
Tramita na Câmara Municipal,des-
de quarta-feira, o projeto de lei que
cria a Secretaria Especial dos Direitos
Animais (Seda). O objetivo da nova
secretaria é estabelecer e executar
políticas públicas destinadas à saúde,
proteção,defesa e bem-estar animal.

A pasta vai gerir ações do Execu-
tivo voltadas aos animais, como o
Projeto Bicho Amigo, que atua no
controle reprodutivo de cães e gatos,
o combate aos maus-tratos, o projeto
Ressocializa, a educação ambiental e
a campanha da guarda responsável.O
projeto de lei prevê a articulação com
a sociedade civil, agências nacionais
e internacionais e o poder público.

No dia 29, o Becco Restaurante
(Av. Lucas de Oliveira, 995) oferece o
Nhoque da Sorte e da Solidariedade
em benefício do Centro de Reabilita-
ção São João Batista – Educandário.

O jantar acontece duas vezes por
ano e tem sua renda revertida para
a entidade que atende gratuitamente
crianças com deficiência. Informa-
ções: comunicacao@educandario.org.
br ou 3246-5655.
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A paisagem entre flores
“Esta vista maravilhosa eu vejo todos os dias da janela do meu aparta-

mento na Rua Jaraguá, 5º andar, onde moro com minha família. Não é uma
‘bela vista’ ? Faz jus ao nome do meu bairro”, escreveu o advogado Manoel
Maria dos Santos.

FELIPE DAIELLO*

M anchas verdes, vistas do alto,
aparecem como esperança

no bairro. Pela proximidade, a área
da sede Alto Petrópolis do Grêmio
Náutico União, a da Praça da Encol
e a da Praça Breno Vignoli consti-
tuem uma microrregião interessan-
te. Merece observação.

A qualidade de vida de uma ci-
dade, de uma região, de um bairro,
pode ser medida pela quantidade de
pássaros e, principalmente, pelo nú-
mero de espécies que ali vivem. As
estatísticas e as observações detec-
taram mais de 40 espécies de aves
circulando pelo bairro Bela Vista.

Além das pombas, das comuns
rolinhas, dos beija-flores, dos ben-
tevis, dos joões-de-barro, das al-
mas-de-gato, das corruíras, dos
pica-paus de penacho amarelo e de
crista vermelha, até o raro falcão pe-
regrino entra na lista. Agora, bando
de papagaios, cores brilhantes no
verde, no amarelo e no azul, gritos
estridentes, são passageiros ocasio-
nais, mas com pedidos de visita nas
residências do bairro.

O que podemos fazer de prático
para ajudar nossos companheiros
alados? Não adianta falar em ecolo-
gia, em defesa do verde, da natureza
e de plano de sustentação, sem me-
didas efetivas e racionais por nossa
parte. Pelo plantio de árvores frutí-
feras, de árvores nativas, sazonais na
produção de frutos, podemos ajudar

na alimentação dos nossos amigos.
Sem alimento não teremos a alegre
parceria. Os beija-flores agradecem
quando plantamos em nosso jardim
as suas flores preferidas. Pequenos
lagos, fontes, bebedouros, são im-
prescindíveis, principalmente nas
épocas secas do verão.

Mesmo nas ruas e nos parques, o
plantio de goiabeiras, de laranjeiras,
de amoreiras, pode ser incentivado.
A colocação de suportes metálicos,
de apoios para ninhos, ajuda na
etapa da nidificação. Aumentando
o potencial alimentar, a quantidade
de sabiás, até das arredias saracuras,
com trinados e gritos madrugado-
res, nossos despertadores ecológi-
cos, só pode aumentar.

*Escritor e
engenheiro,
morador do
bairro desde
1976, autor de
Onde Estão os
Dinossauros
(Editora AGE)

Mesmo em área mínima, plantan-
do uma semente, colocando a muda
adequada, uma bananeira, ocupan-
do o espaço verde do condomínio,
voluntários são necessários. Com a
missão de catalogar, de medir a va-
riação das populações aladas, clubes
de observadores de pássaros podem
ser criados.A cada chegada de outro
forasteiro, que seja detectada, foto-
grafada e divulgada.

Evitar o excesso do concreto,do as-
falto,usar a nova técnica das cobertu-
ras verdes nos prédios, nos telhados,
vai melhorar a nossa qualidade de vi-
da e do nosso ar.Colocar adesivos nas
grandes vidraças, imagens negras de
falcões, evita indesejáveis colisões e
mortes desnecessárias. Pica-pau em
voo livre não teve essa sorte.

Gatos abandonados, proliferando-
se de modo descontrolado nos par-
ques, são problemas. O instinto felino
causa mortalidade exagerada quan-
do os filhotes recém-emplumados
ensaiam os primeiros voos.

Daiello dá
dicas de
como cuidar
dos visitantes
que voam
pela região e
deixam o céu
mais belo

O bairro da minha janela
Nesta seção, conheça diferentes ângulos da região, enviados por

moradores que mostram à comunidade qual a vista desde a sua jane-
la. Envie suas fotos você também, para belavista@zerohora.com.br

O Instituto da Mama do Rio Gran-
de do Sul (Imama) promove, em 3 de
maio, o 10º Encontro de Chefs de Co-
zinha do Rio Grande do Sul. O evento
ocorrerá no Grêmio Náutico União
(Avenida João Obino,300).

O jantar terá início às 20h30min,
e a verba será revertida para ações
do instituto. Convites estão à venda
no Imama pelo valor individual de
R$ 130. Reservas: 3264-3000. Infor-
mações: www.imama.org.br

Imama / Ingressos
para encontro


