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EDITORIAL

Rapidinhas ARJO

Marina Teodoro

O Jornal Olhar Social possui 
o compromisso de informar a 
população acerca de acontecimentos 
sociais e fatos importantes que 
ocorrem na região do ABC 
paulista. Nesta edição, os alunos 
do 5º semestre de Jornalismo da 
USCS, Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul, se propuseram 
a tratar de diversos assuntos que 
retratam a atualidade, o que 
vivemos na região neste momento, 
de futebol à culinária, mas 
trabalhando sempre com seriedade 
e com o intuito de tornar acessível 
aos cidadãos notícias que nem 
sempre são destaque nas mídias 

vontade de contribuir para uma 
sociedade melhor.

A má distribuição de água e a falta 
de planejamento de nossos governantes 
têm feito com que bairros e cidades 
passem dias com as caixas d'água 
vazias. Mesmo o Brasil sendo o país 
com a maior quantidade de água 
potável do mundo, convivemos com a 
falta deste recurso natural desde o ano 
passado, e os paulistas enfrentam essa 
situação diariamente. Pensando nisso, 
a estudante Renata Teixeira encontrou 
maneiras criativas para economizar 
água, possíveis de serem realizadas por 
qualquer pessoa.

Além destes temas, a 39ª edição do 
Olhar Social conta com informações 

mais consumidas.
De acordo com dados do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), o grupo de brasileiros 
idosos com 60 anos ou mais será 
maior que o grupo de crianças com 
até 14 anos em 2030. E apesar dos 
problemas e do desrespeito que essas 
pessoas sofrem em nosso país, há 
instituições e projetos com a finalidade 
de incluir os idosos na sociedade, 
oferecendo cursos de criatividade, 
idiomas, psicologia, etc. Mais que 
ensinar uma nova atividade, essas 
ações de responsabilidade social 
colaboram para a socialização, 
transmitindo a esses alunos a sensação 
de serem úteis, devolvendo a eles a 

sobre a criação irresponsável 
de animais com pedigree, 
incentivando a adoção de bichos 
abandonados e sem raça definida. 

A importância da 
amamentação durante os seis 
primeiros meses de vida de uma 
criança é detalhada pela aluna 
Marina Teodoro, que destaca os 
benefícios que este ato gera no 
futuro do indivíduo.

Música, entretenimento, 
cultura, educação e lazer também 
são notícias em nossa edição. 
Esperamos que a leitura do Jornal 
Olhar Social seja tão prazerosa 
quanto foi o planejamento e a 
criação das matérias aqui contidas.

Santo André inicia reforma em 
Pronto Atendimento da Vila Luzita

A Secretária de Saúde de Santo 
André deu início, em janeiro de 2015, as 
obras de reforma e ampliação do Pronto 
Atendimento da Vila Luzita. O espaço 
será adaptado e transformado em uma 
UPA (Unidade Pronto-Atendimento).

Com a reforma, a unidade passará a 
receber recursos do Ministério da Saúde 
para a sua manutenção mensal. Os 
equipamento do local serão readequados 
nos padrões de uma Unidade de Pronto 
Atendimento porte 2, com capacidade 
para atender entre 100 mil e 200 mil 
habitantes.

O custo inicial da obra é de R$1 
milhão. O espaço deve ficar pronto em 
cerca de seis meses.

Governo anuncia duas novas 
escolas de Tempo Integral no ABC

A cidade de Santo André irá receber 
as duas instituições de ensino na região. 
Uma das unidades será responsável 
por atender estudantes do primeiro 
ciclo de ensino, que além de tratar 
da alfabetização de crianças, oferece 
atividades pedagógicas artísticas e lúdicas. 
A segunda unidade atenderá alunos 
dos  ensinos Fundamental e Médio, 
focando  nas disciplinas obrigatórias 
e complementares, como orientação 
vocacional, desenvolvimento do projeto 
de vida, iniciação científica, música e 
teatro. Essa metodologia favorece também 
os professores por oferecer gratificação de 
75% sobre o salário-base por causa da 
dedicação exclusiva.  

Grande ABC recebe festival com 
bandas independentes de rock

Intitulado “Rock ABC”, o evento deve 
passar por todas as cidades da região nos 
próximos meses. O objetivo é reunir, a 
cada edição, as bandas independentes de 
rock que nasceram no Grande ABC e os 
apaixonados pelo estilo musical que estão 
em busca de novidades. 

A primeira edição aconteceu em São 
Bernardo no mês de janeiro, e reuniu os 
grupos Bala de Prata, Chrorus, Código 
S.A, Samjovers e Ultrassônico, que 
agitaram o público presente. 

O festival passa nos próximos meses 
por Santo André (21 de fevereiro), Mauá 
(14 de março) e São Caetano (18 de 
abril). Para mais informações, acesse: 
facebook.com/rockabcoficial 

Estação Jovem recebe curso do 
PRONATEC para formação de DJs

O curso para formação de DJs do 
PRONATEC (Programa Nacional de 
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) 
começou em janeiro e terá duração de 
quatro meses. O objetivo é profissionalizar 
jovens em uma atividade que a cada dia 
ganha mais espaço no mercado de trabalho.

Ainda existem vagas disponíveis. 
As aulas são gratuitas e acontecem as 
segundas, quartas e sextas, das 14h às 17h, 
na Estação Jovem, em São Caetano do 
Sul (em cima do Terminal Rodoviário do 
município).

Para mais informações, entre em 
contato por meio dos telefones (11) 4232-
1237 e (11) 4232-1294 ou pelo e-mail: 
coordenador.dj@gmail.com.

João Paulo Soares

Pelas bandas de onde eu 
moro, e em algumas tantas 
cidades do Brasil, eu sou muito 
conhecido como Araújo, o Cai-
xeiro Viajante, mesmo me cha-
mando Heleno. Alguns amigos 
me disseram que o apelido que 
recebi veio por conta do Ojúara, 
do filme “O homem que desafiou 
o Diabo”. Eu nunca assisti, mas 
aceitei o apelido com carinho. 
Enfim, como todo caixeiro 
viajante, eu já rodei quase todo 
esse meu Brasil, de Norte a Sul, 
só não digo que o conheço inter 
porque graças a Deus nossa terra 
é muito grande e abençoada.

Ceta vez, parti aqui do Acre, o 
Estado que dizem que não existe. Eu 
até assumo que aqui é bem mais cal-
mo que as outras grandes metrópoles, 
mas existimos sim. Pensando em 
ir até o Sul, passei pela Amazônia, 
onde estive em Manaus, uma cidade 
moderna, muito quente e linda 
também, tem grandes empresas de 
tecnologia e indústrias, e eu pensando 
que só ia encontrar índios por lá.

No Nordeste, vi um povo traba-
lhador, choveu muito nos dias que 
estive por lá, inclusive no serrano, 
também conheci uma garota um bo-
cado feminina e um Baiano ligeiro 
demais, andava, falava e trabalhava 
muito rápido, quase não acompa-
nhei o seu ritmo.

No Sudeste, tomei uma cerveja 
em um bar com um Mineiro que 
detestava queijo por escolha pró-
pria, já seu irmão tinha alergia à 
lactose. Estive no Rio, onde encon-
trei um rapaz que gostava de Jazz e 
não gostava de praia, pois dizia que 
a areia costuma entrar em lugares 
que não dava para tirar depois, ele 
detestava também o calor, apesar 
de afirmar que não trocaria sua 
cidade por lugar algum. Em São 
Paulo, me hospedei de graça na 
casa de um Paulista muito edu-
cado, acolhedor, bem humorado e 
tranquilo. Às vezes conversar com 
ele dava até sono.

No Sul, apesar de perceber uma 
cultura bem tradicional e orgulho-

sa, eu sofri em alguns dias de 
calor em Santa Catarina, e ven-
di uns produtos meus para um 
Gaúcho, valente que só a peste, 
ele usava calça e jaqueta jeans.

Quando voltei para casa, o 
povo daqui não acreditou nas 
histórias que contei, disseram 
que isso é o contrário ao que eles 
ouviram a vida toda, e ironi-
zavam se eu tinha viajado pelo 
mesmo Brasil que eles mora-
vam… Na verdade, o Brasil 
não é bem como dizem por aí, 
cada região tem uma cultura 
linda, que admirei de ponta a 
ponta, temos todo tipo de quali-
dade gente, em todos os lugares, 
somos diferentes.

