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Atualmente vivemos em meio a constantes notícias sobre cri-
se, desvio de dinheiro, falta de ética ou malversação do dinheiro 
público. No entanto, neste momento, o nosso bairro tem vários e 
bons motivos para comemorar e contrapor essa situação. 

Em recentes reuniões realizadas neste mês, com o Secretário 
Municipal da Cultura Roque Jacoby e com o Prefeito Municipal 
José Fortunati, conseguimos assegurar a participação da Prefei-
tura com suas respectivas Secretarias diretamente envolvidas na 
realização do 5º Natal na Praça Dom Sebastião.

O Hospital da Criança Santo Antônio da Santa Casa me-
rece um destaque pelo fato de, em um momento em que a 
saúde pública passa por enormes di� culdades, inaugurar as 

instalações de uma nova UTI 
Pediátrica.  Estão de parabéns 

o Provedor, Alfredo Guilherme 
Englert, a Diretora do Hospital, 
Doutora Themis Reverbel da 
Silveira, a Enfermeira, Swe-
tlana Cvirkun, e Nora Teixeira, 
do Grupo de Voluntárias, por 
esta conquista que deverá tra-
zer inúmeras alegrias a tantas 
crianças necessitadas de tra-
tamento quali� cado, humani-
tário e diferenciado, como é o 

oferecido à população por este Hospital de referência.
Outro evento que aconteceu em vários pontos culturais do 

nosso bairro foi o Festipoa. Foi, sem dúvida, uma verdadeira 
festa literária com palestras, debates e shows em torno dos 
mais variados temas e reunindo um público expressivo de di-
versas faixas etárias e com convidados do mais alto nível. Pa-
rabéns aos seus organizadores!

No que diz respeito aos comerciantes da Independência e 
aos pro� ssionais liberais, acho que é chegada a hora de sen-
tarem em torno de uma mesa e iniciar um processo de discus-
são para encontrar saídas para este momento de di� culdade. 
É, em momentos de crise, que a união e os processos coleti-
vos podem ser uma grande alavanca para encontrar boas al-
ternativas de solução, principalmente, se forem apoiadas pela 
Secretaria Municipal do Comércio, Clube de Diretores Lojistas 
e SEBRAE, por exemplo.   
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CAIPIRINHA DE BUTIÁ É APOSTA  PARA VALORIZAR A FRUTA 

BRINDE À 
PRESERVAÇÃO

POR GABRIEL 
RIZZO HOEWELL
  Como os prédios têm história, 

a vegetação também tem. Jorge Pi-
qué, fundador da agência de inova-
ção social UrbsNova, idealizadora do 
Distrito C, lembra isso para ressaltar 
que tão importante quanto conser-
var o patrimônio histórico e cultural 
é preservar o patrimônio ambiental. 
É com essa ideia em mente, que o 
Distrito C – iniciativa que atualmen-
te une dezenas de empreendimentos 
de economia criativa no 4º Distrito 
– propõe a valorização do butiá, uma 
das frutas mais típicas do Rio Grande 
do Sul. Muito antes de qualquer ser 
humano existir, os primeiros butiazei-
ros já haviam chegado ao sul do Bra-
sil e a Porto Alegre. “As espécies de butiá são nativas 
e evoluíram nesse território durante milhões de anos”, 
conta Rosa Lía Barbieri, pesquisadora da Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa). O cenário de plantas 
de pequeno porte se via rompido pela palmeira que até 
hoje se encontra por aqui, se espalhando do Uruguai 
a Minas Gerais. Ainda que, tecnicamente falando, o 
butiazeiro não seja uma árvore, mas sim uma palmeira, 
podemos considerá-lo, no sentido popular, uma das ár-
voresnativas mais antigas do estado.

Não bastasse sua relevância histórica, o butiá 
entrou para o folclore gaúcho, sendo imortalizado no 
dito popular “me caiu os butiá do bolso” (proferido 
assim mesmo, com poucos plurais e muita surpresa). 
Nada disso, porém, parece ter salvado a palmeira da 
ameaça de extinção. No Rio Grande do Sul há oito 
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espécies de butiás e todas constam na Lista de Flo-
ra Gaúcha Ameaçada de Extinção, estando metade 
delas em situação crítica. A ameaça se dá pela ação 
humana, tendo se intensificado a partir da década de 
1970, com a implantação de monoculturas, especial-
mente de arroz, eucalipto, pinus e soja, aliada à ex-
pansão das áreas urbanas e à especulação imobiliária 
no litoral, afirma Barbieri. Os extensos butiazais, no 
Litoral Norte, no Pampa, nas Missões e na fronteira 
Oeste, ficaram na memória.

Entendendo que é importante preservar o patri-
mônio ambiental da cidade e do estado, Jorge Piqué 
iniciou uma pesquisa histórica em busca das primeiras 
vegetações da região, chegando ao butiá. Viu ali a pos-
sibilidade de aliar preservação a um atrativo cultural, 
gastronômico e turístico.


