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EDITORIAL Prof. Paulo Alves de Lima

Amanda Costa, Brenda Mineo, Jacqueline Martins, e Caroline Gois

Jornalismo cultural é o que relata as manifestações culturais como cinema, 
teatro, artes plásticas, música, literatura e folclore, podendo ser feito de forma 
crítica ou simplesmente como informação da agenda de variedades, que mos-
tra os últimos acontecimentos de interesse público e da indústria cultural.

No Brasil, esta maneira de fazer jornalismo se fortaleceu no final do 
século XIX com a contribuição de consagrados nomes da literatura, como 
Machado de Assis e Érico Veríssimo, que deixaram importantes obras 
publicadas. Também foi marcante para a história do jornalismo cultu-
ral brasileiro, a criação da revista O Cruzeiro, em 1928, e dos cadernos 
culturais diários da Folha de S. Paulo (Ilustrada) e do Estado de S. Paulo 
(Caderno 2), nos anos 80. 

         Atualmente, este tipo de jornalismo tem perdido espaço e a 

JORNALISMO CULTURAL HOJE 
É UM REFÉM DA AGENDA

Thais Sanches e Aline Batista

Um dos homens mais influentes do Brasil nas décadas de 1940 e 1950, 
em vários campos da sociedade brasileira, sua influência contribuiu para o 
avanço da comunicação no país. 

Certamente, quando o assunto é história da imprensa e do jornalismo 
no Brasil, você já ouviu falar sobre Francisco de Assis Chateaubriand Ban-
deira de Mello, ou “Chatô”, como muitos o chamam.   

Nascido em Umbuzeiro, Paraíba, em 1892, Chateaubriand foi 
jornalista, escritor, político, advogado, professor de direito, empreendedor, 
empresário, membro da Academia Brasileira de Letras, e responsável por 
grandes mudanças e evolução na imprensa brasileira e na arte.

Para muitos, Chateaubriand ficou conhecido como o “Rei do Brasil”. 
Seus feitos contribuíram muito para o desenvolvimento e inovação em vários 
setores do Brasil. Criador do Diários dos Associados corporação que já foi 
a maior da história da imprensa brasileira com 34 jornais, 36 emissoras 
de rádio, 18 estações de televisão, uma agência de notícias, uma revista 
semanal (O Cruzeiro), uma mensal (A Cigarra), várias revistas infantis e 

uma editora. 
A revista O Cruzeiro, lançada em 1928, teve uma grande circulação 

nacional e influência política. Esse veículo estabeleceu uma nova linguagem 
na imprensa brasileira da época, devido as suas ilustrações, inovações gráficas 
e publicações de grandes reportagens. 

Em 1935, Assis Chateaubriand reuniu capital de empresas e magnatas 
da época para comprar os equipamentos que inaugurariam a Rádio Tupi do 
Rio de Janeiro. Após dois anos, a rádio também foi estendida a São Paulo, 
local onde foi inicialmente idealizado a implementação. 

Chateaubriand promoveu, em 1941, a Campanha Nacional de Avia-
ção, construindo aeroclubes e aeroportos no interior do país e, formando uma 
“reserva” de mão de obra aeronáutica. 

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) foi fundado 
pelo jornalista em 1947. Atualmente, é considerada a maior casa de arte 
ocidental do Hemisfério Sul. 

O jornalista fundou em 1950 a TV Tupi, primeira emissora de televisão 
do Brasil e América Latina. Aos poucos, os programas exibidos foram ga-
nhando formas e surgiram os telejornais e telenovelas. 

O jornalista foi um visionário da comunicação, contribuiu para a 
publicidade com outdoors, campanhas publicitárias de produtos vindos dos 
Estados Unidos, como o achocolatado Toddy, criou estratégias de lucros e 
vendas, fez concursos e sorteios em que os leitores participavam preenchendo 
cupons e escrevendo à redação. 

O magnata tinha um imenso leque de relações com políticos, empresários 
e jovens artistas, o que o ajudou a criar e idealizar seus projetos e o fizeram 
ser uma figura tão conhecida e que conseguia fazer acontecer a inovação. 

