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EDITORIAL

Rapidinhas Beatriz Gracindo Lucas

Diego Seidi Seki Franchi

Postar para protestar
Beatriz Gracindo Lucas

militância na internet: o gigante acordou, hashtag #Fora Dilma, 
governo corrupto etc. Mas parece que o gigante acordou, fez um 
protesto, tirou selfie, dormiu durante as eleições e agora bate panelas 
e luta contra a corrupção nas redes sociais. Quando não protestam 
virtualmente colocam a culpa no sistema. Disse Clóvis de Barros 
Filho, filósofo e professor especialista em ética: “O problema do 
sistema é um argumento que serve hoje como desculpa para tudo”. 
Colocar a culpa no sistema, então, é afirmar que o sistema político 
leva a práticas corruptas, sendo que há direito de escolha entre se 
corromper ou não.

Segundo o historiador brasileiro Leandro Karnal, a corrupção 
é histórica, estrutural e não é do governo. “A corrupção pertence 
a uma interpretação ética bastante difundida na sociedade, que 
envolve até andar no acostamento”. Portanto, é fácil ser ético e 
atacar algo que não me favorece. Se queremos realmente uma 
mudança vamos fazer como aconselha Gandhi, começando por nós 
mesmos. Furar fila, andar no acostamento, subornar um guarda 
de trânsito, colar na prova, comprar carteira de motorista, não me 
parece ser dos comportamentos mais honestos.

O fato é que fazer manifestações contra generalidades não 
vai chegar a lugar algum, postar uma publicação no facebook 
ofendendo o governo atual e sonegar impostos não faz sentido, bater 
panelas ao invés de discutir a situação atual não causará melhoria, 
ir a uma manifestação só para publicar uma foto no instagram com 
uma hashtag ofensiva não te fará mais cidadão e muito menos um 
especialista em política.

Com o crescimento da internet e a rapidez de expor uma 
opinião todos se acham além de donos do mundo, especialistas 
em política. “Sou contra a corrupção”: é uma das frases que mais 
aparecem na minha linha do tempo do facebook. Foi então que 
me surgiu a dúvida: se você é contra a corrupção é porque existe 
alguém abertamente a favor, não é? Eu, confesso, que nunca vi 
alguém que fosse abertamente favorável à corrupção.

Depois das manifestações de junho em 2013, contra o aumento 
dos vinte centavos na tarifa de ônibus, parece ter aumentado a 

Cinema público
em Diadema

Em Diadema, no bairro 
Eldorado, está localizado o único 
cinema público da cidade, o Cine 
Eldorado. A maioria dos filmes 
que são exibidos não faz o uso de 
película e tem uma programação 
diversificada, atendendo vários 
públicos. O espaço é mantido 
pela prefeitura em parceria com 
a Cinemateca  Brasileira que 
disponibilizou o acervo de filmes.  
O centro cultural funciona de terça 
– feira a domingo e tem entrada 
gratuita com direito a pipoca.

ABC na fila de espera por 
transplante de órgãos

Segundo o Instituto Paulista 
de Educação e Saúde, cerca de 
1.200 pacientes estão à espera de 
transplante de órgãos e o principal 
motivo é a recusa familiar.

Uma maneira de amenizar esse 
problema seria a criação do OPO 
(Organização de Procura de Órgãos), 
que tem como objetivo identificar 
e organizar a logística de procura 
de doadores de órgãos e tecidos. O 
projeto foi apresentado em 2010 ao 
Consórcio Intermunicipal do ABC e 
até agora não saiu do papel.

Número de
inadimplentes cai 1,9%

O número de inadimplentes 
no ABC Paulista está em queda, 
segundo a pesquisa feita pela Boa 
Vista SCPC ( Serviço Central 
de Proteção ao Crédito). Em 
comparação com o primeiro 
quadrimestre de 2014, caiu1,9% até 
o mês de abril deste ano. 

Essa redução acontece por causa 
da queda de consumo, se a demanda 
diminuir a divida também cai. 
Em contrapartida, no Brasil, houve 
retração de1,9% na procura da 
população para limpar o nome.

Poupatempo de Santo André 
inicia atendimentos

O poupatempo de Santo André 
é aberto em fase de pré-operação, 
entre os serviços oferecidos estão a 
emissão de RG e CNH e também 
atendimento da secretaria da 
fazenda e do Detran. 

O atendimento ao público 
acontece de segunda à sexta-feira das 
8h às 17h. 

Após o perídio de adaptação o 
horário será aumentado. A unidade 
conta com cerca de 40 funcionários e 
está localizada no Atrium Shopping, 
piso 2, na vila Homero Thon.

O jornal Olhar Social, desenvolvido pelos alunos de 
Jornalismo da Universidade Municipal de São Caetano do Sul 
- USCS, tem o intuito de dar notícias sobre a sociedade, desde 
os problemas dos bairros das cidades da região a projetos sociais e 
culturais da região do Grande ABC Paulista.

Esta quadragésima edição do jornal traz um grande 
destaque para projetos culturais e sociais, tais como as ações das 
corporações municipais de segurança, alternativas de soluções 
para animais abandonados ou atividades sociais e físicas para 
a terceira idade, como constam nas reportagens: “Guarda Civil 
de São Caetano promove projetos sociais em São Caetano”, 
“Animais abandonados esperam por novo lar” e “São Caetano 

investe em atividades para a terceira idade”.
No esporte, temos a notícia voltada ao Complexo de 

Atletismo Caixa,  uma referência muito forte no país no quesito 
de formação de novos atletas, e que está na região do grande 
ABC. As notícias “Funk rompe preconceitos e alcança todas as 
classes sociais”," Aumento do mercado profissional de tatuagem 
no ABC” e “Uso abusivo da tecnologia altera comportamento 
infantil” são outras matérias que têm destaque no caderno de 
Sociedade,.  

Esperamos que a leitura do Jornal Olhar Social seja tão 
prazerosa quanto foi o planejamento e a criação das matérias 
aqui contidas. Boa leitura!
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Guarda Civil Municipal promove projetos sociais em São Caetano
Mulheres conquistam espaço e teatro se destaca no setor policial

Alexandre R. Damião

Tudo começou em 17 de setem-
bro de 1953 em uma sessão da Câ-
mara Municipal de São Caetano do 
Sul quando o então prefeito da ci-
dade, Anacleto Campanella, instau-
rou a lei que criou a Guarda Civil 
Municipal (GCM). O objetivo desta 
guarda era colaborar com a Delega-
cia de Polícia local nos serviços de 
manutenção da ordem e da tranqui-
lidade pública, como também na se-
gurança pessoal e proteção à proprie-
dade privada dentro do Município, 
principalmente no período noturno. 

Porém, nove anos depois, em 12 
de novembro de 1962, numa lei pro-
mulgada pelo Campanella, a Guarda 
deixou de existir, mas em Dezembro 
de 1988, outro prefeito Hermógenes 
Walter Braido transformou a SFPL 
- Seção de Fiscalização de Próprios 
e Logradouros Públicos, novamente 
em Guarda Civil Municipal. 

Hoje, com aproximadamente 
430 guardas, os homens e mulheres 
que exercem esta profissão são inclu-
sive devidamente treinados e prepara-
dos para lidar com armas de fogo. 

Além disso, seis pelotões espe-
ciais estão prontos para atuar com 
qualquer tipo de situação e pos-
suem seis bases espalhadas em pon-
tos estratégicos da cidade.