O Brasil não é bem como dizem



Parques são opção de lazer 
preferida dos moradores de Mauá

Renata Teixeira

Por causa da falta de chuva em 
São Paulo, a Sabesp confirmou que 
o Sistema Cantareira, que abastece 
oito milhões de pessoas na metró-
pole, atingiu a menor capacidade 
já registrada na história. No pri-
meiro semestre de 2014, o volume 
do sistema foi de  27%  e esse valor 
continuou caindo.  Por causa disto, 
a população começou a ter ideias 
criativas e práticas para economizar 
esse recurso tão importante. Essas al-
ternativas estão se tornando cada vez 
mais frequentes em nosso dia-a-dia.

O Olhar Social destacou diversas 
medidas de como economizar água 
de um jeito criativo. Uma delas são 
os reservatórios domésticos para a 
captação da chuva. O engenheiro 
agrônomo da empresa fabricante, 

Economize água de um jeito criativo
Aprenda a captar chuva em um reservatório e a reutilizar a água da máquina de lavar

Formas tecnológicas de economia
Uma forma criativa e tecnológica de economizar 

água é utilizando o celular. O aplicativo “Nossa Água”, 
criado pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) 
fornece dicas e tem até uma calculadora de banho, que 
contabiliza os litros de água gastos durante a higiene 
e compara com banhos anteriores. O app elogia quem 
economiza e adverte os que gastam muito tempo 
debaixo do chuveiro. A reportagem testou o aplicativo e 
verificou que em um banho de 15 minutos é gasto cerca 
de 83 litros de água, enquanto um de cinco minutos 
chega a 33 litros de água consumida.

De acordo com a assessoria de imprensa da Febra-
ban, o objetivo do aplicativo é mostrar que a mudança 
deve começar no cotidiano, com pequenas atitudes sus-
tentáveis e, principalmente, com o consumo consciente. 
Além dessas ferramentas o app tem o jogo “O Encana-

5 Dicas para sua casa

• Use bacias para enxaguar a louça.
• Utilize gatilhos na mangueira, eles 
controlam o fluxo de água.
• Instale aerador nas torneiras, é uma 
peça parecida com uma peneira que 
tem a função de misturar a água ao ar. 
• Utilize limpadores de alta 
temperatura e pressão.
• Coloque um balde sob o chuveiro 
enquanto espera a água esquentar.

Valter Peres criou sua própria 
cisterna para armazenar

a água da chuva.
Im
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Gruta de Santa Luzia e do Guapituba recebem cerca de 15 mil pessoas aos finais de semana

Antonio Figueiredo

Os parques de Mauá, Gruta de 
Santa Luzia e do Guapituba rece-
bem diariamente um público que 
procura opções de diversão e lugares 
tranquilos. Durante a semana os lo-
cais atraem o público que gosta de 
fazer caminhadas e se exercitar, e aos 
finais de semana, pessoas que levam 
suas famílias. 

O Parque Ecológico da Gruta 
de Santa Luzia, no Jardim Itapeva, 
tem uma das nascentes do Rio Ta-
manduateí. Segundo a responsável 
pelo local, Maria Domingas, perto 
da gruta existe a “Pedra do Amor”, 
que no começo da década de 20 a 
área era explorada por mineradores 
que procuravam pedras preciosas. 
“Eles usavam dinamites para que-
brar as rochas, e em uma das ex-
plosões formou-se uma formação 
rochosa de 16 metros de altura, 
com formato de um coração”, disse 
Maria.

SA assistente de serviço de aten-
dimento ao consumidor, Roseane 
Souza, que costuma frequentar o 
parque nos finais de semana, conta 
que gosta de fazer caminhadas, para 
ela o diferencial é ser um lugar tran-
quilo, “Em comparação aos outros 
parques, o da Gruta é melhor, as tri-
lhas são mais seguras”.

Criado em 1975, o parque da 
Gruta teve o paisagismo elabora-
do pelo paisagista brasileiro Burle 
Marx, responsável pelo projeto pai-
sagístico do Parque Ibirapuera, em 

São Paulo. Em média, nove mil pes-
soas visitam o local por mês, sendo 
1200 aos finais de semana. A área 
de lazer atrai moradores de cidades 
vizinhas como Ribeirão Pires, Santo 
André, São Caetano, São Bernardo e 
até da capital. 

Guapituba, preferido das crianças

O Parque Ecológico do Guapi-
tuba, inaugurado em 1996, tem área 
total de 500 mil metros quadrados, 
equivalente a 50 campos de futebol. 

Originalmente, o parque era uma 

que são conhecidas por ser símbolo 
da cidade, com o tempo formou-se 
um sub-bosque da Mata Atlântica”, 
disse Humberto.

O local oferece cinco trilhas 
para caminhadas de um quilômetro 
em média cada uma, sendo três mo-
nitoradas e duas livres. Segundo Fa-
sioli, as trilhas monitoradas são in-
terpretativas, onde os monitores vão 
explicando o que encontram pelo 
caminho, como espécies de plantas, 
árvores e animais.

Para Hudson dos Santos, adepto 
de caminhadas, os equipamentos para 
exercícios são muito eficazes para sua 
saúde, além disso, o ar puro tem aju-
dado muito na qualidade de vida pois 
as trilhas são bem elaboradas. 

No Guapituba existem lagoas 
(lagoa principal, lagoa das carpas, 
bica mineral e nascentes), para as 
crianças brinquedos como os es-
corregadores, gangorras e balanços, 
para quem gosta de fazer exercícios, 
opções como barras, gôndolas e 
uma esteira suspensa, há também 
um museu para quem quer conhe-
cer a história do lugar, além do pré-
dio da administração.

Durante o mês, seis mil pessoas 
visitam o parque, nos fins de semana 
cerca de 500 pessoas por vão ao Gua-
pituba. Prevalece o público acima de 
30 anos durante a semana, principal-
mente para atividades físicas. O par-
que recebe também visitas das escolas 
municipais e outras escolas, inclusive 
de outros municípios.

área particular de propriedade de Al-
fredo Klinkert Júnior. Segundo o téc-
nico ambiental, Humberto Fasioli, 
responsável pelo lugar, o dono fez um 
plantio com interesse comercial. Ele 
plantou araucárias, eucaliptos e pau-
-brasil “Existem também as paineiras, 

R. Luzia da Silva Itabaiana, 219, Jd.Itapeva  
Das 8hs às 17hs / Tel. 4578-5711
Entrada Gratuita 

Av. Capitão João, S/N, Jardim Guapituba
Aberto das 6hs às 17hs / Tel: 4555-2931
Entrada Gratuita
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João Manuel Feijó, afirmou que o 
produto é indicado para construções 
sustentáveis com foco na auto-sufi-
ciência energética. Feijó garante que 
o porcentual de água que poderia 
ser abastecido pela cisterna para fins 
não potáveis chegaria a 70%. “As-
sim, conseguimos diminuir a conta 
de água e a dependência do abasteci-
mento público, que é o mais impor-
tante”, complementa. 

O analista de telecomunicação, 
Alexandre Valter Peres Baptista, 
de Santo André, optou por fazer 

sua própria cisterna. “Eu precisava 
ajudar na economia de água e por 
causa da cachorra, tenho que lavar 
o quintal todo dia. Então, fui vêr 
o que tinha na internet. Vi vários 
projetos, mas esse foi o que mais me 
agradou.”

Baptista tem a cisterna há seis 
meses e já conseguiu notar a econo-
mia. Pelas suas contas, para pagar o 
investimento, de R$ 250,00, seria 
necessário enchê-lo 25 vezes com a 
água da chuva e nesse período, ela já 
se encheu 10 vezes.

Funcionamento 
do reservatório

Ele explica que o sistema funciona 
de uma forma simples. “A captação da 
água é feita pelo telhado da casa, liga-
do às calhas que por sua vez direcio-
nam a água para um reservatório que 
pode ser subterrâneo ou não”, diz. En-
tre esse reservatório e o cano que liga 
a calha, tem um filtro para retirar im-
purezas como folhas e outros detritos.   

Baptista conta que viu um tuto-
rial na internet e que em um dia deu 
para montar o sistema inteiro. Mesmo 

não sendo para uso potável, no final 
de semana ele faz tratamento com 
cloro para a limpeza da água e do re-
cipiente. Essa água pode ser utilizada 
para a lavagem do carro, da garagem 
e também na limpeza da casa. “Meus 
amigos acharam a ideia interessante 
e agora pedem dicas de como fazer o 
mesmo em suas casas”.

