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Prefácio
Nossa época caracteriza-se por um dilúvio tecnológico que muito nos
encanta; mas também por muita pressa e inquietação, sendo o medo
a face oculta de nossa orientação psicológica para vir a ser (que não é
o mesmo que ser).
E o dia da plena alegria ainda não chegou, pois, para a maioria de nós a
felicidade está no futuro. Mas infelizmente ainda não chegamos lá,
como diz o eterno poema de Vicente de Carvalho:
“Essa felicidade que supomos
Árvore milagrosa, que sonhamos
Toda arreada de dourados pomos,
Existe, sim : mas nós não a alcançamos
Porque está sempre apenas onde a pomos
E nunca a pomos onde nós estamos.”

Juntamente com o uso de meios de comunicação quase instantânea,
aprendemos a abreviar palavras criando um jargão complicado para os
não iniciados: abrevia-se muito, escreve-se pouco e comunica-se
menos ainda os recantos da alma, pois “nunca antes na história deste
país” os arquivos de slides (.pps) foram tão utilizados, mascarando a
falta de assunto com matérias pré-fabricadas.
Pressa é doença grave, contagiosa. E a Natureza vai mal, obrigado,
conforme mostram os telejornais e suas imagens tétricas de poluição
da terra, mar e ar, entre uma propaganda e outra.
Mas eis que surge uma esperança, pois as famosas sacolas plásticas dos
supermercados serão abolidas. Como se sabe, elas são as grandes vilãs
da poluição do Planeta Terra. Não é a ambição nem a ignorância
humana: são as perversas sacolinhas.
Brincadeiras à parte: este livro verticaliza um pouco o conhecimento
de Internet, bom e saudável como abertura da mente, mas que precisa
ser complementado de alguma maneira, a partir da iniciativa de cada
um, e não apenas ser rapidamente consumido.
O autor escolheu aprofundar-se na direção da história, geografia e
ecologia da Zona Sul de São Paulo, colhendo daí numerosos frutos que
ora são apresentados.

Um deles, a meu ver o mais importante, é a vivência junto aos lugares
distantes onde a Natureza ainda canta uma canção de amor, pois,
como diz Nietzsche,
"para os que vivem solitários ou aos pares, há ainda muitos lugares afastados aonde
se aspira a fragrância dos mares silenciosos".

O autor realizou uma consciência ecológica feita de amor e angústia,
deixando emanar destas páginas a seguinte mensagem:
“Pare um pouco; respire o ar puro das matas que ainda existem e beba das
fontes puras que se escondem no seio das florestas; desperte a sensibilidade
e a poesia profundamente adormecidas dentro de você...”

Como Drummond, no maravilhoso poema:
“Uma flor nasceu na rua!
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.
Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto.
Façam completo silêncio, paralisem os negócios,
garanto que uma flor nasceu.
Sua cor não se percebe.
Suas pétalas não se abrem.
Seu nome não está nos livros.
É feia. Mas é realmente uma flor.”

Pois há algo maior do que as promessas de felicidade por meio do
consumo, posses e realizações pessoais; e só com um coração de poeta
poderemos perceber, na rudeza do materialismo exacerbado que nos
rodeia, aquilo que está além dos negócios e interesses; que não tem
forma e cor, nem nome... é a flor do amor difuso que nasce e morre
todo dia, sufocada pelas camadas de pedra e asfalto da civilização e
pela indiferença, tagarelice e superficialidade de nossas mentes tão
ocupadas.
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INTRODUÇÃO