Sem distinções

Não existe um perfil próprio 
para para integrar a corporação. In-
dependentemente de cor da pele ou 
sexo o tratamento é o mesmo. A pri-
meira turma de mulheres da GCM 
completará 16 anos em Junho, sen-
do formada por 50 mulheres, onde 
metade destas ainda permanecem 
na corporação e com o passar dos 
anos, estas mulheres conquistaram o 
seu local e o respeito dos colegas de 
trabalho e moradores, descartando 
qualquer rótulo que fora imposto 
pela sociedade por pertencerem a 
um sexo frágil. 

Em 2014, Tatiana Paula Garcia, 
se tornou a primeira mulher subco-
mandante da história da GCM de 
São Caetano, posto ocupado atual-
mente por Vanessa Herrera Pacheco, 
que recebeu a posse em janeiro na 
sede da Guarda, no Bairro Cerâmica.

Também é cultura

Um grupo da guarda municipal 
administra o Teatro de Fantoches 
da GCM de São Caetano, criado 
em 2003. O objetivo é ensinar 
através de ações lúdicas para as cri-
anças a importância da segurança 

e da cidadania, mostrando que o 
guarda também é um amigo e que 
sempre está pronto para colaborar 
com a comunidade. No ano pas-
sado houve o 1° Encontro de Ca-
pacitação Cultural, idealizado pelo 
Gabinete de Instrução da Corpo-
ração, onde uma parceira foi feita 
entre as secretarias municipais de 
Segurança, Educação e Cultura. O 
encontro tem como objetivo inte-
grar as GCM de outros municípios 
e trazer uma reflexão sobre a im-
portância do trabalho feito.

Em prol da comunidade

Trabalhos sociais são feitos com 
finalidade promover a paz social, 
partindo do ponto que a prevenção 
do crime não está ligada somente 
à presença do agente de segurança. 
Por isso a Instituição realiza esses 
trabalhos”, afirmou. A prevenção 
está relacionada com a informação 
por meio de palestras e diálogo con-
stante com a sociedade, como diz o 
agente Aquiles Quiles disse, “com 
base no artigo 144 da Constituição 
Federal, a segurança pública é direito 
e responsabilidade de todos, cabe a 
qualquer cidadão uma parcela de re-
sponsabilidade pela segurança.” 

O guarda municipal afirmou 
também que por uma questão cul-
tural, o modo das famílias agirem 
com suas crianças gera uma pressão 
desnecessária nelas e fazendo com 
que elas fiquem com medo da polí-
cia, se tornando um alvo fácil para 
os malfeitores.   “A GCM de São 
Caetano do Sul é amiga e protetora 
da criança e de todos Por isso a In-
stituição realiza esses trabalhos”, 
afirmou.

Foto: Ricardo Q
uiles

Santo André lança projeto contra a violência doméstica
Andreza de Paula

Na luta contra a violência do-
méstica, a Prefeitura de Santo André 
lançou recentemente o programa 
socioeducativo “E agora, José?”, que 
lida diretamente com homens au-
tores de agressão contra as mulheres.

O projeto consiste em descons-
truir preconceitos que oprimem 
uma sociedade que vive numa cul-
tura machista. O objetivo é fazer com 
que o homem saia com um olhar e 
comportamento diferentes.

A partir do momento que a 
Justiça determina o compareci-
mento do agressor em programas de 
reeducação, a Coordenadoria de 
Reintegração e Cidadania do Foro 
da Comarca de Santo André en-
caminha os autores de violência para 
o grupo que se reúne semanalmente, 
até totalizar em 20 encontros. 

O programa conta com a partici-
pação de um psicólogo e sociólogo, 
que conduzem as reuniões e avaliam 
os resultados alcançados por meios 
das conversas e dinâmicas. Flávio 
Urra, sociólogo e supervisor do “E 
agora, José?”, afirma que consegue 
enxergar mudanças pelos discursos 
que são feitos pelos homens, e ainda 
diz que 20 encontros não mudam 

uma cultura milenar, mas precisa-se 
que surtam efeito. 

O homem se tornou reflexo de 
uma sociedade violenta e o machis-
mo pode ser manifestado de diversas 
maneiras. Homens e mulheres são 
socializados de formas diferentes 
e a ideia de igualdade de gênero se 
perde cada vez mais. Para reverter 
essa realidade, é necessário mudan-
ças em todos os lugares e grupos so-
ciais. “Como é um processo cultural, 
precisa trabalhar isso em todos os 
ambientes.  Por exemplo, na escola 
os professores devem passar por es-

sas discussões, tem que ter olhar de 
gênero, para tratar as crianças de for-
ma igual, sem machismo”,   afirma 
Urra. 

José (nome fictício) passou por 
todos os encontros do programa so-
cial, e diz que consegue enxergar as 
situações com outra perspectiva. “O 
respeito, os bons tratos, a conversa, 
podem resolver tudo da melhor ma-
neira… o homem era o cabeça da 
casa, hoje a gente não vê dessa for-
ma, os direitos são iguais”, afirmou. 

Lei Maria da Penha
 

A Justiça pode determinar a par-
ticipação do homem autor de vio-
lência em programas de reeducação 
como o “E Agora, José”. Se ele não 
participar dos encontros, pode cum-
prir pena de até 3 anos, conforme 
previsto na Lei Maria da Penha. 

A Lei Federal Maria da Penha foi 
sancionada pelo ex Presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva em 7 de agosto 

Flávio Urra, sociólogo supervisor do 
programa “E agora José”

“E Agora, José?” é o novo programa social para homens agressores

de 2006, e entrou em vigor no dia 
22 de setembro do mesmo ano. 

Segundo a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), a lei é conside-
rada umas das melhores do mundo 
no combate à violência contra a 
mulher. Prevê proteção paras mul-
heres que estão em situação de vio-
lência doméstica, familiar e afetiva, 
tem medidas de cunho social e me-
canismos de responsabilização e re-
educação dos agressores.  

Apresentação
do programa“

E Agora, José?”. 

Foto: Acervo pessoal - D
ivulgação

Foto: Assessoria de Im
prensa - T

JSP

"Embora os agentes de 
segurança já tivessem alguma 
bagagem e certa capacidade 
de improvisação, a Guarda 
Municipal de São Caetano, 
referência na apresentação 

de bonecos, introduziu todo 
o mundo do teatro em sua 

atividade”
Agente Quiles
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Thais Fernandes

Muito mais do que receitas gos-
tosas e saber consertar eletrônicos 
antigos, as atividades físicas, aulas 
na universidade, bailes e namoricos 
fazem parte da rotina dos idosos de 
São Caetano do Sul. Eles têm à dis-
posição, na cidade, o suporte neces-
sário para manter um estilo de vida 
bastante ativo. 

Um dos programas oferecidos 
pela administração municipal é a 
Universidade Aberta para a Tercei-
ra Idade (Unati), ou Universidade 
Sênior, ação integrada à Universi-
dade Municipal de São Caetano do 
Sul (USCS). A Unati abre as portas 
aos munícipes acima de 50 anos. 
O foco é possibilitar a este público 
a atualização de conhecimentos, 
práticas de cuidado próprio e de-
senvolvimento da relação inter-
pessoal. Dona Alzira R. Tantin, 
boliviana, formada em Economia, 
participa da Universidade Sênior 
há oito anos. Sempre enérgica, ela 
se sente feliz em poder aprender 
coisas novas e diversificadas. “Ado-
ro a minha turma e minha classe 
é maravilhosa. A nossa turma cha-
ma-se O Nosso Horário de Felicida-
de. E todo mundo é feliz!”, explica 
dona Alzira. 

Comportamento

Pesquisas e estudos atuais com-
provam a realidade dessa transfor-
mação de comportamento. Quan-
do os idosos interagem entre si e 
com outras gerações desenvolvem 
ânimo e o ato de se relacionar tor-

na-se mais fácil. “Eles melhoram 
a relação com a família também 
porque têm assunto. São mais li-
vres e mais ativos. Com respeito ao 
comportamento é comprovado que 
ajuda muito no resultado quando 
eles participam”, comenta Nathana 
Romanin, gerontóloga pela USP.