Já a auxiliar de inspeção de qua-
lidade, Marines Dias Correia, de São 
Bernardo, relata que usa a água que 
lava o arroz e cozinha os legumes para 
regar as plantas “Elas ficam com cores 
mais vivas”, afirma. Além dessa dica, 
ela reusa a água da máquina de lavar 
para lavar o banheiro, o quintal e os 
tapetes. “Para aproveitar melhor, es-
pero acumular bastante roupa e lavo 
tudo de uma vez, no volume máximo 
da máquina”.

dor”, que propõe ao jogador emendar os canos até o registro. 
Ao trocar de fases, o jogador recebe dicas de como economizar 
na água e pode compartilhá-las nas redes sociais e desafiar 
amigos para competirem. O aplicativo já teve mais de mil 
downloads e sua classificação é positiva no site do PlayStore.

Cidades

Parque Ecológico do Guapituba

Parque da Gruta
de Santa Luiza 
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Curso técnico é estratégia para 
conquista do primeiro emprego

Segundo Senai-SP, 72% dos alunos que concluíram a formação 
profissional conseguem vaga na área em até um ano

Marina Teodoro

No Brasil, 42,2% dos jovens que 
cursam o ensino médio também es-
tudam ao mesmo tempo no ensino 
técnico, segundo o último estudo do 
IBGE,  de 2012. Essa é uma opção 
para quem quer entrar mais rápido 
no mercado de trabalho, já que o alu-
no economiza tempo e ainda conta 
com um índice de empregabilidade 
positivo, afirma a coordenadora de 
treinamento do Núcleo Brasileiro 
de  Estágios (Nube),  de São Pau-
lo, Yolanda Brandão.

De acordo com a coordenadora, 
a duração dos cursos profissiona-
lizantes é de um ano e meio a dois 
anos. No ABC,  a formação técnica 
gratuita é oferecida pela escola Alci-
na Dantas Feijão, de São Caetano, 
cinco unidades do Senai e três unida-
des das Etecs (Escola Técnica Estadu-
al),  distribuídas entre Santo André, 
São Bernardo e São Caetano. 

Entre 2009 e 2012, a pesquisa 
do IBGE mostra que o número de 
vagas oferecidas por essas instituições 
cresceu 11,66% para quem procura 
o ensino técnico. Porém, essa quan-
tidade ainda não é suficiente para a 
demanda que a região tem. Um estu-
do realizado pelo Centro Paula Sou-
za,  e disponibilizado no site  www.
vestibulinhoetec.com.br, mostra que 
os cursos oferecidos pelas Etecs, nas 
unidades Júlio de Mesquita, de San-
to André,  e Lauro Gomes,  de São 
Caetano, chegam a ter uma disputa 

de até 20 alunos por vagas no mode-
lo integrado, um diferencial da insti-
tuição que só voltou a ser opção em 
2012, depois de 13 anos sem existir. 
Nesse tipo de formação os alunos po-
dem escolher entre a especialização 
em administração, eletrônica, meca-
trônica, nutrição, química, informá-
tica e edificações para estudar junto 
com o ensino médio.

“A grande vantagem do integra-
do é que o aluno fica pronto para o 
mercado de trabalho. As disciplinas 
básicas do segundo grau são voltadas 
para as necessidades do curso técnico 
que ele escolheu”, declara o professor 
coordenador do curso integrado de 
mecatrônica da Etec Lauro Gomes, 
Nelson Lavecchia. Os alunos Geo-
vane Scorse e Otávio Firmino, de 17 
anos, afirmam que além de comple-
tas, as aulas são ministradas por quem 
entende do assunto. “Estava em dúvi-
da entre mecânica e eletrônica. Com 
o curso e a ajuda dos professores eu 
escolhi a mecânica”, conclui Scorse. 
Já Firmino descobriu, depois de ter 
iniciado em mecatrônica, que seu avô 
havia trabalhado no ramo, o que o 
aproximou da área.

  O professor Lavecchia afirma 
que os jovens que cursam mecatrôni-
ca chegam a dispensar a universidade, 
pois o conhecimento técnico acaba 
sendo suficiente. Segundo ele, alu-
nos do ensino superior fazem o curso 
profissionalizante porque precisam 
do diploma de técnico. “O merca-
do de trabalho necessita da mão de 
obra com nível técnico, porém há 
uma questão cultural de que para 
conseguir emprego é necessária uma 
faculdade. Essa visão dificulta a busca 
de empresas por profissionais de qua-
lidade”, ressalta Yolanda Brandão.

Salários atraentes

Segundo uma pesquisa feita pelo 
Senai, técnicos que trabalham na in-
dústria têm o salário 24% maior do 
que se estivessem trabalhando em 
outras áreas. De acordo com o Nube, 
o valor da bolsa-auxílio de técnicos 
de automação industrial, química, 
eletroeletrônica e construção civil vai 
de R$ 670 a R$ 817,50.

Pedro Lopes, estudante do curso 
integrado em mecatrônica da Etec 
Lauro Gomes, escolheu o programa 

depois de fazer uma pesquisa sobre 
salários. “Os valores pagos chama-
ram minha atenção”. No mercado de 
trabalho os candidatos que têm uma 
experiência técnica  conseguem  des-
taque, conforme explica a gerente 
de  Recursos Humanos, Sônia Lima, 
da empresa ATC Telecomunicações 
de Santo André. “A formação pro-
fissionalizante enriquece o currículo, 
não só pelas características técnicas, 
mas também por mostrar que o con-
corrente à vaga está interessado em se 
aprimorar e tem conhecimentos di-
versos”. O técnico em eletrônica, Re-
nan Santos, 20 anos, de Santo André, 
conseguiu emprego em menos de um 
ano após a conclusão da Etec Júlio de 
Mesquita. “Precisava de um trabalho 
para pagar a faculdade. Consegui por 
conta da experiência no currículo e já 
fui promovido.”

O estudante Raul Machado, 18 
anos, de Santo André, que concluiu o 
ensino técnico de informática na Etec 
Lauro Gomes, em julho de 2014, 
pretende terminar o ensino médio 
e graduar-se na área. “Descobri que 
queria me especializar em ciências da 
computação. Agora me preparo para 
o vestibular”. Além de servir de pri-
meiro contato para jovens que estão 
indecisos em qual profissão seguir, os 
técnicos se revelam uma oportunida-
de extra no mercado de trabalho para 
quem já é formado. “Caso eu não in-
gresse em uma universidade federal, 
pretendo encontrar um trabalho com 
meus conhecimentos de informática e 
pagar pelos meus estudos”.

Foto: M
arina Teodoro

Professor Nelson Lavecchia 
ensina alunos na Etec 

Lauro Gomes, em São Bernardo

Thaís Barros
A grande procura por cães de raça 

gerou a proliferação de “fábricas de 
animais”, criadouros que induzem a 
reprodução de bichos com pedigree, 
desde os regulamentados, até os im-
provisados. Como objetos, os bichi-
nhos são vendidos em pet shops ou 
sites com a finalidade explorar ao má-
ximo cada cria. Em alguns criadouros, 

para voltar a gestar, porém, o que 
acontece inclusive em canis, é que as 
pessoas não visam a saúde, mas sim 
o dinheiro, e quanto mais gestações e 
mais filhotes, maior o lucro”.

O comprador deve atentar-se 
também se o filhote comprado per-
maneceu com a mãe o tempo neces-
sário, e até mesmo, se a mãe passou 
pelos cuidados recomendados. “Os 
filhotes devem ficar com a mãe até 
que se alimentem de ração sozinhos, 
o que ocorre de 40 a 60 dias. Ele 
deve ser vermifugado e vacinado 
dentro deste período para que esteja 
mais protegido ao ser desmamado. 
A mãe também deve ser vermifuga-
da e vacinada antes da cruza, para 
que possa através do colostro, en-
viar anticorpos aos filhotes”, declara 
Guadalupe.

Adote um amigo

Santo André realiza a feira Ado-
tanimal, que ocorre sempre no úl-
timo domingo de cada mês. Ali, os 
interessados na adoção passam por 
uma breve entrevista e assinam um 
termo de compromisso sobre posse 
responsável. A jornalista Paula Fer-
reira adotou duas cadelinhas SRD 
em 2009, na Adotanimal, nomeadas 
de Chiara e Pietra. “Meu marido 
queria um cão lebrel italiano, mas 
é uma raça cara, então tivemos co-
nhecimento da feira e fomos até o 
Parque Central. Chegando lá encon-
tramos a frágil Pietra, descobrimos 
que ela tinha tinha uma irmã, e meu 
marido disse que teríamos que levar 
as duas para casa. Elas fazem parte 
da nossa história, não imaginamos 

nossas vidas sem elas, que nos trans-
mitem paz e amor”, conta Paula.