Com o passar do tempo, o jornalista se dedicou mais para o rádio e a 
televisão, investindo em novas tecnologias. No ano de 1960, Chatô sofreu 
uma trombose que o deixou paralisado, publicando artigos com a ajuda de 
uma máquina de escrever adaptada pela IBM. 

Chateaubriand morreu em 1968, deixando uma grande contribuição 
para o Brasil. Ao longo de sua vida pública, só nos próprios jornais, foram 
11.870 artigos assinados. 

Ele conseguiu o poder de formar opiniões, devido ao grande número de 
veículos de comunicação que o magnata controlava e possuía.

qualidade é questionável quando comparada a sua época áurea. Os possíveis 
motivos dessa decadência, como as crises econômicas, a indústria cultural e 
a internet, caminham juntos com o papel secundário com que este modelo 
jornalístico é tratado pela grande imprensa brasileira. Já dizia o jornalista 
Daniel Piza, em seu livro Jornalismo Cultural, de 2003, sobre a visão das 
empresas jornalísticas, “de que o jornalismo cultural não é tão relevante”.

Enquanto constata-se o fim de revistas e suplementos deste segmento, 
assim como a redução de cadernos culturais no jornalismo tradicional im-
presso, como a revista Bravo! em 2013, e, mais recentemente, o suplemento 
Prosa, do jornal O Globo, cresce sem nenhum controle a utilização da web 
no âmbito cultural, com blogs e sites de críticos, onde são publicadas opiniões 
de profissionais e da população de modo geral, sendo necessária muita pes-
quisa para se encontrar algo de boa qualidade.

O jornalismo cultural, hoje, perdeu a característica de influenciador 
de opinião e se tornou refém da agenda, ditada pelas grandes empresas de 
comunicação, com raras exceções. Pode se citar duas causas que favorecem 
esse tipo de pauta: a primeira é o marketing em época de crise e a segunda é 
o medo de perder público. 
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Tiragem: 500 
Exemplares

Nas ruas mais uma edição do jornal laboratório Olhar Social, 
produzido pelos alunos de jornalismo da Escola de Comunicação da 
USCS. A primeira novidade é a seção História do Jornalismo onde 
Amanda Costa, Brenda Mineo, Jacqueline Martins e Caroline Gois 
pesquisaram sobre Jornalismo Cultural e Thais Sanches e Aline Ba-
tista sobre o lendário Chatô, outrora o rei da imprensa no Brasil.

Na editoria de Cidades temas sociais importantes e atuais são 
abordados: Imigração, onde Paula Lopes Oliveira fala  sobre o 
acolhimento dos haitianos em Santo André, e Rodrigo Oliveira 
sobre os problemas enfrentados por São Caetano com os morado-
res em situação de rua; já Nelson Donato fala do Projeto Ciclovi-
ário de São Caetano e Beatriz Lucas sobre as melhorias na aces-
sibilidade do transporte público em São Caetano do Sul. Jéssica 
Danesi mostra as experiências dos serviços de assessoria jurídica 

prestados à comunidade pelas universidades do ABC paulista.
Nos Esportes, Luan Siqueira relata a façanha da equipe de fu-

tebol do Água Santa de Diadema que numa ascensão meteórica 
acaba de chegar a primeira divisão do futebol paulista. Já Pedro 
Canfora narra a busca por espaço na elite do  rugby paulista da 
equipe ABC Rugby da UFABC.

Em cultura os temas são variados: Amanda Melo trás as expe-
riências do projeto cultural de Mauá que já beneficia o público da 
cidade, Gabriela Torres apresenta a comemoração dos 25 anos da 
ELT - Escola Livre de Teatro de Santo André, Bruno Grande relata 
os benefícios e sucessos de experiências com práticas musicais tera-
pêuticas e, por fim, fechando a edição temos Aline Blotta contando 
a experiência dos jovens do Centro Audiovisual de São Bernardo 
do Campo na produção de videoclipes para bandas da região.
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Haitianos buscam acolhimento em Santo André
Paula Lopes Oliveira

Com a chegada dos novos imi-
grantes na região, a rotina de repre-
sentantes da prefeitura, empreen-
dedores, professores e moradores 
modificou-se com a criação de pro-
jetos para a inclusão destas pessoas. 
Santo André é a terceira cidade bra-
sileira com maior número de haitia-
nos. Segundo a prefeitura da cidade, 
hoje são cerca de 800 residentes no 
município, sendo que a maior con-
centração está no bairro de Utinga. 
Para a jovem Jéssica Taíse de 18 
anos, que mora na região, as pessoas 
se sensibilizaram com os haitianos. 
Ela conta: “Aqui todo mundo tenta 
se ajudar. A única coisa que é difícil 
é entender o que eles querem falar, 
mas eles são muito esforçados”.