A programação especial para a 
terceira idade em São Caetano do 
Sul foi pensada com cuidado. O 
munícipio tem um dos maiores 
índices de longevidade de todo o 
país, com expectativa de vida de 
78,2 anos. São quatro Centros In-
tegrados de Saúde e Educação com 
atendimento Clínico Geral, Geriá-
trico, Fisioterapêutico e de Enfer-
magem. Além de aulas disponibili-
zadas pelas Secretarias de Cultura e 
Esporte e Turismo, como ginástica, 
pilates, alongamento, musculação, 
vôlei, hidroginástica, yoga, dança, 
pinturas em tela e tecido, teatro, 
tai chi chuan, musicoterapia, de-
senho, violão, teclado e artesanato. 
Na área de educação, além da Una-
ti, a terceira idade pode aprender 
inglês, espanhol, italiano, francês 
e alemão. E contam ainda com 
assistência jurídica, cabeleireiro e 
manicures. 

Cuidados e benefícios

Com a prática de atividades ro-
tineiras e exercícios físicos, o pro-
cesso de envelhecimento pode ser 
amenizado, sendo assim, doenças 
como fribromialgia e artrite tem 
menor efeito sobre o organismo do 

idoso.  A professora de Educação 
Física para Idosos, Gabriele Del-
poio Dancona, lembra que essas 
aulas precisam ser ministradas com 
maior atenção, “O professional de 
Educação Física deve se lembrar 
que não adianta exigir perfeição, 
impor regras ou cobrar resultados 
dos idosos. Ele deve levar a aula, de 
uma forma descontraída e alegre, 
respeitando e analisando as limita-
ções de cada idoso”, explica a pro-
fissional. 

O casal Tereza e Atide Martins, 
66 e 68 anos, respectivamente, mo-
ram em São Caetano há quatro. 
Eles contam que sempre praticaram 
atividades físicas e gostam de fre-
quentar os bailes. “Já fizemos aulas 
de inglês, além de sempre irmos 
aos bailes, que já fazíamos antes e 
agora participamos da universidade 
também. Achamos ótima essa aten-
ção, mas ainda precisa de melhoras, 
principalmente em relação ao aten-
dimento médico”, comenta o casal. 

Ser idoso não é desculpa para 
deixar de lado atitudes saudáveis ou 
esquecer o bem-estar. A cidade de 
São Caetano do Sul é prova disso. A 
pressa do dia a dia não deve ser pre-
juízo para a saúde. O importante é 
estar atento ao seu próprio corpo. 

São Caetano investe em atividades para a terceira idade
Idosos hoje em dia seguem uma rotina diferente, cada vez mais semelhante à dos jovens

Intervalo das turmas da Unati, na USCS.  

Foto: Th
ais Fernandes. 

 Caroline Monaro

A dengue tornou-se uma epide-
mia em São Paulo. O município de 
Mauá foi um dos que registraram 
mais casos da doença. A tendência, 
agora, com a chegada do inverno é a 
diminuição no número de ocorrên-
cias, mas o quadro visto na cidade do 
Grande ABC neste ano, e em outras 
localidades, ainda é preocupante e 
levou a administração municipal 
a tomar uma série de medidas de 
combate ao mosquito Aedes Aegypt. 
Desde 2010 os agentes passam de 6 
em 6 meses nas residências para con-
scientizar a população a prevenir a 
proliferação do mosquito da dengue. 
Rozania Correa Barcellar, Bióloga 
no Núcleo de Vigilância de Mauá, 
afirma que “O conhecimento a pop-
ulação de Mauá tem. O que eles não 
têm é ação, porque tudo acham que 
é a prefeitura que tem que fazer. A 
prevenção é um controle mecânico. 
Não adianta só passar fumacê”. Ela 
mesma foi infectada pelo vírus da 
dengue no mês passado.

Diagnóstico

Quando um paciente é diag-
nosticado com dengue é feito um 

bloqueio de 200 metros a partir da 
residência da pessoa infectada. Os 
agentes da Vigilância Epidemiológi-
ca orientam a população próxima a 
fazer o controle para eliminar o foco 
do mosquito, e avaliam se há mais 
casos de dengue na região em que 
foi feito o bloqueio. Quando há ca-
sos de dengue concentrados em uma 
mesma área, o “fumacê” (inseticida 
pulverizado para matar os mosquitos 
adultos) é utilizado. As residências 
são evacuadas e todos os moradores 
e animais de estimação devem sair 
da região por 15 minutos, enquanto 
os agentes espalham as nuvens de 
inseticida pelas ruas. Rozania ainda 
explica que, “em Mauá não se adota-
va o fumacê. O método foi adotado 
agora por causa do grande número 
de pessoas que está com a doença. 
O fumacê está específico nos bairros 
Zaíra e Oratório.”

Há quatro tipos de dengue. A 
dengue 1 é a clássica, em que há 
dores no corpo, dor de cabeça e fe-
bre constante de 40°; a dengue 2 é 
a hemorrágica, quando a pessoa foi 
infectada pela segunda vez; a dengue 
3 e 4 são as letais. Apresentando os 
sintomas da dengue o paciente já é 
encaminhado para fazer os exames 
comprobatórios da doença. Do pri-

meiro ao terceiro dia é colhido o 
NS1 para fazer a contagem das pla-
quetas e ver se houve alteração dos 
leucócitos, no quarto dia é feita a 
prova do laço e no sexto dia é feito o 
exame de sorologia. 

A prova do laço foi padronizada 
pela Secretaria de Saúde do Estado. 
É feito um quadrado de 2,5cm no 
braço do paciente. Ao amarrar o 
torniquete, é possível ver pontos 
de sangue. Tendo 20 pontos dentro 
do quadrado traçado é confirmado 
o caso de dengue. Os casos de den-
gue são enviados para a vigilância e 
é feita uma ficha contendo todas as 
informações do paciente, como da-
dos pessoais, moradia e se alguma 
viagem foi feita recentemente. Essa 
ficha é encaminhada junto com o 
exame de sorologia para o Instituto 
Adolfo Lutz em São Paulo, onde é 
dado o resultado da análise. Como 
não há tratamento específico para 
dengue o paciente é tratado com 
soro para a hidratação corporal e 
com medicações para o alívio da fe-
bre e das dores corporais. Quando o 
resultado da análise é confirmado, 
todo o tratamento já foi realizado. O 
resultado demora 15 dias para sair. 

Com o aumento do número de 
casos de dengue em Mauá, as UPAs 

(Unidades de Pronto Atendimento) 
contam com o apoio de agentes es-
pecíficos para lidar com o surgimen-
to de novos casos, uma das diretoras 
da UPA da Vila Asssis (que não quis 
se identificar) afirma que “a gente tá 
com uma ajuda de uma enfermeira 
da UBS que vem, ela começou dia 
22, pra ficar só com os casos de den-
gue, então ela que faz essa parte de 
notificação e a coleta de exames. Daí 

Casos caem com inverno, mas dengue ainda preocupa
Os bairros que apresentam maior incidência da doença são Jd. Zaíra, Paranavaí e Oratório
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Rozania Correa Barcellar, 
bióloga no Núcleo de 
Vigilância de Mauá

dá uma aliviada, porque o atendi-
mento tá bem grande”. Márcia Clara 
de Lima, Enfermeira Assistencial da 
UPA Barão ainda reforça que “hoje 
nós atendemos muita gente na nossa 
região, com a doença normal, sem 
ser dengue, se vem a doença a mais 
aí tem que ter um reforço a mais, 
porque o número de funcionários é 
o mesmo, de médico é o mesmo, o 
tamanho da unidade é a mesma.”
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Aline Veridiano

Quando andamos na rua é co-
mum ver animais abandonados 
no país. Não é por menos que essa 
cena se repete a cada dia. De acordo 
com a Organização Mundial da 
Saúde, só no Brasil no ano de 2013, 
houve cerca de 30 milhões de ani-
mais abandonados, e esse número 
aumenta em 70% no período das 
férias.