#Somostodosviralatas

Este é o título de uma das cam-
panhas da AMPARA Animal (Asso-
ciação das Mulheres Protetoras dos 
Animais Rejeitados e Abandona-
dos). Segundo a associação, a ideia 
da campanha é mostrar ao público 
que raça não importa, pois todos 
somos misturas, ou seja, vira-latas. 
As fotos de divulgação da campanha 
mostram celebridades junto a seus 
animais SRD. O anúncio também 
pode ser encontrado nos cinemas 
PlayArte e redes sociais.

Deborah Klabin, diretora de co-
municação da AMPARA declara que 
é inenarrável o prazer de ser “mãe” de 
um vira-lata. “Amo loucamente estes 
bichos por serem inteligentes. A vida 
os torna assim. Seu sofrimento pré-
vio, sua origem confusa os torna dó-
ceis, leais e malandros. Além disso, 
são biologicamente fortes, diferentes 
de cães geneticamente criados”.

Cães vira-latas 
são mais saudáveis
e aguardam adoção

Paula Ferreira e as 
adotadas Chiara e Pietra

Foto: Th
ais BarrosFerreira

Enquanto criadouros sem regras abusam 
de animais de raça para vendê-los

Feira Adotanimal 
Ultimo domingo do mês 
Parque Central
R. José Bonifácio, 
Vila Assunção - Santo André
Horário: das 10h às 15h 
Mais informações: 
(11) 4990-5256

as fêmeas cruzam até a exaustão com 
irmãos e filhos, gerando filhotes que, 
muitas vezes, nascem com algum tipo 
de deficiência por serem resultados de 
cruzas entre parentes de 1ª grau. Se-
gundo a veterinária Simone Rizzotti, 
do GCZ (Gerência de Controle de 
Zoonoses) de Santo André, “esta ação 
pode acarretar problemas genéticos, 
causando doenças como surdez, ce-
gueira e displasia coxofemoral (doença 
ortopédica hereditária, caracterizada 
pela má formação do quadril), mais 
comum em cães de grande porte”. A 
veterinária afirma que animais SRD 
(sem raça definida) são mais fortes 
e resistentes a doenças, diferente de 
muitos dos cães de raça.

Cuidados ao comprar
um animal de estimação

Guadalupe Gonzalez Polizel, ve-
terinária na clínica LupeVet Casa de 
Saúde Animal, em Mauá, aconselha 
a quem quer comprar um bichinho. 
“Todos os canis de criação de cães e 
gatos devem ser devidamente registra-
dos no CRMV (Conselho Regional 
de Medicina Veterinária), e a partir 
daí, os estabelecimentos para criação 
devem cumprir as diretrizes sanitárias 
e legislativas para que funcionem de 
modo adequado, mantendo o bem 
estar e saúde dos bichos. Os cães de 
grande porte são considerados idosos 
aos 5 anos, e os de pequeno porte, 
aos 8, portanto, os riscos para ges-
tação desses animais começam a ser 
maiores”. Mas Guadalupe alega que 
“não há recomendação em relação ao 
tempo de descanso entre as cruzas, 
mas as fêmeas devem estar saudáveis 
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Universidades no ABC oferecem 
atualização para a terceira idade

Cursos têm como objetivo lazer, aprendizagem, novas amizades e experiências

 Amanda Souza

O Pnad - Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios - 2013, mos-
tra que o número de brasileiros acima 
de 60 anos continua crescendo: de 
12,6% da população, em 2012, pas-
sou para 13% no ano passado. Já são 
26,1 milhões de idosos no país. 

Na região do ABC, a população 
com 60 anos ou mais aumentou 48% 
nos últimos 10 anos. Há 325 mil idosos 
na região, de acordo com informações 
divulgadas no Perfil de Municípios do 
Estado 2014, da Fundação Seade (Siste-
ma Estadual de Análise de Dados).

De olho no fenômeno do enve-
lhecimento populacional, as univer-
sidades oferecem cursos para ensinar 
novas habilidades para quem já pas-
sou dos 60, mas ainda tem muita 
vontade de aprender. São as chamadas 
Universidades para a Terceira Idade. 
Os cursos tem por objetivo a apren-
dizagem, novas amizades, a troca de 
experiências e lazer.

São Caetano

A Universidade de São Caetano 
do Sul (USCS) oferece, através do 
programa Unati - Universidade Aber-
ta à Terceira Idade, desde 2007, cur-
sos voltados à população acima dos 
50 anos, residente no município. É 
possível aprender até duas disciplinas 
a cada dois meses e, ao final do módu-
lo, o aluno recebe um certificado de 
conclusão de curso livre.

Às terças e quintas-feiras, são mi-
nistradas aulas de história da arte, ma-

para aprender o que não foi possível 
no passado e preencher o vazio que 
ficou em casa, após o casamento da 
filha caçula de Maria, há quatro anos. 
“Considero importante adquirir mais 
conhecimento nessa etapa de nossas 
vidas porque antes não tivemos opor-
tunidade. Cursei o antigo primário e 
meu marido, o curso técnico de de-
senho, equivalente ao ensino funda-
mental”, conta a aposentada. Maria 
relembra que na sua juventude só 
havia duas escolas em São Caetano, 
uma particular e a Escola Estadual 
Coronel Bonifácio de Carvalho. “Era 
muito difícil entrar, até tentei e não 
consegui. Então fiz datilografia, corte 
costura, comecei a trabalhar e casei 
nova e assim o tempo foi passando 
sem poder estudar”, explica.

Desde que frequentam a univer-
sidade eles fizeram muitas amizades e 
novas atividades, como aulas de dança 
e de teatro. O casal também participa 
de passeios com a turma e o grupo a 
ajudou a sair de um processo de de-
pressão. “Parei de frequentar as aulas e 
os amigos daqui me ligavam, queriam 
que eu voltasse. Eles deram força para 

ansiosos a hora de ir para universi-
dade”, diz Pricila. A coordenadora 
complementa  que a Prefeitura de 
São Caetano oferece várias atividades 
de lazer voltadas à terceira idade nos 
CISES (Centros Integrados de Saúde 
e Educação) e, junto com a USCS, 
abre a porta do conhecimento, que é 
exclusivo da universidade e não tem 
em outro lugar.

São Bernardo

O projeto Aquarela, na Univer-
sidade Metodista, em São Bernardo, 
é coordenado pelo Núcleo de Arte 
e Cultura e desde 2011 oferece, no 
Campus Rudge Ramos, cursos livres, 
oficinas e palestras a moradores da 
região e da cidade de São Paulo. O 
programa atende atualmente 200 
alunos, 75% deles do sexo feminino. 

A coordenadora do Núcleo de 
Arte e Cultura, Cláudia Cézar, res-
ponsável pelo programa destaca os 
diferenciais. “A universidade quer 
a terceira idade dentro do espaço 
universitário, como os graduandos. 
Nosso foco é o aprendizado entre 

programas e mais em políticas públi-
cas que os envolvam e os considerem 
como protagonistas dessa mudança 
na representação da terceira idade” 
completa a pesquisadora.

Para a especialista em psicopeda-
gogia e professora da Universidade 
Camilo Castelo Branco, Eliane Ka-
nazawa, a educação na terceira idade 
é uma experiência positiva, “voltar à 
sala de aula traz felicidade e é muito 
importante para preservar as estru-
turas cognitivas. Eles não estão atrás 
do diploma, eles buscam o resgate de 
algo que não foi possível ser realizado 
no passado”, pontua a especialista.

O envelhecimento populacional 
é um fato que a sociedade ainda não 
se conscientizou, para a especialista 
falta investimento em acessibilidade e 
mobilidade e toda uma estrutura para 
atender essa população que envelhe-
ce, “Se você pensar que a expectativa 
de vida só aumenta, e isso é um fato 
consolidado, que em 2020 a popula-
ção acima dos 60 anos deve atingir 30 
milhões de pessoas, com muito mais 
condições de saúde, graças aos avan-
ços da medicina, a convivência in-
tergeracional dentro da universidade, 
por exemplo, se torna muito impor-
tante, as pessoas podem ter várias car-
reiras, várias faculdades e formações. 
Isso dá ao idoso a oportunidade de 
escrever uma nova história, e ter uma 
nova percepção, mais jovem, da vida” 
afirma Eliane Kanazawa.

