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11. Parque da Barragem

2

O Parque da Barragem, com 88.584 m de área, é um dos novos parques
que foram implantados na orla da Represa Guarapiranga, dentro do
Programa de Revitalização da Orla da Guarapiranga.
Para ir até lá, fui até o Terminal Santo Amaro e lá peguei o Terminal
Varginha, linha 6960-10, descendo em frente na Av. Atlântica, em
frente ao 102º DP (há outras linhas, como o Terminal Parelheiros - linha
nº 6000). Da Vila Clementino até o Terminal Santo Amaro o tempo
gasto foi de 50 minutos, e de lá até o local do parque uns 15 minutos.

Acima, pista para ciclismo e caminhadas; à
direita, pista específica para a prática de Cooper

Há áreas para prática
da pescaria. O pier
(acima), que avança
uns 100 m sobre a
represa,
é uma
delas. Em outros
trechos, o pescador
pode entrar na água
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Heróis da travessia do Atlântico:
Muito podemos aprender se questionarmos a origem dos nomes de ruas
e avenidas de São Paulo. Por exemplo: os ônibus que passam no Largo
do Socorro rumo a Cidade Dutra, Grajaú e Parelheiros pegam todos a
Av. De Pinedo, que sai do referido Largo. Essa avenida, se seguida até o
final, desemboca na Av. João de Barros, que ladeia o Parque da
Barragem.
Ora, “De Pinedo” é um nome meio estranho; eu nem desconfiava de
quem poderia ser. Já “João de Barros” me lembrou inicialmente, por
uma associação equivocada, o autor da letra de “Carinhoso”, famosa
canção do grande Pixinguinha. Mas logo percebi meu erro; quem fez a
letra foi João de Barro, também conhecido por Braguinha, cujo nome
real é Carlos Alberto Ferreira Braga, grande poeta da música popular
brasileira.
Que relação têm essas duas vias públicas com o Parque da Barragem?
Entrando no Parque pela Av. Atlântica, vemos uma escultura em pedra e
bronze de grandes proporções: trata-se do “Monumento aos Heróis da
Travessia do Atlântico”, obra do escultor ítalo-brasileiro Ottone Zorlini,
homenageando os aviadores Francesco De Pinedo, da Itália, e João Ribeiro de Barros, do Brasil, conforme se lê nas placas, em língua italiana.
Os aviadores italianos Francesco De Pinedo, Carlo Del Prete e Vitale
Zachetti atravessaram o Atlântico a bordo do hidroavião Savóia 55
“Santa Maria” e amerissaram na Represa de Guarapiranga no dia 28 de
fevereiro de 1927, sendo recepcionado por uma multidão que os
aguardava, ansiosa, composta principalmente por italianos aqui
radicados e seus descendentes.
No dia 1º de agosto do
mesmo ano, João Ribeiro
de Barros realizou idêntica
façanha, a bordo do
hidroavião Jahu.
O povo compareceu em
massa e a Light & Power
Company teve de colocar
bondes extras para atender
aos populares que
acorreram à represa saudar
o aviador brasileiro.
Amerissagem do hidroavião Jahu, em 1927, na Guarapiranga
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A Sociedade Dante Alighieri propôs a construção do “Monumento aos
Heróis da Travessia do Atlântico”, junto à barragem da Guarapiranga e
próximo ao local das amerissagens, no então município de Santo
Amaro.

No topo do pedestal, uma magnífica
escultura de bronze, chamada
“Vitória Alada”

Como homenagem aos heróis
da travessia, Mussolini enviou a
São Paulo uma coluna retirada
de uma construção milenar
recém-descoberta no monte
Capitólio, em Roma, que foi
incorporada ao monumento,
inaugurado no dia 21 de agosto
de 1929.
Embora De Pinedo (que era
Tenente-Coronel da Força
Aérea italiana) tenha completado seu histórico vôo alguns
meses antes de João Ribeiro de
Barros, deve-se lembrar que
ele contava com o apoio do
governo italiano.
O comandante brasileiro, ao
contrário, não teve nenhum
apoio estatal ou patrocínio