Mas como mudar uma situação 
que já se alastrou por todo o país? 
De acordo com a ativista na causa 
animal Andréa Brock, a forma 
correta de diminuição de animais 
abandonados seria a castração: 
“Com o tempo nosso sonho é que 
os animais não precisem mais de 
abrigos. Se a população animal for 
controlada através das castrações, 
teremos menos animais vítimas 
de abandono e consequentemente 
mais animais abrigados em lares 
com amor e atenção que neces-
sitam.” “Todos os seres com vida 
merecem respeito e olhar do Poder 
Público. Minha luta é para que as 
cidades tenham leis que protejam 
seus animais, que punam os que 
os maltratam, que dê atendimento 
de saúde e condições para que esse 
animal ganhe um lar que o queira, 

uma família que o ame”, comple-
tou Andréa.

“Fábrica de filhotes”

Quem passa por um pet shop 
e vê os animais expostos brincan-
do não imagina como foi que eles 
chegaram lá. Geralmente, os pet 
shops compram animais de raça de 
“criadouros”, lugares onde as fêmeas 
são cruzadas com muita frequência, 
visando apenas a obtenção de lucro 
com a venda dos filhotes. Nesses 
lugares, os animais são vistos como 

mercadorias. Em alguns casos, são 
vítimas de maus tratos. Esse tipo 
de “criação em massa” pode resultar 
em diversos problemas comporta-
mentais e deficiência no animal.

Em 2015 passou a valer a Res-
olução nº 1069, de 27 de Outubro 
de 2014, do Conselho Federal de 
Medicina Veterinária, que dispõe 
sobre as diretrizes gerais de respon-
sabilidade técnica dos estabeleci-
mentos comerciais para o bem-estar 
dos animais. Apesar da resolução 
cuidar do conforto dos bichinhos, 
ela não proíbe a venda dos mesmos 

em pet shops, apenas restringe, o 
que diminui um pouco o comér-
cio, mas não extingue a prática. 
Para especialistas, enquanto houver 
pessoas que comprem os animais, 
haverá demanda nos criadouros.

Adoção

Quem não quer abrir mão de 
ter um animal em casa pode op-
tar pela adoção. Foi o caso da jor-
nalista Anna Munhoz, que adotou 
a cadelinha Luna na feira de adoção 
realizada na cidade de Mauá, pro-
movida pelo Departamento de 
Controle de Zoonoses da cidade: 
“Para quem gosta verdadeiramente 
de animais, a adoção é uma grande 
demonstração de carinho e amor. 
É muito prazeroso oferecer isso a 
outro ser, especialmente no caso 
deles que sentem esse carinho e de-
volvem em dobro”.

Diversas cidades do ABC rea-
lizam feiras de adoção esporadica-
mente e projetos de castração gra-
tuita ou de baixo preço, como no 
caso de Mauá, Santo André, São 
Caetano do Sul e São Bernardo do 
Campo. Para adotar, a pessoa pre-
cisa ser maior de 18 anos e apre-
sentar RG, CPF e comprovante de 

residência. A adoção é gratuita.
Muitas familias têm feito da 

adoção um ato de amor aos animais 
abandonados.

Só no Brasil, há cerca de 30 milhões de animais abandonados, milhares deles estão esperando por um novo lar

CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES DE MAUÁ
Rua Camélias, 248 – Sertãozinho - 
Mauá - SP - Telefone: 4543.6197

CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES DE SANTO ANDRÉ
Rua Igarapava, n. 239 – Valparaiso – 
Santo André -SP - Telefone: 3356.9082

CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES DE SÃO CAETANO 
DO SUL
Rua Justino Paixão, n. 141 – Bairro 
Mauá, São Caetano do Sul - SP - 
Telefone: 4231.3938

CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES DE SÃO BERNARDO 
DO CAMPO
Av. Dr. Rudge Ramos, n. 1.740 - Rudge 
Ramos – São Bernardo do Campo – SP
Telefone: 4365.5316 ou 4367-3306

CENTRO DE CONTROLE DE 
ZOONOSES DE RIBEIRÃO PIRES
Rua Catarina Rios Giachelo, n. 185 – 
Centro, Ribeirão Pires – SP - Telefone: 
4824.3748

Foto: Aline Veridiano

Animais abandonados à espera de um novo lar

Cachorros no Centro 
de Zoonoses da 
cidade de Mauá

Casal do ABC devolve vida a animais deficientes
 Gesto de caridade, casal faz doações de cadeiras de rodas para cães

Yasmin Assagra 

Gratidão: palavra utilizada fre-
quentemente por Sílvio Balegat-
zzo e Virgínia Marques de Santo 
André, no ABC Paulista. Sílvio, 
51, aposentado, e Virgínia Mar-
ques, 49, professora e adestradora 
de cães, usaram a criatividade e o 
empenho para produzir cadeiras 
de rodas específicas a animais de-
ficientes. A distribuição das cadei-
ras é priorizada para pessoas sem 
recursos de adquirir e protetores 
de animais, que trabalham com 
ONG’s e tenham mais contato 

com cães que necessitam de aju-
da. “Posso considerar que foi uma 
luz que me deu a ideia de começar 
fazer e senti na obrigação de aju-
dar. Não quero ganhar dinheiro, 
só quero ajudar quem precisa de 
mim”, afirma Sílvio.

Utilizando rodinhas, tubos de 
PVC, ferros e isolantes, a cadeira 
é feita. O casal explica que toda a 
construção das cadeiras é feita de 
acordo com o tamanho,  compri-
mento e o problema do cão. Por 
isso, antes de levar o animal até 
eles, precisa-se consultar o veteri-

nário para fazer um diagnóstico. 
“Como não somos veterinários, 
não conseguimos diagnosticar o 
problema do animal, então pre-
cisamos que um especialista nos 
informe sobre a cadeira que o cão 
necessita.”, explica Virgínia.

D. Isabel de 52 anos, à pouco 
tempo resgatou Amora, uma cade-
linha da raça poodle com um ano 
de idade, apresentando problemas 
nas patas traseiras devido à um 
atropelamento. A cadela iria ser sa-
crificada. Então, Isabel entrou em 
contato com o casal já com o laudo 
do veterinário e recebeu a ajuda. 
“Expliquei meu caso pra eles que 
na hora quiseram me auxiliar. A 
cadeirinha ficou pronta em torno 
de um mês e foi a ajuda que eu pre-
cisava.”, conta Isabel.

Diagnóstico

Segundo Andréa Martini, vete-
rinária da clínica Boutique Animal, 
de Santo André, os motivos mais 
frequentes para se usar a cadeira de 
rodas são a paralisia de membros 
inferiores e hérnia de disco. 

Porém, ela deixa claro que a ca-
deira é só no último caso de uso. 
Para fazer o diagnostico é preciso 

saber como o animal responde a 
cada tratamento. 

“Geralmente, damos todas as 
possibilidades possíveis, como ci-
rurgia, acupuntura e remédio de 
uso oral, a cadeira de rodas é o úl-
timo caso”, diz. 