A professora Luciana Patara re-
cebeu um convite para participar do 
projeto da Universidade de São Cae-

abertura do curso voltado à terceira 
idade. “Eu gosto de estar sempre 
atualizada, de saber das coisas, de 
me comunicar com as pessoas e de 
aprender”. 

Mãe de duas filhas, Maria Lango 
tem a colaboração da família em tudo. 
A filha caçula, Elizabeth, de 73 anos, 
com quem mora, é a responsável por 
levá-la às aulas. “Atualmente, curso 
a disciplina Culto à Espiritualidade 
uma vez por semana, às terças. Com a 
minha idade é difícil de pegar ônibus, 
mas sempre que posso venho assistir 
outras disciplinas. Já fiz computação, 
cidadania e teatro, meu curso favori-
to”, completa.

A coordenadora Cláudia Cezar 
destaca o público-alvo do projeto 
“São pessoas que acreditam que estão 
em mais uma fase da vida e não na úl-
tima. Eles estão curtindo e a fim de 
fazer as coisas”, completa ela.

Mudança de Perfil

Maria Lango e o casal Frata repre-
sentam a nova realidade no perfil de 
idosos no Brasil. De acordo com a co-

UNATI/ USCS
Inscrições abertas durante todo o ano nos 
CISES - Centros Integrados:

• Francisco Coriolano de Souza 
R. Dionízio Mercado, 199, Nova Gerty ,Tel.: 4231-2406
• João Castaldelli
Av. Presidente Kennedy, 2.400, Olímpico, Tel.: 4232-1578;
• João Nicolau Braido
R. Humberto de Campos, 600, São José , Tel.: 4238-8063
• Moacyr Rodrigues 
R.Rafael Corrêa Sampaio, 600, Sta. Paula, Tel.: 4229-9900

AQUARELA/ METODISTA
Inscrições abertas em Fevereiro 2015
R. Alfeu Tavares, 149, Bairro Rudge Ramos, 
São Bernardo, Telefone: 4366-5293

Encerramento do curso de 
criatividade Unati/USCS
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Exposição de trabalhos
dos alunos do programa 

Aquarela/Metodista

temática, economia do lar, psicologia, 
criatividade, informática, dança, espa-
nhol, inglês e naturologia. Segundo a 
coordenadora do projeto, Pricila Ca-
parroz, o objetivo não é formar para 
o mercado de trabalho, mas sim, so-
cializar o cidadão maduro. “Os cursos 
não tem reconhecimento do MEC. 
Nós oferecemos atualização de conhe-
cimentos e o convívio entre distintas 
gerações”, afirma.

O casal Maria Aparecida Gui-
marães, 70 anos e Orlando Frata, 74 
anos, moram em São Caetano. Eles 
são aposentados por duas empresas 
tradicionais ligadas à história da ci-
dade.  Juntos há 20 anos e compa-
nheiros em tudo o que fazem, há seis 
anos resolveram buscar o programa 

eu me recuperar e voltar”, ressalta, ela.
Atualmente, o programa da uni-

versidade atende 500 munícipes de 
São Caetano e a procura é maior entre 
as mulheres, que representam 78% 
dos alunos. Para a coordenadora Pri-
cila Caparroz, as mulheres são mais 
presentes por dois motivos: antiga-
mente elas se casavam muito jovens 
e, ao invés de estudar, cuidavam dos 
filhos e do lar. A segunda razão é que 
as mulheres são mais abertas gostam 
mais de conversar.

“A socialização é fundamental 
e abre outra maneira de viver a vida 
na terceira idade. O grupo se apoia, 
formam casais, realizam trabalhos vo-
luntários em ONGs, e isso faz bem 
também para a saúde. Eles esperam 

gerações, a solidariedade e o respei-
to às diferenças”, diz. No Núcleo de 
Formação Cidadã, a terceira idade 
pode aprender até cinco disciplinas 
eletivas, como direito, nutrição e pe-
dagogia junto com os alunos de gra-
duação. “Isso permite que, durante 
um ano, exista a troca de experiências 
entre a terceira idade e os jovens e a 
criação de novas amizades”. A coor-
denadora informa que as provas se-
mestrais são optativas, eles recebem o 
certificado de conclusão da disciplina 
realizando ou não os testes.

Maria Lango, 94, moradora de 
São Bernardo, formou-se há 10 anos 
como Agente Social, na própria Me-
todista. Voltou aos bancos da univer-
sidade em 2011, quando soube da 

ordenadora do Centro Internacional 
de Estudos em Representações Sociais 
e Educação da Fundação Carlos Cha-
gas, Lúcia Villas Bôas, cada vez mais 
pessoas acima dos 60 anos vivem sozi-
nhas. “Eles são independentes, inclu-
sive financeiramente, extremamente 
ativas, têm muito a contribuir para a 
sociedade”. 

Para Lúcia, quem chegou à ter-
ceira idade com esse perfil, necessita 
da criação de políticas públicas para 
promover a autoestima, incentivar 
o bem-estar e combater o precon-
ceito de que o idoso é um elemento 
descartável na sociedade. “A univer-
sidade é um dos projetos de inserção 
desse novo tipo de idoso, mas não é 
o único. É preciso pensar menos em 

tano em 2013. Ela, que nunca tinha 
pensado em dar aulas para a terceira 
idade, adaptou a metodologia da ma-
téria Criatividade. “Sou muito rápida 
e com eles aprendi que tenho que falar 
mais devagar, passo filmes dublados 
ou com legenda grande para que os 
alunos que tenham alguma dificulda-
de de ler ou ouvir possam participar”, 
explica.

Segundo Luciana eles gostam da 
socialização e estão na universidade 
por prazer. Dentro da sala de aula os 
idosos estão ligados nas redes sociais. 
“Um ou outro tem Whatsapp, mas 
eles estão pirando no Facebook, ado-
ram se ver, acham o máximo tirar 
foto e falam essa vai pro Facebook”, 
finaliza.
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Times de futebol do 
ABC vivem crise

Os clubes da região acumulam rebaixamentos seguidos 
e estão sumindo do cenário nacional

Antonio Figueiredo

Em 10 anos o São Caetano vai 
do céu até o inferno. Em 2004 o 
título do campeonato paulista con-
sagra uma série de conquistas expres-
sivas e importantes para o time do 
ABC. Em 2014 o sentimento é de 
desolação, o time está na série D, a 
quarta divisão do Brasileirão.

Para o comentarista Reinaldo 
Leiva, do canal Net Cidade, o futebol 
do ABC, que já teve grandes jogado-
res como Adhemar, Túlio e Rivaldo, 
que atuaram pelo São Caetano, vê 
aqueles que nunca calçaram chutei-
ras nos seus gabinetes afundarem os 
clubes em dívidas. “Ao torcedor resta 
sonhar com o dia que o ABC volte a 
ser sinônimo de bom futebol, e boas 
gestões dos dirigentes”, afirma.

São Caetano, Santo André e São 
Bernardo são os principais times da 
região, e os menos badalados Grê-
mio Mauaense, Clube Atlético Dia-
dema e o Esporte Clube Água Santa, 
os dois últimos de Diadema. 

O Azulão surgiu no cenário nacio-
nal no ano 2000, ao ser vice-campeão 
da Copa João Havelange, perdendo a 

final para o Vasco, já no ano de 2001 
mais um vice do Brasileiro.Em 2002, 
veio o vice da Libertadores depois de 
perder para o Olimpia (PAR). Em 
2004, o título do Paulistão, ao vencer 
o Paulista. Em 2014, a equipe foi re-
baixada para a Série D do brasileiro e 
está na A2 do paulista, vivendo o pior 
momento em 25 anos de história.

O presidente do clube, Nairo 
Ferreira, ressaltou que mesmo com o 
time sendo rebaixado, o planejamento 
acontece. “Nosso foco é voltar as raí-
zes, montar um time de atletas desco-
nhecidos do grande público. O nosso 
maior objetivo é evitar a contratação 
de jogadores acomodados, que vem 
pro São Caetano apenas pensando no 
fator financeiro”, diz Ferreira.

Segundo Leiva, o Azulão parou 
no tempo. “Fatalidades e incompe-
tência administrativa substituíram 
as boas campanhas. Sem patrocí-
nios importantes ou modernidade 
na gestão, o torcedor viu o time cair 
para a serie D nacional. E um rebai-
xamento inédito no paulistão”.