S

e este livro fosse um rio, teria inúmeros afluentes. A nascente
começou pequena e quase insignificante, como as nascentes
costumam ser; mas começou com potencial, foi crescendo com
entusiasmo e recebeu muitos afluentes/influências.
E, mesmo com o livro publicado, o rio continua rolando; pois ele
representa os caminhos e descaminhos da Zona Sul de São Paulo, sua
história e seu importantíssimo significado ecológico.
Na origem, eu procurava por informações sobre as represas
Guarapiranga e Billings, os fantásticos mananciais que abastecem boa
parte da Capital, e comecei a me interessar pela geografia e pela
história da Zona Sul de São Paulo, que é de longe a maior da cidade,
com mais de 40% da área total do município paulista. Dei-me conta
que, mesmo morando na Vila Clementino (bairro da Vila Mariana), eu
não conhecia praticamente nada da região Sul paulistana.
Comecei a fazer incursões pela região, de ônibus, para conhecer
alguns de seus caminhos e lugares. Fiz dezenas de viagens para seus
bairros, com direito a integração com o trem Grajaú - Osasco (que eu
desconhecia, e que foi uma grata surpresa) e com a linha 5 do metrô
(lilás). Assim visitei vários parques municipais, estaduais e outros
pontos da região, até que as distâncias foram se multiplicando e me
obrigaram a ir de carro.
Quase tudo para mim era novo, e a experiência do novo é muito
valiosa, acompanhada de emoções e percepções ausentes em
situações de rotina.
Assim, acabei aprendendo muito sobre a cidade. Juntamente com
lugares encantadores, conheci vilas paupérrimas com casas que
avançam sobre as calçadas, e bairros dormitórios que se sucedem no
entorno das represas, ás vezes permeados por parques, matagais e até
florestas.
Vi de perto o trabalho de dezenas de motoristas, fazendo viagens
longas e estressantes, dirigindo ônibus superlotados em avenidas
congestionadas, ou por vias estreitas que passam no meio de vilas
cheias de casas humildes, “aonde o ônibus não faz a curva”.
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De fato, cheguei a presenciar, como passageiro, o entalamento do
ônibus ao fazer uma curva apertada numa esquina cheia de carros
estacionados!
Ao me ver fotografando a Ilha do Bororé, a simpática cobradora (D.
Mara), da linha Grajaú-Bororé, me perguntou qual o motivo das fotos
e, ao saber do meu projeto, me incentivou a visitar a Barragem e
conhecer os aldeamentos indígenas, dica que agradeço publicamente.
Fiz a visita, que enriqueceu bastante o livro, ao lado de outras como ao
SESC Interlagos, Parque Ecológico do Guarapiranga, Núcleo Curucutu
e muitas outras.
Vários foram os resultados desse trabalho.
Primeiro, a alegria que tive ao conhecer uma região imensa, a
“Amazônia paulistana” (veja texto no último capítulo); sua cultura,
sua geografia, suas belezas, seus recursos hídricos e florestais, e
também sua pobreza, seus problemas. Muito aprendi sobre a causa
ecológica, até então apenas uma vaga simpatia.
Em segundo lugar, posso dizer que é possível e vale a pena conhecer
muitos dos pontos referidos neste livro através do transporte público.
Mas não nas condições atuais.
Cabe ao Poder Público melhorar, e com urgência, as condições do
transporte, para estimular de fato o cidadão a deixar o carro em casa,
até em cumprimento à Lei Municipal 13.241, de 2001, que dispõe
sobre o transporte público na cidade de São Paulo, e diz textualmente,
no artigo 3º:
Art. 3º - ... o Poder Público deverá observar as seguintes diretrizes:
...
IV - prioridade do transporte coletivo sobre o individual;

Se a intenção é estimular o cidadão a deixar o automóvel em casa, é
preciso oferecer um transporte público mais confortável, eficiente e
barato do que a condução individual.
E isso bem poderia começar com o estímulo à visitação dos parques
públicos.
Nesse caso, seriam bem vindas medidas como criar linhas gratuitas
para os parques públicos da cidade nos finais de semana e feriados,
quando então se poderia viabilizar o funcionamento de lanchonetes; e
também instalar bicicletários e ciclovias em todos os parques onde tal
providência for possível, como no Parque Ibirapuera.
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Tais medidas estimulariam grandemente o acesso popular aos parque
públicos, onde cursos, filmes e atividades educativas poderiam criar e
consolidar uma cultura ecológica.
E nos parques mais distantes, onde as estradas de terra não permitem
ônibus, poderiam utilizar-se vans como meio de transporte. Sem falar
de passeios de barco pelas represas... já vejo os guias descrevendo o
entorno da Billings:
“Ali fica a Aldeia Krukutu, e do outro lado fica a Aldeia Tenandê-Porã. Agora vamos
passar em frente a Ilha de Bororé...”

Ou, num magnífico tour pela Guarapiranga:
“Estamos saindo do Parque Ecológico do Guarapiranga... dentro em pouco
estaremos em frente ao Solo Sagrado (Igreja Messiânica)... agora estamos passando
sob o Rodoanel...”

Parece que o Poder Público tem despertado crescentemente para a
necessidade de privilegiar os espaços verdes da cidade, assim como
recuperar e preservar as regiões de florestas e mananciais. Devemos
saudar essa atitude, como faz o texto abaixo, altamente inspirador, de
Rose Marie Inojosa, diretora da UMAPAZ:
“Zygmunt Bauman usa uma singela metáfora para distinguir modos de agir humanos:
os caçadores e os jardineiros. Os caçadores vêem tudo como presa: gente, bicho e
planta. Consomem o que existe em determinado espaço e migram para outro em
busca de nova caça. Os jardineiros cuidam, são co-criadores, plantam, conservam.
Tivemos uma larga fase onde o espírito do caçador prevaleceu, exterminando os
espaços verdes, expulsando toda forma de vida não-humana, gerando
desequilíbrios. Mas, já não temos para onde migrar e começamos a perceber o custo
da ação predadora, inclusive nas relações humanas. Num mundo de caçadores não
há espaço para a utopia, para o sonho coletivo.
Rubem Alves diz que o jardim nasce primeiro nos sonhos do jardineiro. Quando uma
cidade se empenha em ampliar as suas áreas verdes, como São Paulo está fazendo,
significa que a cidade está sonhando sonhos de jardineiro.”

