448-31 que União Social Camiliana, lhes 
ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 10.450,03, referente ao contrato de prestação 
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a represen-
tante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, 
ou embarque a ação  ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena 
de conversão de mandato inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Diadema, 10 de Janeiro de 2017.                                                                                 11 e 14/02