Já o Santo André apareceu com 
força no futebol nacional em 2004 

com o título da Copa do Brasil, ven-
cendo na final o Flamengo por 2 a 0 
no estádio do Maracanã. Depois dis-
so o clube vem só sendo rebaixado.
Segundo o torcedor Agnaldo Silva, 
43, que mora em Santo André e tor-
ce pelo Ramalhão, a mídia esportiva 
de São Paulo só dá crédito aos quatro 
grandes (São Paulo, Santos, Palmei-
ras e Corinthians) e o ABC não tem 
imprensa própria, “falta mais divulga-
ção dos campeonatos e dos times da 
região, os dirigentes também não se 
esforçam muito para ajudar”.

O diretor de futebol do Santo An-
dré, Juraci Catarino, garante que para 
2015, o acesso à primeira divisão é 
meta. “A partir dessa conquista pode-
remos vislumbrar novamente o ingres-
so nos campeonatos nacionais”, diz 
Catarino. O dirigente não comentou 
as críticas a má gestão do clube.

Coincidentemente, os três prin-
cipais clubes do ABC foram ou são 
subsidiados pelas prefeituras quando 
atingiram o ápice. São Bernardo re-
cebe ajuda atualmente do prefeito 
Luis Marinho (PT).

O Bernô tenta conseguir um es-
paço no futebol nacional após dispu-
tar por duas vezes a Copa do Brasil 
e já foi campeão duas vezes da Copa 
Paulista.

Para o torcedor do São Bernardo, 
Anderson Gama, 24 anos, que mora 
em São Bernardo, o time passa por 
momentos de reestruturação. “O time 
está com um elenco fraco, mas vem 
evoluindo, com um investimento 
maior nas categorias de base”.

Marina Teodoro

A amamentação é certamente 
uma das principais experiências que 
só a maternidade pode proporcionar. 
Além de alimentar, é um ato de cari-
nho e amor entre mãe e filho. A OMS 
(Organização Mundial da Saúde), de-
fende o aleitamento materno exclusi-
vo até os seis meses de vida do bebê. 
Porém, segundo o Ministério do Tra-
balho, a gestante só será assegurada 
perante a lei, de apenas quatro meses 
de licença maternidade.

 De acordo com estudo feito por 
professores da Universidade Severi-
no Sombra, do Rio de Janeiro, em 
2010, a gravidez tem sido um dos 
maiores alvos de discriminação da 
mulher no mercado de trabalho. A 
pesquisa aponta que o fator econô-
mico é um dos principais motivos 
que decide o tempo de amamen-
tação, porque a mulher com poder 
aquisitivo mais baixo encontra difi-
culdade de conciliar o emprego e os 
cuidados com o bebê.

A nutricionista e coordenadora do 
Banco de Leite Materno do Hospital 
da Mulher, Elisabete Tavares, afirma 
que o leite humano tem os nutrien-
tes e vitaminas necessários para que 
a criança se desenvolva de maneira 
mais saudável. O leite de vaca possui 
quantidades de proteína excessivas ao 
que um bebê pode receber. Porém, 

quando a mãe não possui leite sufi-
ciente, ou por algum outro motivo 
não consegue amamentar seu filho, 
recorre-se à formula, que contem nu-
trientes semelhantes ao leite materno. 
“Esse procedimento não é o ideal de 
acordo com a OMS, mas quando a 
amamentação exclusiva não ocorre, 
essa é a alternativa para os cuidados 
com a criança”, afirma Elisabete.

Sabendo desses dados, Kelly de 
Souza, 37 anos, que tem um filho 
de um ano e um mês, fez questão de 
manter o aleitamento exclusivo du-
rante o período de seis meses, “Na 
verdade meu bebê é amamentado até 
hoje. Após os seis meses pude incluir 
outros alimentos na dieta dele, e hoje 
ele faz todas as refeições necessárias. 
Mas como trabalho e não posso ficar 
tanto tempo com ele como gostaria, 
quando estamos juntos, o amamento 
para ficarmos mais próximos”.

Pesquisas feitas pela UNICEF 
(Fundação das Nações Unidas para a 
Infância), comprovam que o leite ma-
terno possui nutrientes que podem 
evitar que a criança contraia diabe-
tes, câncer, pressão alta, obesidade e 
adquira problemas. Ao alimentar seu 
filho, a mãe também pode se proteger 
contra o desenvolvimento de câncer 
de mama e ovário, ajuda no processo 
de emagrecimento pós-parto e ativa-
ção de hormônios que dão a sensação 

de relaxamento para a mulher.
Mas nem todas as mães conse-

guem cumprir com o prazo necessário 
de amamentação exclusiva. Regine 
Soares, de 20 anos, é mãe de uma 
criança de oito meses e parou de ama-
mentar o filho com três meses de vida. 
“Além de doer muito, tive meu seio 
machucado porque meu bebê não 
tinha se acostumado a tomar o leite. 
Depois precisei voltar ao trabalho e 
não tive tempo para amamenta-lo. 
Como ele já estava tomando fórmula, 
acabei deixando como estava”.

O médico e especialista em ama-
mentação, Marcus Renato de Car-
valho, do Rio de Janeiro, reforça os 
benefícios do leite materno para o 
bebê, que serão refletidos inclusive 
no futuro. O doutor afirma que há 
alguns anos, culturalmente havia uma 
questão socioeconômica que influen-
ciava na hora de manter o aleitamen-
to exclusivo. Crianças de classe baixa 
deveriam ser amamentadas até os seis 
meses para se prevenirem de infecções, 
já as em situações mais abastadas, não 
precisariam.

Esse pensamento mudou de uns 
anos pra cá, e de acordo com o es-
pecialista, os futuros adultos que não 
foram alimentados com leite huma-
no durante o período recomendado, 
poderão desenvolver doenças como 
diabetes, hipertensão e obesidade.

Campanha de amamentação do Sistema Unico de Saúde de 2014, que 
promove o aleitamento materno por dois anos ou mais.
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Desmame precoce causa problemas para a criança
Pesquisadores revelam que bebês sem amamentação exclusiva de leite materno correm maior risco de desenvolver doenças cardíacas e diabetes

 

Santo André

2004 - Campeão da Copa do Brasil
2014 - Quarta divisão do brasileiro
            Série A2 do Paulista.

São Caetano
2000 - Vice-Campeão Brasileiro
2002 - Vice da Libertadores
2004 - Campeão Paulista
2014 - Série D Brasileiro e A2 Paulista

São Bernardo

Dois títulos da Copa Paulista 
2014 - Primeira Divisão Paulistão

Mauaense

2014 - Quarta Divisão do    
            Campeonato Paulista

Clube Atlético Diadema 

2014 - Quarta Divisão do 
            Campeonato Paulista

Agua Santa (Diadema)

2014 - Quarta divisão
            Campeonato Paulista



Vale-cultura, conheça o novo benefício
Nova oferta vem no valor mensal de R$50 e pode ser gasto com atividades culturais como cinema, teatro e até mesmo pagar cursos.

Renata Teixeira

O vale-cultura é o mais novo 
benefício do Ministério da Cultura. 
Por ser um projeto novo, não são 
todos os brasileiros que possuem o 
vale, mas a estimativa é que 42 mi-
lhões de trabalhadores tenham esse 
novo direito.

O cartão terá o valor mínimo de 
R$50 mensais que será cumulativo 
e sem validade. O intuito desse pro-
duto é fazer a população brasileira 
frequentar, cinemas, teatros, com-
prar CD's, livros, jornais e até mes-
mo pagar cursos de características 
culturais, como dança, fotografia, 

música, teatro entre outros. Lojas 
de instrumentos musicais também 
entraram nos requisitos que podem 
ser adquiridos com o vale.

O valor do abatimento ocorrerá 
na folha de pagamento do empre-
gado. Para o trabalhador que re-
cebe até cinco salários mínimos, a 
taxa de desconto é de no máximo 
10% do valor do benéfico. Quem 
ganha até um salário, paga R$ 1, 
quem ganha acima de um ou dois, 
paga R$ 2 e assim sucessivamente 
até chegar a R$ 5 de desconto. Para 
os trabalhadores que ganham acima 
dessa faixa o desconto é obrigatório 

e pode chegar de 20% a 90% do 
valor do benefício. Já a empresa que 
se disponibilizar a oferecer o vale 
poderá ter desconto no imposto de 
renda, conforme de acordo com o 
Ministério da Cultura.

A bancária Bárbara Gaspar To-
non, de São Bernardo do Campo, 
declara que achou muito apropria-
da a ideia do novo benefício “É 
muito bom o vale, ele não se res-
tringe apenas para o beneficiário, 
eu posso comprar ingresso, até para 
meu acompanhante”.