Ao lado de problemas urbanos e sociais, de infraestrutura e
ecológicos, a Zona Sul também tem imensas áreas preservadas como
Parques ou APAs, grandes reservas hídricas, florestas e nascentes, que
todos gostariam de conhecer.
Conhecer para preservar. Mais que preservar; amar.
E todos os que, como eu, beberem da água pura da nascente do Rio
Embu-Guaçu, na Serra do Mar, certamente se apaixonarão por essa
causa.
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1. Uma região gigantesca

Q

uem olha o mapa da cidade de São Paulo se espanta com o
extraordinário tamanho da Zona Sul, à qual cabem 5 das 31
subprefeituras da Capital, que são:
Campo Limpo, com 36,7 km2 e 578.857 habitantes
Capela do Socorro, com 134,2 km2 e 672.901 habitantes;
M’ Boi Mirim, com 62,1 km2 e 544.446 habitantes;
Cidade Ademar, com 30,7 km2 e 153.827 habitantes
e Parelheiros, com 353,5 km2 e 148.239 habitantes
(dados do censo 2008)

E olhem que nesses dados não estão incluídos os da Subprefeitura de
Santo Amaro, composta por três distritos (Santo Amaro, Campo Belo e
2
Campo Grande) que, somados representam uma área de 37,5 km , e
habitada por mais de 219 mil pessoas.
Mesmo assim sua população, que alcança 2.098.270 habitantes,
corresponde a cerca de 20% da população total da capital paulista,
distribuída desigualmente numa área de 617,2 km2 —
aproximadamente 40,4% da área total do município.
De tão grande, especialmente a região de Parelheiros (onde ainda são
encontradas aldeias de índios guaranis), a Zona Sul chega a fazer
divisa com o município de Itanhaém, no litoral de São Paulo, que
inclusive pode ser avistado a olho nu em um mirante no Núcleo
Curucutu, no extremo sul da capital, em dias claros e sem neblina.
Curiosidade: nomes de ruas, bairros e avenidas
Olhando o mapa do entorno dos grandes mananciais da Zona Sul,
chamou-me a atenção o grande número de nomes de ruas e avenidas,
e até bairros lembrando praias, rios e lagos, como: Veleiros, Av.
Atlântica, Av. do Rio Bonito, Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Av. do
Jangadeiro, Av. dos Lagos, Rua do Mar Paulista, Av. Interlagos, Jardim
Jangadeiro, Av. Leblon, etc.
Logicamente, isso se deve à influência das represas Guarapiranga
(construída em 1906) e Billings (construída na década de 1930),
possibilitando a prática de diversos esportes náuticos em suas águas.
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Outro dado interessante é que, nas regiões mais distantes da Zona Sul,
encontramos vários nomes de localidades e avenidas coincidentes
com outros da cidade, como as Estradas de Itaquaquecetuba, Itaim,
Cumbica (nomes também usados na Zona Leste), e a Estrada do Barro
Branco (Zona Norte).
Um pouco sobre Santo Amaro
Embora Santo Amaro hoje pertença, administrativamente, à região
Centro-Sul, ao lado de Vila Mariana e Jabaquara, sua área geográfica
estende-se por toda a Zona Zul.
Com pujante comércio e numerosas empresas dos setores de serviços
e industrial, Santo Amaro é uma fonte de empregos, produtos e
serviços para os moradores dos distritos vizinhos, e mesmo para os
moradores dos municípios que já pertenceram a seu território,
outrora imenso.
Pois, embora as gerações mais recentes talvez não saibam, Santo
Amaro foi um município independente por mais de um século.
Vejamos um pouco da história desse bairro que foi cidade:
“José de Anchieta, vindo do povoado de São Paulo de Piratininga, em uma das várias
vezes que visitou a região, percebeu que, devido ao número de índios catequizados e
colonos instalados na região, era possível constituir ali um povoado. Para esse fim,
foi construída uma capela em terras do português João Paes e de sua esposa Suzana
Rodrigues, possuidores da imagem de um santo de sua devoção, que ao saberem da
proposta de Anchieta da criação de um povoado, doaram a imagem de Santo Amaro
(imagem até hoje preservada) para a capela “feita de taipa de pilão, não forrada”. A
região de Santo Amaro foi, então, elevada a paróquia em 1680 e transformada em
freguesia em 1686. A 7 de abril de 1833, cumprindo determinação da Câmara
Municipal de São Paulo, reúne-se o eleitorado paroquial, elegendo 7 vereadores para
a constituição do legislativo da cidade de Santo Amaro, desvinculada e autônoma. A
partir de então Santo Amaro, adquire as feições de uma cidade vigorosa, tendo sido
município independente até ser incorporado por São Paulo em 1935. Ao tempo de sua
fundação, o território de Santo Amaro abrangia todo a área ao sul do córrego da
Traição (hoje canalizado sob a avenida dos Bandeirantes), estendendo-se até a Serra
do Mar, incluindo as terras correspondentes aos atuais municípios de Itapecerica da
Serra, Embu, Embu-Guaçu, Taboão da Serra, São Lourenço da Serra e Juquitiba.”
fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Amaro_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
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Vejamos o que diz a Wikipedia sobre incorporação de Santo Amaro a
São Paulo:
“A inauguração do Aeroporto de Congonhas, em 1934, foi uma das razões pelas quais
o decreto estadual número 6983, de 22 de fevereiro de 1935, determinou a extinção
do município de Santo Amaro, incorporando-o ao município de São Paulo. (Durante a
Revolução Constitucionalista de 1932, o aeroporto Campo de Marte foi ocupado
pelas tropas rebeldes, o que levou o Governo de Getúlio Vargas a procurar locais
alternativos para o transporte aéreo em São Paulo.)”