As doações e divulgações co-
meçaram em novembro de 2014 
e até agora foram feitas cerca de 
40 cadeiras. De dezembro a março 
mais de mil pessoas, via redes so-
ciais, já os procuraram por meio de 

fotos publicadas em redes sociais 
que chegaram a 40.000 acessos. 
“Primeiro, comecei pesquisando 
como fazia, já que eu não tinha a 
menor ideia, e logo em seguida co-
mecei a montar, apesar de ser um 
trabalho difícil e demorado”, com-
pleta Sílvio.

Agora, Sílvio e Virgínia vão le-
var essa iniciativa para outras cida-
des no Interior de São Paulo, além 
de atenderem chamadas de pessoas 
do exterior diz a veterinária. Cadeiras, a produção é feita de acordo com tamanhos e pesos 

Sucesso, foto de divulgação que atingiu 40.000 compartilhamentos
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Foto: Sílvio Balegatzzo 
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Modernidade traz redes sociais 
para dentro das empresas

Pequenos negócios já usam WhatsApp para auxiliar no trabalho, porém, 
algumas grandes corporações ainda são resistentes ao tema, por conta de privacidade

Renato Cunha

Os tempos modernos trouxeram 
alguns fenômenos interessantes para 
a sociedade. Talvez o mais perceptí-
vel seja a mudança que a internet traz 
desde que se popularizou, no final 
dos anos 1990. A informação vem 
ficando cada vez mais ágil, fazendo 
com que as corporações tenham que 
se adaptar ao futuro. Segundo pes-
quisa divulgada pelo IBGE/PNAD 
no final do mês de março, 48% dos 
lares já têm internet própria. As pes-
soas conectadas à rede já somam 85,6 
milhões em todo território nacional 
e, já contabilizam 7,2 milhões de ha-
bitantes que usam Smartphones.

Esses números só reforçam a 
necessidade de se ter um olhar mais 
cuidadoso para com as tecnologias. 
O doutor em Ciências pela Escola 
Politécnica da USP (Universidade de 
São Paulo), Alan Cesar Belo Ange-
luci, explica que as empresas, tanto 
multinacionais quanto microempre-
sas, têm usado a internet como ferra-
menta de auxílio no trabalho. Espe-
cialista em novas mídias e professor 
da USCS (Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul), Angeluci 
acrescenta que “empresas de peque-
no porte em comunidades carentes 
como salões de beleza, por exem-
plo, abandonaram o telefone fixo 
e as ligações de celular e têm usado 
o whatsApp para marcar os atendi-
mentos e fazer a gestão dos clientes. 
Instituições mais complexas de mé-
dio e grande porte, dependendo do 
setor de atuação, ainda se preocupam 

com questões como privacidade e 
ciberloafing (uso privado da internet 
com prejuízo na rotina de trabalho), 
mas aos poucos estão se abrindo, pois 
elas são feitas de pessoas e as empre-
sas precisam se adaptar às dinâmicas 
das relações contemporâneas”. 

Angeluci comenta que as cor-
porações e os funcionários podem 
chegar a um denominador comum 
quanto ao uso da rede no trabalho. 
“É necessário que cada uma, de acor-
do com sua natureza e característica, 
estabeleça normas de condutas para 
o uso profissional e até pessoal do es-
paço digital para que se chegue a um 
bom termo. O uso indiscriminado 
ou irresponsável das redes não é cul-
pa da tecnologia, mas, sobretudo um 
problema dos gestores de RH que 
precisam conscientizar e informar 
seus funcionários”, esclarece.

O estudante de Psicologia, Fer-
nando Cortes Silveira, 28 anos, usa a 
rede no trabalho para assuntos pro-
fissionais e pessoais também, mas, 
ele não se considera viciado em tec-
nologia. “Vivo muito bem sem elas, 
eu as uso para se comunicar e tra-

balhar também, mas quando não te-
nho acesso por exemplo, de final de 
semana não entro na internet e não 
vejo problema nenhum com isso.”

Há também quem use as novas 
tecnologias para auxiliar na condu-
ção da jornada de trabalho. É o caso 
da auxiliar de Laboratório Caroline 
de Oliveira Graciano, 18 anos, que 
é funcionária da empresa de Análises 
Clínicas, Biofast, em Santo André. 
“Uso a internet mais pelo celular. 
Tanto para o trabalho quanto coisas 
pessoais. A equipe tem um grupo no 
whatsApp, que serve para trocar in-
formações sobre acontecimentos ou 
planejamentos do plantão”, conta.

Vício em tecnologia

O salto no número de usuários de 
tecnologias faz com que especialistas 
reflitam sobre como essas inovações 
afetam o cotidiano, e até mesmo a 
mente das pessoas. Pensando nisso, 
pesquisadores do Delete (Desinto-
xicação Digital e Uso Consciente de 
Tecnologias), integrante do Instituto 
de Psiquiatria da UFRJ (Universida-

de Federal do Rio de Janeiro), decidi-
ram lançar o livro Nomofobia (Edi-
tora Atheneu, 352 páginas, R$ 78, 
em média). A publicação alerta para 
os prejuízos que o ‘mal do século 21’ 
– como é conhecido o vício pelos es-
pecialistas – traz para as pessoas.

A psicóloga clínica integrante do 
Comitê de Bioética da UFRJ, pes-
quisadora do Delete e organizadora 
do livro, Anna Lúcia Spear King, 

Foto: Renato Cunha

Celulares já são 
realidade de quase 
metade da população.

explica que a tecnologia vem mu-
dando a forma como a sociedade se 
comporta. “Desde os anos 1990, as 
inovações tecnológicas vêm fazendo 
revoluções no convívio social. Em 
alguns casos, pode até acarretar em 
uma dependência”, destaca.

A pesquisadora comenta ainda 
sobre como fazer o uso consciente das 
tecnologias. “O problema é que as 
pessoas estão usando a tecnologia em 
lugares errados, como carros, teatro e 
conversas. Para isso, vamos lançar ou-
tro livro, dessa vez com sugestões de 
como fazer um uso correto das novas 
mídias, Educação Digital. Temos usar 
de maneira consciente para não ter 
problemas com a família e amigos. 
Quem acha que está com problemas 
deste tipo pode entrar no site do De-
lete: www.institutodelete.com para 
encontrar auxílio”.

Uso abusivo da
tecnologia altera o 

comportamento infantil
Desinteresse por atividades simples, irritabilidade e 

ansiedade são os sintomas mais comuns.

Paulicéia Novais de Jesus

A preocupação com o uso exa-
gerado da tecnologia tem aumen-
tado no decorrer do tempo. Com 

safios. Educar filhos em uma época 
de tantas transformações acaba exi-
gindo dos responsáveis um cuidado 
maior e um olhar mais atento para 
o modo como eles utilizam todos os 
vários aparatos tecnológicos hoje à 
disposição.

Kahuan Ramires tem 6 anos, 
mora em Diadema, diz que não vive 
sem a internet e gosta muito de me-
xer no celular da sua mãe.“ Eu não 
sei ler, mais adoro jogar no celular 
da minha mãe e falar com a minha 
família por viva voz. Minha mãe vai 
me dar um celular de aniversário 
porque quebrei o que minha avó 
me deu”. A mãe de Kahuan, Tais, 
acredita que as crianças precisam 
desde cedo de uma rotina adequada 
para o desenvolvimento delas e que 
a tecnologia beneficia muito.

A pedagoga Aline Campana, 
formada na Universidade São Judas 
Tadeu, acredita que o uso da tecno-
logia, logo na infância, pode con-
tribuir com o desenvolvimento da 
criança. “A tecnologia esta presente 
no dia a dia de toda a sociedade, 
ela esta nas ruas, no transporte, na 
sala, na cozinha, na medicina, na 
educação, enfim, difícil hoje encon-
trar alguém que não tenha relação 
tecnológica com o meio. A tecno-
logia aliada à uma boa orientação 
é fundamental para a evolução da 
sociedade. Porém o uso abusivo 
da internet tem algumas alterações 
comportamentais que são marcan-
tes como a irritabilidade excessiva, 

falta de interesse nas atividades pro-
postas, piora no desenvolvimento 
de aprendizagem, solidão e exclu-
são”.