De acordo com o representante 
do Ministério da Cultura em São 
Paulo, Valério da Costa Bemfica, 
afirmou que “há lugares que ain-
da não aceitam o benefíco, pois o 
vale ainda está na fase de adaptação. 
“Até um tempo atrás, não era pos-
sível utilizá-lo para pagamentos na 
internet, foi preciso abrir um novo 
pedido para esse tipo de categoria, 
agora já está em funcionamento”, 
concluiu.

O representante do MinC, ex-
plica que o vale começou a ser utili-
zado em janeiro de 2014 e as livra-
rias foram as primeiras a atender o 
novo benefício, e logo em seguida 
o cinema. “Os estabelecimentos 
perceberam o sucesso do vale e es-
tão começando a se cadastrar para 

poder oferecer essa forma de pa-
gamento também”, afirma Valério. 
Até agora, já foram consumidos 46 
milhões de reais com o vale-cultura 
e 80% do valor é usado em livrarias.

Os vendedores de uma livraria 
em Santo André, Guilherme Li-
sauskas e Douglas Roque, afirmaram 
que gastam mais com livros mesmo, 
“Ir ao teatro dá muito trabalho e li-
vro é mais fácil“, disse Guilherme. 

O vendedor de uma loja de ins-
trumento em Santo André, Allan 
França, contou que um cliente dei-
xou acumular R$ 600 para comprar 
um violão. Além disso, declarou 
que de 10 clientes que compram na 
loja, três utilizam o vale cultura.

O Representante do Ministé-
rio fala que pode ocorrer altera-
ções, logo que a cultura é muito 
maleável.

VEJA QUAIS SÃO OS PRODUTOS  QUE VOCÊ 
PODE COMPRAR COM O VALE-CULTURA

- Artesanato;
- Cinema;
- Espetáculos de circo, dança, teatro, musical;
- Cursos de artes, audiovisual, circo, dança, fotografia, 
   música, teatro, literatura;
- Disco e DVD;
- Escultura;
- Equipamentos de artes visuais;
- Instrumentos musicais;
- Exposições de arte;
- Festas populares;
- Fotografias, quadros, gravuras;
- Livros;
- Partituras;
- Jornais e revistas.

Foto: Assessoria de imprensa Livraria Cultura
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Pubs revelam gosto por cervejas especiais
No ABC, bares britânicos agradam público que busca bebidas importadas e rock’ n’ rollThaís Barros

Pub é um bar originalmente britâ-
nico, muito comum na Inglaterra e na 
Irlanda. Na Europa adota estilo me-
dieval, luz baixa, decorado com muita 
madeira, bandeiras e animais empa-
lhados. Diferenciam-se de bares co-
muns e choperias por proporcionarem 
ao público uma enorme variedade de 
cervejas. A palavra “pub” deriva-se de 
public house (casa pública) e este tipo 
de estabelecimento é bem antigo.

Aos poucos, esse ambiente tem 
surgido no ABC paulista. De acordo 
com Percival Maricato, presidente da 
ABRASEL (Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes), a importância 
dos pubs se dá por ser um tipo dife-
rente de bar, por possuir características 
próprias, como a variedade de cervejas, 
e ser mais despojado do que outros 
bares. “Quem viaja para a Inglaterra 
e conhece esses estabelecimentos pode 
encontrar algo semelhante em São 
Paulo. São interessantes para quem 
quer variar e despertam a imaginação”, 
declara Maricato. Mas será que nossos 
pubs mantêm as tradições britânicas?

Petiscos adaptados

William Piratelo é sócio do Pub 
Ace of Spades, em Santo André, e reali-
zou adaptações para agradar o público 
brasileiro, não segue a risca caracterís-
ticas dos bares britânicos. Batata frita, 

bacon, coxinha, bolinho de queijo, 
polenta e mandioca são as porções 
mais pedidas. “Usamos, em média, 70 
kg de batata e até 40 kg de bacon por 
semana”, relata o proprietário.

O pub oferece cerca de 60 rótulos 
de cervejas especiais e 80 rótulos de uís-
que. Por um tempo, tentou incluir no 
cardápio pratos irlandeses, como bata-
ta recheada e refogado com Guinness 
(cerveja irlandesa escura, com alto teor 
alcoólico), mas a clientela não aceitou 
a ideia e continuou consumindo os 
pratos brasileiros. Os clientes costu-
mam ir em grupos e não se adaptaram 
aos pratos individuais. Mas Piratelo 
ainda tem planos de “inserir mais da 
culinária irlandesa no cardápio, como 
iscas de peixe, por exemplo”.

O Ace of Spades oferece ao pú-
blico shows de rock ao vivo. O casal 
Sanger Dias e Graziela Domiciano 
frequenta regularmente o pub. “O 
Ace of Spades nos agrada por conta da 
música, pois não gostamos do estilo 
musical que costuma tocar em outros 
locais. Aqui é mais simples que um bar, 
e além de ser mais barato, gostamos da 
variedade de cervejas que tem”.

Cervejas importadas e nacionais

No bar Good Fellas, em São Ca-
etano do Sul, o proprietário Regio 

Agabiti diz que o local possui muitas 
características de um pub, como ser 
um bar cervejeiro, ter móveis escuros 
de madeira, iluminação amarela e es-
paço com mesas de sinuca. A culinária 
do estabelecimento também se asse-
melha à cozinha dos pubs britânicos, 
pois oferecem fish & chips (pescada 
branca empanada com fritas), lula a 
dorê, camarão e iscas de peixe.

O Good Fellas possui cerca de 
350 rótulos diferentes de cerve-
jas importadas e nacionais, apenas 
dos tipos Premium e artesanais. As 
marcas internacionais são as mais 
consumidas, mas entre os drinks, 
a caipirinha é o mais pedido. Mas 
as porções também estão entre os 

pratos mais solícitos, como man-
dioca e bolinho de carne seca, que 
“fazem parte da cozinha de boteco 
e alimentos não servidos em pubs 
britânicos”, completa Agabiti.

De acordo com ele, “o Brasil 
possui uma burocracia para a cir-
culação de rótulos de cervejas, dife-
rente da Europa, e isso impede que 
muitos produtos cheguem até nós”. 
O Good Fellas também se diferencia 
dos pubs britânicos por não ter mú-
sica ao vivo. DVDs de classic rock, 
blues, hard rock e bandas irlandesas 
são exibidos em telões.

O casal Marcelo Duarte e Fa-
biana Lima visita o Good Fellas 
com frequência. “O bar é muito 

interessante, tem cervejas diferentes, 
importadas e baratas. O ambiente é 
muito agradável e nos cativa ainda 
mais por tocar rock”, diz Duarte.

A estudante Priscilla Ferreira foi 
a Inglaterra através de um intercâm-
bio e visitou o pub Wetherspoon. 
“Entrei no pub para experimentar 
o prato mais tradicional, o ‘fish & 
chips’. A estética do local é muito di-
ferente e muito aconchegante. Achei 
inusitado o pub ter diversas opções 
de café da manhã no cardápio, o que 
nunca vi em um bar brasileiro.”

Segundo o Visit Britain, o bureau de 
turismo da Grã Bretanha em São Paulo, 
um dos melhores pubs históricos é o Ye 
Olde Trip to Jerusalem, existente desde 
1189 em Nottingham, na Inglaterra. 
Além do fish & chips (foto acima), o prato 
big green egg é muito popular. É a versão 
britânica do nosso PF (prato feito), ou 
seja, um prato forte, substancioso, que dá 
energia para os trabalhadores a um preço 
baixo. É feito com grossos bifes de carne 
de porco ou veado, acompanha fritas, e 
dependendo da região, leva dois ovos de 
pata por cima.

História dos Pubs

Foto: Priscilla Ferreira
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Ace Of Spades, em Santo André
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Dicas de emagrecimento que bombam nas redes sociais
Aplicativos são usados para compartilhar fotos, receitas e incentivar as pessoas a não cair em tentação

 Amanda Souza

Quem quer diminuir o peso e 
ficar de bem com o espelho encon-
tra nas redes sociais um leque de 
informações sobre emagrecimento e 
bem estar. A interação entre adeptos 
de várias dietas se destaca especial-
mente no Instagram. O aplicativo 
é usado para compartilhar fotos da 
evolução física, diário de alimen-
tação e principalmente receitas fit, 
abreviação do termo fitness, que sig-
nifica “boa forma” em inglês.