Já o site do CETRASA (Centro das Tradições de Santo Amaro) diz:
“Em 1935, com a desculpa de uma dívida discutível, Santo Amaro é caçado e anexado
à Capital do Estado; é inconteste que se tratou de revanche. Pois muito bem fomos
dormir Município, e acordamos Bairro. Indiscutivelmente o maior bairro da Capital
de São Paulo. A bem da verdade torna-se Capital do Sul.”

Em outras palavras, não se pode
falar na Zona Sul sem falar em
Santo Amaro porque, tempos
atrás, a Zona Sul de São Paulo
era Santo Amaro (que, na época
2
de sua anexação, tinha 640 km ).
Conheço pessoas que moram em
Cidade Dutra e até próximas a
Diadema e elas dizem que
moram em Santo Amaro. Por
quê? Sem dúvida, isso tem raízes
históricas.
A esse respeito encontrei uma
matéria deliciosa na Internet,
de Roberto Pavanelli:

O antigo marco
divisório de São
Paulo e Santo
Amaro (na altura
da Av. Francisco
Morato,5.100)
resiste ao tempo
e ao descaso total.
Tem os seguintes
dizeres: à esquerda: “MUNICÍPIO
DE S. AMARO”; e
em baixo uma
seta indicando
“M. BOY” (Embu).
À direita:
“MUNICÍPIO DE S.
PAULO”

TUDO SANTO AMARO
— Ô Cumpadre, de onde você vem, com essas Botinas Amarelas?
— Venho de Santo Amaro.
— É lá que você mora?
— É, moro em Santo Amaro, ali perto de Parelheiros.
— Parabéns.
— É bonito lá, né? E você, onde mora?
— Moro em Santo Amaro, ali pela Cidade Dutra, perto de Interlagos. E os Reimbergs,
moram onde?
— Em Santo Amaro, perto da Casa Grande... Já o Manuel Alves Valente e o Antonio
Moura Beites moram em Santo Amaro, no Campo Limpo.
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— Santo Amaro é grande, não é mesmo?
— É sim, outro dia fui numa festa em Santo Amaro, ali em Piraquara.
— Mas onde fica Piraquara em Santo Amaro?
— Fica ali nas cercanias da Rua Vieira de Morais.
— Tenho muitos amigos em Santo Amaro que moram na Cidade Monções, sabe onde é?
— É um pouco pra frente do Brooklin Velho, antes de chegar na Avenida dos
Bandeirantes.
— Puxa! Santo Amaro é uma cidade, né?
— Não. Já foi uma grande Cidade, mas hoje é um tradicional Bairro da Capital de São
Paulo.
— Eu também moro em Santo Amaro, só que ali por perto da Cidade Ademar, próximo
do Jardim Marajoara, Jardim Miriam.
— Cumpadre, me diga uma coisa: existem muitas tradições em Santo Amaro?
— Existem sim. Existem as Romarias a Pirapora, que é uma viagem à cavalo até o
Santuário de São Bom Jesus.
— E onde se reúnem esses cavaleiros?
— Ora, em Santo Amaro, ali por perto da Vila Friburgo, Veleiros, Socorro e
adjacências. Também tem cavaleiros do Capão Redondo, da Penhinha, do Jardim São
Luiz e muitos outros locais, todos em Santo Amaro. Existiam as Festas do Divino, que
traziam santamarenses até da Colônia, Vargem Grande e Engenheiro Marcilac.
Existe até uma tribo de índios em Santo Amaro.
— Puxa, que Beleza!
— Sabe qual o local de São Paulo que já foi considerado o seu ponto turístico mais
elegante? Santo Amaro, ao redor da belíssima Represa Guarapiranga. Lá, as tardes
de Domingo eram maravilhosamente festivas. Tinha um aviãozinho que levava as
pessoas para sobrevoar todos esses lugares, e nesses passeios as pessoas iam
perguntando:
— Que lugar é aquele?
E o piloto respondia: — é Santo Amaro.
— E aquele que parece ter Sete Praias?
— Também é Santo Amaro, perto do Eldorado... E assim por diante. Até uma balsa
existe em Bororé.
— Tudo é Santo Amaro?
— Sim, é tudo Santo Amaro, e haverá de ser Santo Amaro para sempre, porque Deus
interferirá junto aos responsáveis pelas criações das novas Sub-Prefeituras, para que
a secular identidade dos santamarenses não seja esquecida nunca.
— Amém.
— Bom, agora tô indo pegar Içá na Beira da Represa, dar uma torradinha neles com
um pouco de sal, e comer tomando cachaça do alambique do Silvano (Içá ou
Tanajura, pra quem não sabe, são aquelas formigas bundudas que os caipiras
gostavam de comer torradinhas; são as fêmeas da saúva...)
fonte: saopaulominhacidade.com.br - autor: Roberto Pavanelli
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Colonização alemã:
Um dado importante da formação do município de Santo Amaro é a
colonização alemã:
“No final do Primeiro Reinado (período em que D. Pedro I governou o Brasil como
Imperador, entre 1822 e 1831, quando de sua abdicação), por ocasião do casamento
de Dom Pedro I com Dona Amélia de Leuchtenberg, o primeiro grupo de colonos
alemães veio se juntar ao povoamento daquela região. Data dessa época de
pioneiros o cemitério da Colônia (alemã), em Parelheiros.”