coluna romana autêntica, em
granito rosa, descoberta em Roma
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O primeiro vôo transoceânico
A bem da verdade, o mérito da primeira travessia do Atlântico cabe a
dois aviadores portugueses: Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
“Durante as comemorações do primeiro centenário da independência do Brasil, no
ano de 1922, Portugal, promove uma sensacional homenagem ao Brasil. Convidando
duas personalidades notórias e hábeis aviadores – Gago Coutinho e Sacadura Cabral –
com a utilização de três aviões "Fairey": Luzitânia, Sta. Maria 1.º e Sta. Maria 2.º e
mais uma frota de navios disposta ao longo do percurso, consegue efetuar o primeiro
vôo transoceânico, ligando Portugal ao Brasil.”
fonte: http://www.calendario.cnt.br/JAHU.htm

Porém, o grande sonho do comandante brasileiro João Ribeiro de Barros
era atravessar o Atlântico Sul sem apoio logístico de qualquer
embarcação marítima. Para tanto buscou apoio do governo, mas seu
pedido foi recusado, ao contrário dos governos de outros países, que
davam todo o suporte necessário aos pilotos que tentassem igual proeza.
“Com 26 anos de idade, idealizou, organizou, financiou, comandou e executou o
vitorioso vôo, tendo como tripulantes o navegador Newton Braga, o co-piloto Arthur
Cunha, substituído por João Negrão, e Vasco Cinquini, mecânico.
O reide - que não recebeu quaisquer tipos de ajuda, quer oficial ou de iniciativa
particular ou empresarial - foi marcado por acontecimentos que o transformaram numa
verdadeira epopéia, com episódios de perseguição, heroísmo, traição, sabotagem,
doença, resignação, renúncia e coragem, competindo cultural, científica e economicamente com as maiores potências européias e americana da época.”
fonte: http://www.calendario.cnt.br/JAHU.htm

Depois de percalços inacreditáveis, João Ribeiro de Barros e sua
tripulação amerissaram na Represa de Santo Amaro (Guarapiranga) no
dia 2 de agosto de 1927, tendo coberto um percurso de 9.795
quilômetros em 57 horas e 3 minutos de vôo. Por seu feito, Ribeiro de
Barros entrou para a história da aviação mundial, tendo recebido
diversas homenagens:
-Detentor do "Harmon Trofhée", honraria máxima que a "Ligue Interationale dês
Aviateurs", com sede em Paris, oferece a piloto-aviador que tenha realizado um feito
aviatório de tamanha importância, insuperável nos dez anos seguintes;
-Comendador da "Ordem Militar de Cristo"- pela Presidência da República
Portuguesa;
-Agraciado com a "Legião de Honra", da França;
-Comendador da "Ordem de São Gregório", pela Coroa Real Italiana;
-Eleito vice-presidente da "Ligue Internationale dês Aviateurs", com sede em Paris.
-Honrado com um telegrama de congratulações e reconhecimento do Pai da
Aviação, Alberto Santos Dumont.
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Portanto, o nome da Av. De Pinedo homenageia o aviador italiano
Francesco de Pinedo, assim como o nome da Av. João de Barros faz
justiça ao aviador brasileiro João Ribeiro de Barros.
Por sinal, seria interessante que constasse, abaixo
do nome, uma síntese informativa sobre a biografia
do homenageado, o que inclusive é uma postura
municipal (Lei nº 14.454 ).
Aliás, há uma discrepância de nomes, pois no bairro de
Perdizes existe a Rua Ribeiro de Barros (com o nome
completo do comandante); em Socorro, chama-se Av.
João de Barros e referem-se ambas as vias públicas à
mesma pessoa.