Raquel Lima dos Santos, com 
apenas 12 anos, já teve três smar-
tphones, além de possuir um note-
book e um tablet. “Ela não acredita 
ser viciada em tecnologia porque 
faz as lições de casa e não entra 
em sites proibidos para sua idade”. 
Segundo o pai Adelson Sena, de 
31 anos, a filha não obedece e só 
consegue impor algumas regras me-
diante ameaças de proibição do uso 
de aparelhos tecnológicos. “Não sei 
mais o que fazer. Penso seriamente 
de recorrer a um tratamento. Sem-
pre dei de tudo pra ela, porque nem 
eu e nem a mãe temos tempo, mas 
hoje não conseguimos mais impor 
regras. Ela só sabe ficar teclando o 
dia inteiro e suas notas escolares es-
tão ficando cada vez mais baixas”.

Alternativas para não usar 
somente a tecnologia

Para evitar essa situação, de-
vem-se buscar atividades lúdicas, 
práticas que dêem prazer à crian-
ça. Futebol, natação e dança são 
boas opções. Ter um momento 
de descontração entre pai e filho 
e imprescindível: uma brincadei-
ra, uma leitura. Buscar manter a 
criança ocupada com atividades 
que agreguem em seu crescimento 
e educação.
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equipamentos mais baratos e o 
acesso facilitado, as crianças e ado-
lescentes passaram a extrapolar o 
tempo destinado nas horas de uso 

de computadores e smartphones. 
Com o uso constante e sem restri-
ções de horários do tempo virtual, 
tanto crianças quanto adolescente, 
em alguns casos, registram perdas 
significativas no seu desenvolvi-
mento educacional.

Segundo a psicóloga Leticia 
Barreto, formada pela faculdade 
UniABC, os principais sintomas de 
uma criança viciada em tecnologia 
é o desinteresse em atividades sim-
ples. “A criança para de praticar o 
que gosta. Por exemplo, um garoto 
que gosta muito de jogar bola deixa 
essa atividade de lado para ficar no 
videogame ou celular” diz a psicó-
loga.

Perder o foco, baixo rendimen-
to escolar, irritabilidade e ansiedade 
são alguns dos sintomas mais ca-
racterísticos deste tipo de “vício”, 
além da falta de paciência e querer 
finalizar tudo com rapidez para vol-
tar ao mundo virtual. Esses com-
portamentos vêm preocupando as 
famílias de quem sofre tais distúr-
bios. Letícia afirma também que os 
pais devem enfrentar essa situação 
delicada a fundo. Para analisar se a 
criança não sofre de nenhum trans-
torno, é necessário que o responsá-
vel direto por ela também converse 
e imponha regras para o uso desses 
aparelhos digitais.

Embora a tecnologia tenha vin-
do para facilitar nossas vidas, ela 
acabou trazendo, com o uso que fa-
zemos dela, muitas mudanças e de-

Kahuan 
Ramires tem 
6 anos, mora 
em Diadema
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Complexo de Atletismo 
Arena Caixa prepara 

futuros atletas
Patrocinado pela CAIXA, centro de atletismo contribui 

para formar atletas para disputar em competições.

Thamires Tersarotto

Localizado em São Bernardo 
do Campo, o Centro de Atletismo 
Arena Caixa Professor Osvaldo 
Terra da Silva foi um investimen-
to da prefeitura da cidade, junto 
com a Caixa Econômica Federal e 
o Ministério do Esporte. 

“Para construir esse ginásio 
não foi fácil. Quando o prefeito 
Luiz Marinho viu o orçamento 
quase caiu de costas. A prefeitura 
não teria dinheiro para bancar a 
construção, precisaríamos gastar 
mais de R$ 30 milhões”, disse o 
Coordenador técnico da equipe 
de atletismo e chefe de esporte 
de alto rendimento da prefeitura, 
Otaviano Caetano da Silva. Ele 
acrescenta que “apresentamos o 
projeto para a Caixa Econômica 
Federal, junto com a secretaria 
de esporte do município. A Cai-
xa aceitou patrocinar esse projeto, 
desde que o nome do ginásio fos-
se Arena Caixa. Ou seja, a Caixa 
não queria patrocinar somente a 
equipe e a construção, mas queria 
ser a dono do ginásio. Então acei-
tamos o acordo, porem com uma 
condição, o nome do professor 
Osvaldo Terra teria que aparecer 
também.”. 

A Arena Caixa é um comple-
xo de 30 mil m² de área em São 
Bernardo do Campo (SP). Cons-

truído na Vila do Tanque, é um 
dos mais modernos da América 
Latina. A pista tem certificação 
nível 1 da IAAF (Associação In-
ternacional de Federações de Atle-
tismo). Otaviano salientou que o 
ginásio tem grandes expectativa 
para receber a seleção de atletismo 
da França para aclimatação das 
às Olimpíadas do ano que vem, 
no Rio de Janeiro. O complexo 
também é centro de treinamento 
da seleção brasileira de ginástica 
olímpica e handebol.

O sonho de ser atleta

Competir nos Jogos Olímpi-
cos é o sonho de todos os atletas 
de qualquer modalidade do espor-
te.  No atletismo temos a chance 
de ver a atleta de salto em dis-
tancia Jessica Carolina Alves dos 
Reis, 22 anos, representar o nosso 
país nas Olimpíadas. A história de 
Jéssica como atleta começou ainda 
na escola. Sua professora de edu-
cação física percebeu que a garota 
tinha talento para o atletismo e a 
convidou para participar de uma 
competição.  Desde então Jessica 
começou a competir profissional-
mente. “A Jéssica está sendo trei-
nada para as Olimpíadas. Estamos 
no segundo ciclo olímpico e estou 
confiante de conseguir um bom 
resultado. Eu acredito no talento 
dela, porque ela tem um grande 
potencial ” aposta Luciana Alves 

dos Santos, 45 anos, treinadora da 
Arena Caixa.

Desde 2007, Jéssica vem se 
dedicando ao atletismo e ao lon-
go da sua carreira  conquistou 
grandes títulos. Ela é campeã bra-
sileira e sul-americana do salto 
em distância, ganhou o campeo-
nato Juvenil em Barcelona, além 
de conquistar a medalha de ouro 
no Campeonato Pan-Americano 
e ganhar campeonatos regionais.  
“Meu objetivo é chegar às Olim-
píadas, quem acredita sempre al-
cança”, afirmou. 

Outro grande destaque do 
centro esportivo é a atleta Milei-
de da Silva Fernandes Ceguiar, 18 
anos, competidora de 400 metros 
com barreiras.  É uma atleta de 
alto rendimento, com pouco tem-
po no esporte. Ela já participou 
em grandes competições, como 
em circuitos mirins, e  brasileiro 
e  participou três vezes do troféu 
Brasil, a competição mais im-
portante no Atletismo, realizada 
anualmente desde 1945. “Por en-
quanto não tenho possibilidades 
de competir nas Olimpíadas, mas 
a esperança é a ultima que morre. 
Quem sabe em 2020 estarei repre-
sentando o Brasil. Esse é o meu 
objetivo.” disse Mileide.

A Arena Caixa treina atletas 
profissionais e talentos iniciantes. 
O espaço também é qualificado 
para treinamento de atletas para-
limpicos, para competir nos Jogos 
Paralímpicos Rio-2016.