Lembrando que muitos imigrantes eram luteranos, sendo
considerados hereges; não podendo, por isso, ser sepultados nos
cemitérios existentes (veja o texto sobre o Cemitério da Colônia).
Numeração das ruas:
Outro ponto curioso, que caracteriza essa região singular de São
Paulo: ao que eu saiba, Santo Amaro é o único bairro que possui várias
vias, como as avenidas Vereador José Diniz e Washington Luís, cuja
numeração cresce à medida que se aproximam em São Paulo
(geralmente, o que ocorre é o contrário; a numeração aumenta à
medida que as vias públicas se afastam do centro de São Paulo).

Igreja Matriz de Santo Amaro,
inaugurada em 1924 (atual
Catedral de Santo Amaro, pois em
27 de maio de 1989 o papa João
Paulo II criou a diocese de Santo
Amaro, desmembrando a região
da arquidiocese de São Paulo)
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Além disso, Santo Amaro é o único bairro que possui uma Santa Casa
(que foi inaugurada em 1899). Visitei o site da entidade para conhecer
um pouco de sua história, com mais de um século de atividades
ininterruptas:
“A Santa Casa de Santo Amaro tem história. E muita história. Afinal, atua, em favor
dos pobres e carentes há mais de cem anos. No final do século passado, Santo Amaro
era um pequeno município, longe de São Paulo e ligada à capital por estrada de
ferro, com Maria Fumaça e tudo.
O progresso da região, além da ausência de indústrias, tinha seu ponto fraco na falta
de um hospital. O mais próximo era a Santa Casa de São Paulo. Além do trem, que
chegou em 1886, o acesso era feito por tropas de burros, carros de boi ou no lombo
de cavalos. Quase um dia de viagem.
Pensando nesses problemas, um grupo de abnegados e pioneiros lançou a idéia da
construção local de um hospital. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1895 com a
fundação da Sociedade Beneficente N. S. da Conceição que, mais tarde, construiria
a Santa Casa de Santo Amaro.
A SCMSA atende pelo SUS 40.000 pessoas carentes, mensalmente, e realiza 1.400
internações, 750 cirurgias, 230 partos e 1.800 sessões de hemodiálises, além de
outros atendimentos especializados. O déficit mensal é da ordem de R$
600.000,00.”
Fonte: http://www.santacasasantoamaro.org.br/

Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, próxima ao Largo 13 de Maio

22

Conhecendo a Zona Sul de São Paulo

Linha férrea e bondes
No século XIX,
“Santo Amaro era o “celeiro” da cidade de São Paulo, produzindo mandioca, milho,
feijão, arroz, batatas (a cultura de batatas veio com os alemães).
Essas e muitas outras riquezas — madeiras lavradas, lenha, carvão e pedras de
cantaria — eram conduzidas a São Paulo por tropas de burro e carros de boi... “
(trecho do livro “Santo Amaro - Memória e História”, da historiadora e professora
Maria Helena Petrillo Berardi).

Foi aí que surgiu a idéia de uma linha de trem, inaugurada em 1886
com a presença do imperador D. Pedro II.
“Essa linha de trens foi substituída, em 7 de julho de 1913, por uma linha de bondes,
que seguia desde pelo que hoje corresponde à avenida da Liberdade, rua Vergueiro,
rua Domingos de Morais, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, seguindo pelas regiões de
Campo Belo, Brooklin Paulista e Alto da Boa Vista, dando origem ao que hoje são as
Avenidas Ibirapuera e Vereador José Diniz.”
fonte: http://www.encontrasantoamaro.com.br/

Aqueles dentre nós que chegaram a utilizar o serviço dos bondes, com
certeza se lembram deles com saudade. E a linha Santo Amaro era a de
percurso mais bonito.
Depois de passar pelo Instituto Biológico, a linha seguia pela Av.
Ibirapuera/Ver. José Diniz em trilhos com dormentes, como os usados
pelos trens, num itinerário retilíneo, entre o Instituto Biológico, na
Vila Mariana, e o Largo 13 de Maio, em Santo Amaro.