No site da Prefeitura de São Paulo há um link que mostra as seguintes
informações:
Nome: AVENIDA JOÃO DE BARROS

Distrito: SOCORRO

Histórico:
“Este logradouro foi denominado através da Resolução n° 257 de 02/09/1929, da
antiga Prefeitura de Santo Amaro. Na época do raid-Itália, o aviador paulista João
Ribeiro de Barros transpôs o Oceano Atlântico pilotando o avião de fabricação
italiana - "Jaú".
Nascido a 4 de abril de 1900 em Jaú - SP, foi aluno do Instituto de Ciências e Letras de
São Paulo e do Ateneu Jauense. Concluiu o curso preparatório e posteriormente
matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, que frequentou apenas alguns
meses.
Em 1919, fez sua primeira viagem para a América do Norte, onde se entregou com
entusiasmo ao estudo da aviação. Voltou ao Brasil em 1922, para a Escola de Aviação
de Campinas, onde foi instrutor de aviação.
A aviação se tornou uma verdadeira obsessão. Brevetado, fez vários vôos no Estado
de São Paulo. Em 1923, fêz um "raid" de São Paulo a Jaú.
Após o "raid" Brasil-Itália, João Ribeiro de Barros, entre outras homenagens, recebeu
as insígnias de Comendador do Tosão de Ouro de Portugal, Comendador da ordem de
São Maurício e São Lázaro na Itália, Comenda do rei da Bélgica e Troféu da Liga
Internacional de Aviadores.
Tinha também o título de Major Honorário do exército. Faleceu em 20 de julho de
1947 em Jaú.”
(Fonte: Paulo Ribeiro de Barros)

Confesso que nunca tinha ouvido falar da Travessia do Atlântico e de
seus heróis italianos e brasileiros, e pergunto-me por quê um feito tão
relevante praticamente não é divulgado.
Mas uma matéria do Jornal da Tarde traz alguma informação:
63

José Carlos Corrêa Cavalcanti

“Segundo o Subprefeito Valdir Ferreira (titular da Subprefeitura da Capela do
Socorro), o próximo passo é criar um memorial com fotos e histórias do local para
colocar à disposição da população. “Queremos que as nossas crianças aprendam nas
escolas a história dessa região”
Fonte: http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/tag/monumento/

Outra matéria, da AESUL, fornece mais detalhes:
“... a idéia é que ela não seja mais uma estátua apenas, é que ela tenha uma função
pedagógica. Eu acho que é fundamental que a rede pública comece a mostrar para as
crianças o que ela significa, mostrar a sua história, para que ela faça parte da vida
cultural da cidade”, explica o Subprefeito.”
Fonte: http://www.aesul.com.br/portal/noticias/novidades/capela-do-socorro-tera-devolta-monumento-herois-da-travessia-do-atlantico.html

O “Monumento aos Heróis da Travessia do Atlântico”, porém, não teve
vida fácil no Brasil. Chegou a ser associado ao fascismo por ter
recebido de Mussolini, em homenagem à extraordinária proeza, a
maravilhosa e histórica coluna de granito que o enriquece.
O fato é que ele acabou sendo retirado pela Prefeitura de seu lugar
histórico, próximo ao local da Represa Guarapiranga onde amerissou o
hidroavião, e transferido em 1987 para a Praça Nossa Senhora do
Brasil, nos Jardins. Segundo a Prefeitura, na Guarapiranga a peça
corria risco de sofrer vandalismo, além de ficar muito escondida.
Lá ficou por 23 anos, para tristeza da população local, até que os
moradores da região da Guarapiranga se organizaram e reuniram um
grande número de assinaturas para reivindicar a volta do monumento.
O movimento contou com a intensa participação do historiador Carlos
Fatorelli, como membro da “Comissão em Prol do Retorno do
Monumento aos Heróis da Travessia do Atlântico”, que manteve
demorada negociação com a Prefeitura até que o retorno da obra foi
confirmado, após o aval dos órgãos de patrimônio histórico, em 2010.
Aos que se interessarem em conhecer outros fatos sobre os “Heróis da
Travessia do Atlântico”, recomendo pesquisa nos sites abaixo, onde
me baseei para escrever este resumo:
http://www.calendario.cnt.br/JAHU.htm
http://carlosfatorelli27013.blogspot.com/2010/06/monumento-aos-herois-datravessia-do.html
http://www.artigonal.com/educacao-artigos/joao-ribeiro-de-barros-brevehistorico-de-um-heroi-nacional-951973.html
http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/tag/gasto/
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12. Praia do Sol

A Praia do Sol fica um pouco adiante do Parque da Barragem, na altura
do nº 3.540 da Av. Atlântica, próximo ao Corpo de Bombeiros, e sua
entrada principal é logo no início da Av. José Marques do Nascimento,
uma rua que sai a direita da Av. Atlântica, acompanhando os gradis do
parque.
Possui área de 105.000 m2 e é um lugar muito bonito, voltado para a
prática de esportes, lazer e contemplação da belíssima paisagem
oferecida pela Guarapiranga.