Neste ano, a Igreja Santa Maria 
Goretti, em Utinga, oferecem aulas 
de português. A prefeitura também 
tem um curso básico de língua por-
tuguesa com enfoque para as áreas 
de história, geografia e artes, que foi 
a demanda mais solicitada durante 
censo realizado pela Secretaria de 
Direitos Humanos e Cultura da Paz. 
No ano passado 135 haitianos par-
ticiparam do curso de língua portu-
guesa e cultura brasileira, promovido 
pelo Pronatec (Programa Nacional 
de Acesso ao Ensino Técnico e Em-
prego). Igrejas da região cederam es-
paço para celebrações de encontros. 

Em resultado um posto de saúde e 
um mercado já contam com funcio-
nários refugiados do Haiti.

O sonho no Brasil
Grandes grupos vieram em 

busca de melhores condições. Isso 
é o que conta Pierre Montalais um 
haitiano de 30 anos, formado em 
jornalismo e estudante de logística 
aqui no Brasil. “Eu morava há qua-
tro anos no Equador e tinham vá-
rios haitianos que me falaram que o 
Brasil era melhor porque aqui tinha 
emprego”, conta. Muitos dos que 
vieram são formados, porém bus-
cam se adaptar. “Aqui é diferente, 
a comida, dança, maneira de tra-

balho. No Equador, nos domingos, 
ninguém pode beber cerveja. No 
Brasil não tem disso”, comentando 
que para ele oportunidades não fal-
taram até agora, tanto no trabalho 
quanto na educação.

Por diversos locais a presença de 
haitianos é notada. Eles sempre an-
dam juntos, conversando em “criou-
lo” ou francês e muitos estão empre-
gados ou estudando. “Geralmente 
quando uma pessoa consegue ter 
certo crescimento vai trazendo mais 
gente. Cada dia está vindo mais 
gente pra cá, é porque eles enxer-
gam aqui qualidade de vida e possi-
bilidade de crescer”, comenta Rose-
lane Maria da Silva, comerciante de 

34 anos para o haitiano Blanchard 
Brunny de 28 anos, as coisas ainda 
estão difíceis. “Estou aqui há quase 
10 meses. O Brasil é difícil. Pensei 
que quando eu chegasse aqui minha 
vida iria mudar, mas até agora isso 
não aconteceu”. Ele deixou uma 
mulher e um filho de 10 meses em 
seu país, mas de modo sereno conta 
que gosta do brasileiro. “Vocês são 
muito emocionais e tem muita hos-
pitalidade”, comenta.

Terremoto
Em 2010, um terremoto de sete 

graus na escala Richter atingiu a 
região de Porto Príncipe, no Hai-
ti mais de 300 mil pessoas foram 

mortas e 1,5 milhões de pessoas se 
deslocaram. Logo em seguida, em 
2012, o país caribenho foi alvo de 
outra catástrofe o furacão Sandy 
causou mais destruição e miséria em 
um local que ainda estava na lenta 
recuperação de economia, política, 
devastação e pobreza. Desde então, 
países latinos, inclusive o Brasil, fa-
ziam parte da rota destas pessoas. 
Em 2014 o Brasil bateu um recorde 
de acolhimento, segundo o Minis-
tério da Justiça o número foi três 
vezes maior que em 2013.

Foto: Paula Lopes

Foto: Paula Lopes

Santo André é a terceira cidade que mais recebe refugiados haitianos, a maior concentração está no bairro de Utinga.

Pierre, imigrante haitiano,
reside, trabalha e estuda no Brasil.