Bonde na linha de Santo Amaro
em janeiro de 1957, trafegando
próximo à Ponte do Socorro
Foto: autor não identificado
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A linha para Santo Amaro foi a última a ser extinta, em cerimônia
oficial que contou com a presença de populares e autoridades:
“Entre julho e agosto de 1966 a maior parte das principais linhas de bonde da cidade
foram desativadas e abandonadas: Penha, Belém, Pinheiros, Perdizes, Angélica, São
Judas Tadeu. Em janeiro de 1967 desativaram as linhas: Ipiranga, Fábrica, Casa
Verde e do Alto da Vila Maria. Só permaneceu em operação a linha de Santo Amaro,
seu ponto inicial da Praça João Mendes foi transferido para Vila Mariana. Circulando
o bonde daí até Santo Amaro.
Aos 27 de março de 1968 na estação de bondes da Vila Mariana, o bonde camarão
número 1543 recebe todas as atenções: era anunciada a "Cerimônia do Adeus". À
tardinha é conduzido até a parada Instituto Biológico, onde já havia intensa
movimentação de pessoas vindas de todos os cantos da cidade. A linha Biológico Santo Amaro (antiga Praça da Sé - Santo Amaro) era a última linha de bondes em
operação na cidade de São Paulo.
Por volta das 20h00, o bonde nº 1543 parte em direção ao bairro de Santo Amaro, à
frente de uma comitiva de 12 bondes, todos lotados de populares, sendo que no 1543
encontravam-se o Prefeito Faria Lima e o Governador Abreu Sodré. Nas paradas
Campo Belo e Alto da Boa Vista receberam homenagens.
O fim da viagem de ida aconteceu no Largo 13 de Maio, onde perto de 5.000 pessoas
aplaudiram a chegada dos bondes. Após os discursos e despedidas, a comitiva
retornou para Vila Mariana. E essa foi a última vez que os bondes percorreram as ruas
de São Paulo.”
fonte: http://www.wernervana.com/

O bonde “camarão” (assim chamado devido à cor vermelha),
que fazia a linha Praça da Sé - Santo Amaro
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A extinção dos bondes causou diferentes reações. Descobri na Internet
uma interessante matéria intitulada “O dia em que o nosso VLT se
foi”, sobre o encerramento dessa linha:
“No próximo domingo, dia 27 de Março estará completando 43 anos que a cidade de
São Paulo jogou fora a única linha de Veículo Leve Sobre Trilhos que poderia ter.
Ou, olhando por outro ângulo, foi nessa data, no inesquecível ano de 1968, que o
Prefeito Faria Lima cometia a extinção da última viagem da ultima linha de bondes
que ainda circulava na cidade, a linha 101-Santo Amaro-Biológico, comemorando
esse irresponsável ato com banda de música e foguetório.
Inaugurada em 1913, a linha de Santo Amaro nascera como uma linha especial.
Apesar de integrar a rede de bondes elétricos da cidade, implantada em 1900, ela
não era uma linha comum por vários motivos.
Primeiro, porque ela conectava dois municípios independentes, São Paulo e Santo
Amaro, e por isso, ela era considerada uma ferrovia, e estava sob jurisdição
estadual.
Segundo, porque ela substituía uma limitada ferrovia a vapor que desde 1886 ligava
os dois municípios, cujo serviço não mais correspondia aos desejos dos seus
moradores.
Assim, a linha chega com um sabor de importante modernização na vida dos dois
municípios.
Por ser considerada ferrovia, seus bondes eram obrigados a possuir alguns itens que
os bondes urbanos não usavam, como um farol muito mais potente e apitos, que
serviam de comunicação durante a operação.
Além disso alguns dos bondes de passageiros ofereciam serviços “misto”, ou seja,
num mesmo veículo havia serviço de primeira e segunda classe, ou primeira e
bagageiro.Para diferenciá-los dos bondes urbanos, a Light adotou nos veículos dessa
linha uma vistosa cor amarela.
Como ferrovia, ela possuía um itinerário todo retilíneo, direto, entre o atual
Instituto Biológico, na Vila Mariana, e Largo 13 de Maio, em Santo Amaro.Com a
urbanização da região vizinha a essa ferrovia, seu traçado foi transformado nas
atuais avenidas Ibirapuera e Vereador José Diniz.
Seus trilhos eram assentados sobre dormentes aparentes, os bondes só realizavam o
embarque e desembarque de passageiros em paradas específicas e nos cruzamentos
ele tinha prioridade de passagem. Alguns possuíam até cancelas.”
Até o final de sua operação a linha manteve seu traçado exclusivo, o que assegurava
velocidades entre as paradas superiores a 80 km/h.Nela operavam 25 bondes que
transportavam diariamente 40 mil usuários, que, em pouco mais de uma hora, saiam
de Santo Amaro e chegavam ao centro da cidade.
Faixa exclusiva, prioridade para passar nos cruzamentos, embarque e desembarque
só em paradas definidas, tração elétrica, traçado reto entre Vila Mariana e Santo
Amaro.
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Faria Lima chegou a anunciar a inclusão na linha Norte Sul do Metrô do “ramal
Moema”, que conectaria a estação Paraíso ao Largo de Moema. Mas não teve visão
suficiente para conectar a nossa primeira linha de metrô à nossa ultima linha de
bondes.
Que, na verdade, hoje sabemos que era, sem nunca ter sido, nossa primeira linha de
Veiculo Leve Sobre Trilhos, os famosos “bondes modernos” ou “pré-Metrô”, que os
países do primeiro mundo gastam milhões de dólares para implantá-los.”
Fonte: https://blogpontodeonibus.wordpress.com/2011/03/24/
Arquiteto Ayrton Camargo