Esse parque faz parte do projeto Parque Praia de São
Paulo, que integra o Projeto Orla da Guarapiranga e que,
ao final, terá sete novos parques no entorno da represa.
Alguns deles já foram implantados, como o Parque da
Barragem, Praia do Sol e Parque São José, e todos eles
serão interligados por uma ciclovia de 10 km de extensão
(uma parte já está pronta, como mostra a figura ao lado).

A Praia do Sol foi entregue em julho de 2009,
sendo um dos parques que a Prefeitura está
implantando na Orla da Guarapiranga como
parte do Programa Defesa das Águas, que
prevê a preservação da Represa e da
vegetação do seu entorno, inibindo
ocupações irregulares na região.

Para ir ao local, peguei o Terminal
Varginha no Terminal Santo Amaro
(linha número 6960-10) descendo
na Parada Leonardo de Fássio.
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O parque possui boa infraestrutura, oferecendo pista de caminhada, quadras
de areia, quadra de areia oficial para competição (Arena), playground
infantil e playground da longevidade, quiosques, ciclovia e sanitários.

A Praia do Sol possui áreas verdes com plantio de árvores nativas

Um passeio pelo Parque revela magníficas paisagens, com a Guarapiranga ao fundo

O local é uma
á r e a d e
banhistas com
características
de praia, e
embora fosse
dia útil, havia
a l g u m a s
pessoas aproveitando o sol
da tarde
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13. Bororé: Viagem Completa

Percebi que, se quisesse conhecer um pouco melhor a Ilha do Bororé,
precisaria ir de carro. Foi o que fiz com minha querida Neila, num
sábado de tempo meio nublado.
Pegamos as avenidas Interlagos, Teotônio Vilela e D. Belmira Marin,
esta última até o final, que é o atracadouro da primeira balsa, pela
qual cruzamos a Billings até a Ilha do Bororé, ainda na cidade de São
Paulo. De lá seguimos pela Estrada de Itaquaquecetuba, atravessando
a Ilha até a segunda balsa.

Dessa vez não
deixei de
fotografar a
histórica
Igreja de São
Sebastião, datada
de 1904

Cruzamento da Estrada de Itaquaquecetuba, na Ilha do
Bororé, com o
Rodoanel.
Pouco depois
chega-se à segunda
balsa, que conduz
ao município de São
Bernardo do Campo
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Pegamos a 2a balsa e, depois de atravessar a represa, chegamos ao
município de São Bernardo do Campo. Seguimos em frente pela Estrada de Itaquaquecetuba, por um trecho de terra batida com
a
cascalho, por cerca de 10 km, até chegar à 3 balsa.
É um lugar muito bonito e sossegado, e também preservado. Tem
pequenos estabelecimentos que servem o básico à população (cerca
de 3.000 habitantes), e até uma Escola Municipal.

Estrada de Itaquaquecetuba, já em Sao Bernardo do Campo. É de
terra batida, em bom
estado.
Após uns 4 quilômetros, a
estradinha chega a uma
bifurcação, onde
pegamos à esquerda
passando num aterro
sobre a Billings para ir até
a 3a balsa
Foto tirada da terceira
(e última) balsa, já
chegando ao Riacho
Grande, em SBC.
Dá para ver a fila de
automóveis esperando a
balsa, para passar o dia
na ilha, do lado de São
Bernardo

a

Finalmente, atravessamos a represa pela 3 balsa e chegamos ao
Riacho Grande. De lá fomos até a via Anchieta (cerca de 5 km até o
trevo) para pegar um trecho do Rodoanel e da Imigrantes, até sair na
Av. Ricardo Jafet, e daí para casa.
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