Jessica Caroline Alves dos Reis, 
atleta da Arena Caixa.
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Corrida de Rua ganha cada vez mais adeptos
Baixo custo, facilidade para praticar e os benefícios para a saúde são apontados como explicações para o crescimento do esporte.

Vitor Tadeu

A corrida é um dos esportes 
que mais cresce no país. É possível 
notar o aumento de pessoas pra-
ticantes do esporte nas academias, 
nos parques e nas ruas. Segundo 
dados mais recentes da Federação 
Paulista de Atletismo, a participa-
ção de atletas nas corridas de rua 
cresceu 387% entre 2004 e 2013.

Um dos motivos que podem 
explicar o crescimento da corrida 
é o fato do esporte ser democráti-
co e não depender de muitos equi-
pamentos para ser praticado. Mas 
para Rodrigo Lobo, diretor da 
Lobo Assessoria Esportiva, o que 
mais conta são os crescentes cuida-
dos com a saúde e a qualidade de 
vida. “Geralmente as pessoas que 
começam a correr e procuram a 
assessoria são pessoas preocupadas 
com o excesso de peso e a saúde”, 
diz ele.

Com o crescimento do número 
de atletas, o esporte tem ganhado 
muito espaço também nas lojas de 
materiais esportivos. Tirando o fu-
tebol, os acessórios para a corrida 
são os itens com mais espaço nas 
prateleiras e com a maior procura. 

O número de provas acom-
panha todo esse crescimento. Em 

praticamente todos os finais de 
semana há alguma corrida sendo 
realizada na grande São Paulo. Se-
gundo Lobo, mesmo assim ainda 
existe espaço para mais provas na 
região. Ele afirma que o corredor 
do ABC “acaba migrando para São 
Paulo para não ficar muito tempo 
sem provas. E algumas corridas 
que acontecem por aqui ainda 
acabam pecando um pouco na or-
ganização”. 

Vagner Roberto Lima, 51 
anos, começou a correr em 2008 
para melhorar a saúde. Começou 
correndo uma prova de 5 km e 
atualmente participa de marato-
nas e até ultramaratonas, que po-
dem chegar a 75 km. Hoje ele se 
diz um viciado no esporte. “Não 
dá para ficar sem fazer. É sufo-
cante ficar mais de dois dias sem 
treinar”, afirma. Ele destaca os be-
nefícios que a corrida trouxe para 
a sua vida, como diminuição do 
peso “controle dos níveis de coles-
terol e triglicérides, além da ma-
nutenção da pressão arterial.” 

Uma coisa que pode levar aos 
praticantes a se “viciarem” na cor-
rida é a sensação de prazer que o 
esporte proporciona. Lobo, que 
é formado em educação física 

Embora seja um esporte indi-
vidual, os corredores apontam o 
lado social do esporte como um 
fator determinante para seu cres-
cimento. Muitos começam a pra-
ticar o esporte por influência de 
amigos e passam a treinar em gru-
pos. Lobo afirma que muitos pro-
curam a assessoria esportiva para 
treinar com outras pessoas. “O 

treino em grupo, compartilhando 
experiência com outros colegas 
torna a atividade mais prazerosa. 
O lado social acaba pesando mui-
to para os corredores iniciantes”, 
afirma. Vagner diz que fez muitos 
amigos nas corridas, que um in-
centiva o outro e que “ver a su-
peração dos colegas é sempre um 
incentivo a mais”, completa. 

Pra quem quer começar a cor-
rer o mais difícil é criar o hábito 
da prática esportiva. Para Lobo a 
maior dificuldade dos iniciantes é 
“tornar a corrida uma prioridade, 
criar uma rotina de corrida”. De-
pois de superar essa etapa os be-
nefícios para a saúde são muitos. 
Rodrigo Gambaro Chaves, Mestre 
em Ciências da Saúde e professor 
de fisiologia da USCS, aponta que 
à curto prazo os maiores benefí-
cios são o aumento da liberação de 
hormônios relacionados a sensa-
ção de bem estar e prazer, melhora 
da atividade circulatória e melho-
ra da qualidade do sono. Mas re-
salta que a médio e longo prazo, 
a prática regular da corrida traz 
“benefícios ainda maiores, como 
a melhora da pressão arterial e da 
frequência cardíaca”.

pela USP, explica que isso acon-
tece pela liberação do hormônio 
da endorfina durante atividades 
físicas e que aliado com a sensa-
ção de “conquista de um objetivo, 
faz com que as pessoas se tornem 
apaixonadas pelo esporte”. Para 
Vagner, a liberação da endorfina 
deixa o “corpo relaxado e diminui 
o estresse do dia a dia”. 

Crescimento dos 
participantes de

corridas de rua no 
Estado de São Paulo

146.022 Participantes 566.236 Participantes

2004

2013
Infográfico: Vitor Tadeu
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Funk rompe preconceitos e alcança todas as classes sociais
Criado nas favelas, o estilo musical 

dialoga com diversos tipos de público

Leonardo Santos

O funk carioca surgiu durante 
os anos 1970 com o crescimento dos 
bailes black, soul, disco e de funk es-
tadunidense, contemplado nas perife-
rias do Rio de Janeiro. Com influência 
dos estilos miami bass e do freestyle, 
o funk se tornou um dos maiores fe-
nômenos do Brasil nos anos 1980. O 
gênero chegou a São Paulo em mea-
dos dos anos 1990 e se espalhou por 
todas as regiões do estado. Em 2011, 
foi criado em São Paulo estilo “Funk 
Ostentação”, que aborda temas como 
carros, motocicletas, bebidas e outros 
objetos de valor. Atualmente, cantores 
como MC Catra, MC Brinquedo, 
MC Guime, MC Gui, Ludmilla e 
Valesca Popozuda são frequentemente 
vistos na mídia e o funk vem conquis-
tando cada vez mais públicos, muitas 
vezes fora da periferia. 

Assim como o samba nos anos 
1920, o funk teve sua imagem mar-
ginalizada pela sua origem de becos 
e morros, locais historicamente mal-
vistos por grande parte da população 
elitista. Isso faz com que MCs (Mes-
tres de cerimônia) e funkeiros (termo 
designado a pessoas que apreciam o 
estilo) sejam em alguns casos alvos de 
preconceito. Stefanie Alves, estudante 
de Ciências Sociais, de 19 anos, fre-
quenta os bailes funks do Jardim Sil-
vina, em São Bernardo do Campo, 

desde que tinha dez anos e revela já ter 
passado por situações constrangedo-
ras. “Quando eu falo que frequento e 
gosto de funk, as pessoas perguntam: 
‘não é perigoso?’, e outros tipos de co-
mentários sem informação. Ninguém 
pensa que faltam espaços e eventos 
de lazer para os jovens da periferia”. 
A estudante destaca os aspectos que 
aprecia no estilo musical: “Além da 
liberdade sexual da mulher, o funk 
mostra a realidade de quem mora na 
favela, e passa a ser uma diversão para 
o pessoal”, relata Stefanie.

Uma das principais discussões 
musicais da atualidade no Brasil é a 
questão do funk ser considerado mú-
sica ou não. Para Simone Essi, crítica 
musical do Espaço 50, coletivo de 
cultura e arte em São Caetano do Sul, 
ao julgar determinados estilos, pode-
-se cometer equívocos. “Dizer que 
música é somente algo que possua 
um determinado tipo de melodia, 
harmonia e ritmo baseados em pa-
drões barrocos da história da música 
erudita ocidental, por exemplo, soa 
completamente equivocado, pois ig-
nora os contextos nos quais o funk 
está inserido, e achata, nivela todas as 
experiências, excluindo-se a generosi-
dade e a peculiaridade das bases que 
formam a cultura popular”, comenta. 