Última viagem dos bondes paulistanos, em 27/3/1968
(Foto: autor não identificado)
No início da noite de 27/3/1968, na estação de bondes da Vila Mariana, uma
comitiva de 12 bondes elétricos fechados (camarão) participou da "Cerimônia do
Adeus", transportando até o Largo 13 de Maio o prefeito Faria Lima e o governador
Abreu Sodré, entre outras autoridades.
Com essa viagem, foi encerrado o uso desse sistema de transporte na capital
paulista.
fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/bonden44.htm
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O CETRASA
Fui até o CETRASA (Centro das Tradições de Santo Amaro), para
conhecer o Museu de Santo Amaro, que preserva a memória do bairro.
Lá encontrei objetos, quadros e várias esculturas de Júlio Guerra, que
construiu a estátua do Borba Gato da Av. Santo Amaro.
Placa em homenagem ao
VOLUNTÁRIO DELMIRO
SAMPAIO
O “PERNAMBUCO”
—
“DO BATALHÃO SANTO
AMARO
—
MORTO POR SÃO PAULO
EM 2-10-1932
—
HOMENAGEM DO POVO”

O episódio da extinção dos bondes,
em 27 de março de 1968, deixou
muita gente triste e motivou o quadro
acima

O capacete do Pracinha acima é
original e foi doado ao Museu do
CETRASA pelos parentes de um
combatente da Revolução
Constitucionalista de 1932
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Para lembrar um pouco do que Santo Amaro representa ainda nos dias
de hoje, na memória e nas tradições locais, vale citar mais um trecho
do livro “Santo Amaro - Memória e História - da botina amarela ao
chapéu de couro”, de Maria Helena Petrillo Berardi:
“Conhecer para poder amar:
O sentido de comunidade, que era tão intenso no Santo Amaro antigo, diluiu-se.
Porém, só se ama e se preserva o que se conhece, por isso é preciso conhecer um
pouco do que foi Santo Amaro e assim poder torna-lo um lugar tão aprazível como já
foi um dia. Eu não disse que tínhamos de tudo? Mina de ouro lá pros lados de
Parelheiros; um santo popular; um “Barão de Mauá”, com visão de um grande
empreendedor, construindo um aeroporto e um autódromo; uma praia de paulista na
represa; um mini zoo na Granja Julieta; fog (neblina) de não se enxergar nada nas
noites de frio, como se estivéssemos em Londres!... um artista e compositor do
tempo do rádio (Mário Gennari Filho); um artista de muitos méritos na televisão
(Raul Cortez); outro artista de muitos méritos e muitos prêmios, Júlio Guerra.”

Na expressão “um santo popular” - a autora refere-se ao Padre
Belchior de Pontes,
que foi chamado
“o São Francisco de
Piratininga”, homem de extraordinária humildade que devotou sua
vida aos índios, de quem se dizia que “não tinha baú para guardar suas
roupas nem roupas para guardar num baú”.
A ele são atribuídos vários milagres pelo Padre Manoel da Fonseca, que
escreveu um livro com sua biografia.
Assim também, a expressão “Barão de Mauá” é uma alusão ao
engenheiro britânico Luiz Romero Sanson, proprietário da
Autoestradas S/A, que construiu o Autódromo de Interlagos em terras
de sua propriedade, em 1936.
Esse empreendedor foi responsável por várias obras na Capital, como
a Auto Estrada Washington Luís (que é hoje a Av. Washington Luís) e
outras. Ele também projetou uma pista de pouso nas terras de sua
empresa, que posteriormente viria a ser o Aeroporto de Congonhas,
inaugurado em 24 de abril de 1936.
Já Mário Gennari Filho foi um famoso compositor e multiinstrumentista que se destacou como acordeonista, principalmente
nas décadas de 1940 e 1950, tendo estreado quando tinha apenas oito
anos, na Rádio Bandeirantes de São Paulo.
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Júlio Guerra, por sua vez, foi um grande escultor santoamarense que,
entre inúmeras obras, construiu o “Borba Gato” da Av. Santo Amaro,
monumento de dez metros de altura em homenagem ao célebre
bandeirante nascido em Santo Amaro.
O livro citado é muito emocionante, engraçado e cheio de curiosidades. Por exemplo: provavelmente, as milhares de pessoas que
passam na Av. Vereador José Diniz, nem desconfiam que...
“... mais tarde apareceram outras farmácias, quando então a mais procurada era a
do Zé. José de Oliveira Almeida Diniz, o popular Zé da Farmácia, ajudava o quanto
podia a gente pobre que vinha consultar.
Faleceu em 1973, e depois a antiga avenida do bonde, que começa com o nome de
Adolfo Pinheiro a certa altura abre uma bifurcação e passou a chamar-se Vereador
José Diniz em homenagem a ele. Foi vereador, e comandava uma das romarias a
Pirapora (a outra era a do Cinerino)”