Renata Semfrini, 44 anos, mais 
conhecida como a @rezinhafit, tem 
mais de oito mil seguidores e é uma 
das milhares de blogueiras que cria-
ram uma conta no aplicativo com o 
objetivo de mudar o estilo de vida. 

Ela lembra que desde a adoles-
cência tentava se manter em forma, 
com o auxílio de medicamentos que 
a deixaram viciada. “Eu era profes-
sora de balé, bailarina e tomava an-
fetaminas para emagrecer e manter 
meu peso controlado. Fiquei viciada 
nos remédios, não emagrecia mais, 
não conseguia dormir e tive síndro-
me do pânico”, relata.

Em 2011, o marido de Renata 
pediu que ela parasse de trabalhar 
para cuidar da saúde. “Eu desmaiava 
com frequência e meus exames es-
tavam todos alterados. Tenho 1,50 
metro e cheguei a pesar 96 quilos 
depois que cortei os remédios para 
emagrecer”, diz.

no Instagram e para sua surpresa, as 
pessoas começaram a incentivá-la.

É preciso tomar cuidado 
para não radicalizar 

Alguns perfis de redes sociais e 
blogs fazem terrorismo nutricional 
sobre algum alimento, como se ele 
sozinho fosse um vilão ou mocinho, 
alerta a nutricionista e especialis-
ta em obesidade, emagrecimento e 
saúde pela Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP), Bruna Sou-
sa. Ela explica que a partir do mo-
mento em que as receitas fit excluem 
carboidratos ou lácteos, tratando-os 
como vilões, a relação com a comida 
pode ficar perigosa, causando defici-
ência de nutrientes essenciais para a 
manutenção da saúde. “Dietas sem 
carboidrato podem resultar num 
quadro de hipoglicemia em pessoas 
diabéticas ou que tenham um ritmo 
de atividade física intenso. Cortar 
lácteos indiscriminadamente gera a 
deficiência de cálcio”, alerta. 

Para a especialista, a frequência 
e a quantidade consumida faz toda 
a diferença, portanto ao invés de 
excluir nutrientes, é preciso buscar 
receitas que substituam ingredientes 
não tão saudáveis, como creme de 
leite, gordura hidrogenada, açúcar, 
leite condensado. “Pessoas com co-
lesterol alto e com problemas renais 
devem ter cuidado redobrado com 

em relação as doenças pré-existen-
tes, mas também em relação a hábi-
tos alimentares, necessidades calóri-
cas e objetivos e que ninguém reage 
da mesma forma à mesma dieta.

A especialista também considera 
positivo o incentivo para emagrecer 
encontrado nas redes sociais, princi-
palmente para quem sofre de intole-
rância a lactose e glúten. 

“Quem descobriu a intolerância 
a pouco tempo muitas vezes não 
sabe como fazer a substituição dos 
alimentos que não causem reação 
e por isso ficam com a alimentação 
restrita”. Bruna ressalta que o diag-
nóstico deve ser feito por um mé-
dico, principalmente para se ter a 
certeza de que se trata de uma into-
lerância a lactose e não uma alergia 
à proteína do leite, já que em um 
caso você pode usar os produtos 
“sem lactose” e no outro precisa re-
tirar completamente os derivados da 
alimentação”. 

Misturar várias dietas não trará 
resultados a longo prazo, segundo 
a nutricionista, uma planejar a  ali-
mentação com acompanhamento 
profissional traz uma quantidade 
ideal de calorias, gorduras, carboi-
dratos (encontrado em pães, cere-
ais, massas e tubérculos) e proteínas 
(encontradas principalmente em 
alimentos de origem animal, como 
carnes, peixes, ovos e leite e deriva-
dos) a ser consumida por dia.

o alto teor de proteínas consumidos 
em dietas como Dukan e Paleo, su-
cesso no aplicativo”, recomenda.

A blogueira Renata Semfrini 
afirma que o Instagram funciona 
como um programa de manuten-
ção. “Não é todo dia que a gente 
está bem, às vezes dá vontade de jo-
gar tudo pro alto, mas aí eu lembro 
das pessoas que me seguem e graças 
a elas não caio em tentação”, com-
pleta.

O cinegrafista de São Caetano, 
Giancarlo Cadengue, 21 anos, ade-
riu à dieta paleo no final de 2014, 
mais conhecida como “dieta do 
homem das cavernas”, alimentação 
baseada carnes, frutas, verduras e 
legumes. Ele pesquisou informações 
sobre a dieta na internet e no Face-
book. “Emagreci 5 kg neste período 
e ganhei massa muscular, me sinto 
mais disposto para fazer atividades 
físicas. O que eu acho legal no Face-
book é a interação entre os adeptos 
da dieta, a troca de receitas e infor-
mações”, conta o cinegrafista.

Alimentação e Resultados

Segundo a nutricionsta, se aven-
turar na cozinha para adaptar uma 
receita com menor teor de gorduras 
e açúcares daquele doce ou prato 
que amamos é algo positivo, mas é 
preciso levar em conta que cada in-
divíduo é diferente do outro, não só 

Na segunda eu começo

Com a desculpa clássica de 
quem empurra a dieta com a bar-
riga, a ex-bailarina passou por vá-
rias segundas-feiras até agosto de 
2013, quando decidiu a usar a in-
ternet como aliada do regime. Ela 
começou a seguir usuários com o 
mesmo objetivo, como a blogueira 
Adriana Thyssen @blogdadrika, que 
tem 298 mil seguidores e é uma das 
maiores inspirações para quem quer 
emagrecer através da rede. Ela per-
deu mais de 40 quilos com reedu-
cação alimentar e exercícios em um 
ano e oito meses.

Segundo Renata, o Instagram 
foi fundamental para seu emagre-
cimento. Viciada em doces, criou e 
adaptou versões saudáveis de pratos 
como pudim de leite, churros e bo-
los. Em 11 meses, perdeu 30 kg por 
conta própria. 

Ela conta que despertou para a 
necessidade de mudar os hábitos ali-
mentares quando viu uma postagem 
da Drika, com a música Ouro de 
Tolo, do Raul Seixas. “Quando ouvi 
o trecho que fala: Eu é que não me 
sento no trono de um apartamen-
to com a boca escancarada cheia de 
dentes esperando a morte chegar. 
Me identifiquei e foi aí que perce-
bi que minha saúde dependia de 
mim”. Depois, ela começou a fazer 
reeducação alimentar e postar tudo 

REZINHA E SUAS RECEITAS FIT 
FAZEM SUCESSO NA INTERNET

Pão de Queijo 
de Batata Doce

Ingredientes
• 400 g de batata doce cozida e 
amassada
• 1 ovo
• 2 colheres (sopa) óleo de canola
• 50 g de queijo ralado light
• 1 xícara (chá) de polvilho doce 
(120g)
• Sal a gosto

Modo de fazer:
• Misture todos os ingredientes
• Faça bolinhas e leve ao forno pré-
-aquecido 180ºC
• Essa receita rende 20 unidades de 
30g cada

Crepioca doce e salgada

Ingredientes:
• 1 ovo
• 1 colher (sopa) bem cheia (30g) 
de goma de tapioca (eu uso aquela 
já hidratada)
• 1 colher (sopa) de farinha de 
linhaça (opcional)
• 1 colher (sopa) de água

Modo de fazer
• Bata todos os ingredientes com 
um garfo ou fouet
• Coloque numa frigideira quente 
como se fosse fazer uma panqueca, 
não precisa untar.
• Rechear a gosto, essa da foto 
coloquei banana, canela e chia, 
mas vc pode colocar geleia, queijo, 
requeijão, peito de peru, frango etc.
• Enrole como uma panqueca.

Bolo de caneca fit

Ingredientes:
• 1 ovo (tire a pele da gema)
• 1 banana nanica amassada
• 2 colheres (sopa) de aveia (20g)
• 1 colher (sopa) de leite em pó 
desnatado (10g)
• 1 colher (sopa) de cacau em pó 
(10g)
• 1 colher (sopa) de adoçante culi-
nário (5g)
• 1 colher (café) de fermento em pó

Modo de fazer
• Misture todos os ingredientes e 
coloque numa caneca grande ou 
um potinho de vidro.
• Leve ao micro por 2:30 minutos, 
tampado com aquelas tampas para 
microndas.

A esquerda, Renata 
Semfrini antes e 
depois de perder 40 
quilos com a dieta e 
reeducação alimentar.

Abaixo, o perfil 
Rezinhafit no 
Instagram 