Simone compara o debate à mes-
ma situação de compositores eruditos 

no século XX. “Os críticos e intelectu-
ais da época estranharam, rejeitaram, 
e influenciaram a sociedade de seu 
tempo. Depois, os mesmos composi-
tores foram compreendidos e aceitos. 
Hoje ninguém ousa questioná-los. 
Tudo tem o período de estranhamen-
to. Alguns tempo depois, amadurece-
mos”, explica Simone, que continua: 
“O funk já se questiona e se autoana-
lisa pra avaliar se seus objetivos estão 
sendo bem alcançados”, destaca.  

Violência ou 
manifestação cultural?

O sociólogo e professor da 
USCS (Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul), Liraucio Gi-
rardi Júnior, explica a imagem do 
funk associada à violência. “Quando 
começou aquela onda de tomada 
de bailes, foi bem violento. Grupos 
rivais se enfrentavam e isso gerou um 
certo problema. A polícia era acio-
nada e agia com violência nas ocor-
rências e quando noticiavam aquilo 
na TV, as pessoas associavam à mar-
ginalização. E isso é contraditório 
na cultura popular: ou ela é filtrada 
ou é vista como algo perigoso, assim 
como o hip-hop”, comenta. 

Girardi enfatiza a participação 
das mulheres no movimento. “O 
universo feminino se destaca com a 

dança e os movimentos corporais. De 
repente, as mulheres estão cantando 
temáticas sexuais, e você começa a 
pensar: essa molecada cresceu ou-
vindo axé, com músicas do tipo “Bo-
quinha da Garrafa” e a Carla Perez 
com shorts curtos. As garotas criaram 
o jeito delas, porque o jovem tam-
bém pensa com o corpo”, comenta 
Liraucio, que enfatiza: “No caso da 
Ludmilla, uma mulher cantando so-
bre ‘pegar gostoso’ [trecho da música 
“Hoje”], uma garota que não quer 
compromisso, assunto que já foi can-

tado por vários homens”.  
Liraucio comenta que o funk não 

é apenas um movimento musical, mas 
também uma economia: “As pessoas 
vivem dos bailes, de shows e produção. 
E fechar os bailes impede os jovens de 
se divertir. O funk poderia incentivar 
o empreendedorismo nos adolescen-
tes da periferia”, defende o professor. 
“Hoje as pessoas, até mesmo da elite, 
não têm mais vergonha de falar que 
gostam de funk. Qualquer um con-
segue lançar seu hit na internet, e o 
alcance é maior”, finaliza.
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Pouca gente imagina como trabalha um tatuador profissional

Caroline Ribeiro

No Brasil a chegada da tatuagem 
é recente. Nos portos de Santos, nos 
anos 60, o dinamarquês Harald Lu-
cky Gregersen abriu o primeiro es-

tuárias, gerando um estigma de arte 
marginal que perdurou por décadas.

 Apesar do preconceito inicial, 
a tatuagem se alastrou rapidamen-
te. O crescimento de influências de 
culturas alternativas entre os jovens 
no fim dos anos 90 proporcionou 
um aumento de demanda significa-
tivo para esse mercado. E este cená-
rio também ganhou força no ABC.

O tatuador profissional Diego 
Martins Macedo (apelidado como 
Finha Tattoo), de São Caetano do 
Sul, 25 anos, há 10 trabalha na área. 
Ele explica que o mercado de tatu-
agens hoje é incomparável com o 
de alguns anos atrás. “A aceitação já 
não é mais um problema e isso per-
mitiu um crescimento no mercado. 
O número de estúdios triplicou. E 
não é só o tatuador que ganha com 
isso”, afirma Diego.

Roberto Ferralaccio, também 
conhecido como Saddam, por con-
ta do nome de seu estúdio em São 
Bernardo do Campo, 38 anos, é ta-
tuador desde 1992. Saddam conta 
que a profissão era marcada pela in-
formalidade, até o momento de ex-
plosão da internet e das redes socais, 
e que a criação de revistas nacionais 
sobre o seguimento também foi im-
portante. “Nos anos 90, antes da 
internet, o público conhecia pouco 
sobre o assunto, e para os próprios 
tatuadores era difícil conseguir in-
formação. Não havia revistas nacio-
nais sobre tatuagens. Mas de 2006 
para cá, isso mudou muito”, explica 

o tatuador. 
A profissão de tatuador não é 

reconhecida. Os profissionais ain-
da não têm carteira assinada e nem 
sindicato. Quem regulariza o fun-
cionamento de um estúdio de tatu-
agem é a Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e a fiscaliza-
ção dos alvarás e documentação é 
feita pela prefeitura do município. 
Mas, mesmo com a falta de apoio 
para categoria por parte do gover-
no, as oportunidades nesse merca-
do profissional estão em constante 
crescimento e cada vez mais exi-
gente. Há oportunidades em vários 
setores, já que um estúdio funciona 
como uma empresa. O tatuador é 
um autônomo, ele consome matéria 
prima, tem funcionários, e claro, se 
torna empreendedor. 

O surgimento de escolas espe-
cializadas em tatuagem confirma o 
crescimento do mercado. O conhe-
cimento que até há alguns anos atrás 
era transmitido apenas de mestre 
para aprendiz dentro de um estúdio, 
agora reúne vários alunos matricu-
lados no curso em busca do ensino 
necessário para dar início à carreira. 
“Percebi uma grande procura para 
a formação nessa área. Criei a Es-
cola da Tatuagem com a proposta 
de contribuir com o segmento en-
sinando as técnicas, equipamentos, 
noções de biossegurança, sobre 
como funciona o nosso mercado e a 
legislação”, comenta Saddam.

Esse não é o único estúdio da re-

gião que oferece formação na área e 
os interessados em se tornar um ta-
tuador não são os únicos a procura-
rem as escolas de tatuagem. Artistas 
de outros seguimentos como artes 
plásticas e ilustração também pro-
curam o curso para se aperfeiçoar 
e diversificar suas habilidades. Não 
é só a tinta na pele que movimenta 
este mercado, mas também o desen-
volvimento de uma arte contempo-
rânea. 

Lucas Gambetti, de São Bernar-
do do Campo, 25 anos, foi aluno 
do estúdio Saddam e há mais de um 
ano trabalha no estúdio de Diego 
Finha. “É realmente uma profissão 
que exige de você todos os dias, mas 
o retorno é diário também. Sempre 
gostei de desenho. E esse é um bom 
meio para quem quer trabalhar com 
arte e conseguir dinheiro”, confessa  
Lucas.

Para jovens que têm habilidades 
e interesses artísticos e se identificam 
com a cultura alternativa, a tatua-
gem se tornou um opção de carreira 
oportuna principalmente por ser um 
mercado novo e em ascensão. “Tatu-
agem dá dinheiro. Não é um traba-
lho simples, tem o desenvolvimento 
de uma arte e a aplicação do desenho 
na pele de uma pessoa, então, a res-
ponsabilidade é grande, mas o retor-
no é proporcional. E claro que isso 
chama a atenção dos jovens. É um 
mercado novo, as coisas estão come-
çando acontecer agora, o que não 
falta é oportunidade”, indica Diego.

A tatuagem está presente em centenas de culturas espalhadas pelo 
mundo e em diversos períodos da história. Chega a ser difícil definir ao 

certo onde essa prática teve início. 
Com o uso das tatuagens por navegadores e marinheiros ingleses a 

prática se popularizou na Europa, à partir do Séc. XIX. 
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túdio de “tattoo” nas proximidades 
do cais, onde na época era a zona de 
boemia e prostituição. A localização 
contribuiu para que a tatuagem fos-
se associada à estas atividades por-

Aumenta o mercado 
profissional de 

tatuagem no ABC