Para concluir, gostaria de fazer mais uma citação desse livro, até para
entendermos melhor seu subtítulo: “da botina amarela ao chapéu de
couro”.
Chapéu de couro tudo bem: refere-se à grande migração dos irmãos
nordestinos para a região, atraídos pela oferta de empregos na
construção civil e na indústria.
Mas, e “botina amarela”? Vejamos:
“Em São Paulo todos conheciam os caipiras de Santo Amaro pela botina amarela que
usavam. Por quê amarela? Talvez por serem feitas de couro barato, muito
ordinário... ou talvez porque o calçado estivesse impregnado do barro da região,
muito claro, próprio para olaria, que aliás eram muitas por aqui.
Tais botinas, feitas com couro de Segunda, e por isso amareladas, eram distribuídas
entre a gente de sítio em busca de votos, pelos políticos de então. E hoje
representam a história, a memória, o trabalho, o progresso e o desenvolvimento de
nosso bairro.
Por isso, em 1995 a Casa da Cultura criou um troféu, destinado a homenagear
pessoas, nascidas ou não em Santo Amaro mas que demonstram amor pela terra em
onde vivem, e com seu trabalho procuram torná-la maior.
Posteriormente, com a parceria do CETRASA (Centro de Tradições de Santo Amaro),
recebeu a forma que hoje tem: um pequeno troféu de madeira, com uma botina
dourada no centro. Esse prêmio se tornou uma honraria preciosa:
— Ser considerado botina amarela é ser reconhecido como um cidadão de muitos
méritos (Roberto Pavanelli)” ( página 311)
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Borba Gato e outros ícones de Santo Amaro:

Acima, a escultura de Júlio Guerra, em
homenagem ao famoso desbravador
nascido em Santo Amaro.
Revestida de pedras coloridas, a estátua do
bandeirante foi inaugurada em 1963, tendo
demorado seis anos para ser construída.
Tem 10 metros de altura e pesa 20
toneladas, ficando em cima de um pedestal
revestido de granito rústico, de 2 metros
de altura.
“É uma grande estátua, com trilhos de
bonde por dentro a sustentá-la, erguida
onde se juntam as avenidas Adolfo Pinheiro
e João Dias. O olhar da figura está
direcionado ao eixo noroeste, no sentido
que tomavam as entradas para o sertão, de
costas para a serra do mar de onde vinham
os colonizadores.”
(trecho do livro Santo Amaro - Memória e
História, de Maria Helena P. Berardi)

30

Catedral de Santo Amaro,
inaugurada em 1924, atualmente
fechada para restauração estrutural.
“A Catedral de Santo Amaro,
localizada no Largo 13 de Maio, é um
patrimônio histórico e cultural de
grande importância para a Cidade e
já está passando por obras de
restauro. Durante alguns anos a
igreja permaneceu sem a
manutenção necessária.
Por conta disso, parte do forro
desabou em junho de 2007 e desde
então ela está fechada.
Desde então as missas são
celebradas na capela da Santa Casa
de Santo Amaro.”
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidad
e/secretarias/subprefeituras/santo_am
aro/noticias/?p=1244
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Atrás da estátua do Borba Gato há uma estrutura forma de cubo,
recoberta por quatro painéis em mosaico de pastilhas, com figuras e
textos evocativos de fatos ligados à história de Santo Amaro; um
verdadeiro livro de história a céu aberto.

À esquerda, o índio Caá-ubi, Cacique
dos índios guaianases, e o Padre José
de Anchieta, seguido da inscrição:
“Antiquissimum genus paulista meum”
(Pertenço à mais antiga gente paulista)

À esquerda, figura representando o
Padre Belchior de Pontes (1644-1719;
à direita, o poeta Paulo Eiró (18361871)

O texto alude à “1a fábrica de ferro
das Américas”, localizada em Santo
Amaro (datada de 1607); e também
à região paulista que primeiro
recebeu colonos alemães, em 1827

Alusão ao casal João Paes e Suzana
Rodrigues, que doaram imagem à
nova capela, quando da fundação do
povoado, em 1560
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