Cidade abriga imigrantes e oferece oportunidades

Santo André
Avenida Dom Pedro II, 940
Bairro Jardim
Fundação: 1977
Área: 70 mil m2
Projetos: 
Clube Pé no Parque – Orientações sobre 
alongamentos, alimentação e dicas de 
corrida para os interessados, além de 
atividades sobre Educação ambiental.

São Bernardo do Campo
Rua Portugal, 1100 – Bairro Estoril
Fundação: 1955
Área: 370 mil m2
Projetos:
Projeto Obra Viva - Esculturas no Parque 
Estoril trazem um olhar diferenciado 
sobre a relação entre homem e o 
ambiente, estimulado pela obra de arte.

São Caetano do Sul
Avenida Fernando Simonsen, 566
Bairro Cerâmica
Fundação: 1960
Área: 140 mil m2
Projetos:
Aulas de alongamento,  ginástica localizada, 
orientação a caminhadas, escolinha para 
crianças, aulas de futsal e aulas de vôlei.

R$ 3 e o estacionamento varia de 
R$ 10 reais até R$ 300 reais depen-
dendo do veículo.

São Caetano do Sul
O ponto positivo do Espaço 

Verde Chico Mendes é a grande 
pista de Cooper utilizada pelos fre-
quentadores do parque, que cos-
tumam dizer que é o melhor lugar 
para a prática da atividade em toda 
cidade, além das belas decorações, 

como a estátua de São Caetano e 
um chafariz enorme. 

O ponto negativo do parque 
fica por conta do lago, é o que diz 
a promotora de eventos, Manoe-
la Alves, 29, que retrata o péssimo 
cuidado com a água. Ela ainda cita 
que o local tem um certo odor que 
incomoda e observa o fato da água 
não ser tratada. Ela informou que 
quando era criança, nesse mesmo 
lago costumava ter diversos patos 
e tartarugas e hoje não se tem mais 
animais na área.

Santo André
O ponto positivo do Parque Pre-

feito Celso Daniel são a sua densa ar-
borização, os campos de futebol bem 
cuidados, as pistas de caminhada, o 
espaço pet dedicado aos animais que 
acompanham os donos em seus pas-
seios e a brinquedoteca que foi feita 
para agradar as crianças. Para a ge-
rente de vendas, Fernanda Ferreira, 
40, como admiradora de flores e 
plantas, o grande ponto positivo do 
parque é a plantação de bromélias e 
orquídeas na área de vegetação. 

O ponto negativo fica para a par-
te de iluminação do espaço, mesmo 
após a reforma e grande melhoria, 
sempre quando escurece o parque 
ainda apresenta certa escuridão.

Parques ecológicos do ABC sofrem com falta de cuidados
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Santo André se destacam pelos projetos ambientais mesmo diante das dificuldades

Lucas Ardigó

A grande preocupação dos brasi-
-leiros nesse momento é com a cri-
se hídrica, com a possibilidade de 
acabar o pouco da água que ainda 
temos, mas é  impossivel não ressal-
tar o quanto o ser humano é falho 
quando o assunto é pensar no me-
lhor para si e para o outro, porque 
graças a e ele, o meio ambiente vem 
sofrendo em suas mãos.

A água e o meio ambiente per-
tencem ao mesmo conjunto de tudo 
que é essencial para que possamos 
continuar respirando e foi pensando 
assim que eu fui atrás de tudo que 
poderia contribuir para a vida das 
pessoas do ABC. Árvores, flores, 
floresta, vegetação, preservação e 
animais  foram o que eu encontrei 
ao visitar alguns parques da região, 
mas muitas vezes nem tudo está uma 
maravilha no meio ambiente. Sem-
pre vai existir algo de errado.

E foi no Parque Prefeito Celso 
Daniel em Santo André, no Parque 
Natural Municipal Estoril em São 
Bernardo do Campo e no Espaço 
Verde Chico Mendes em São Cae-
tano do Sul que eu visitei e pude 
apontar tudo que faz o ser humano 
ser repleto de felicidade por viver e 
apontar também os pontos negati-
vos, sejam eles pelas atitudes que os 

homems tomam que degradam o 
meio ambiente ou a falta de estrutu-
ra do que todos nós precisamos.

São Bernardo do Campo
O ponto positivo do Parque Na-

tural Municipal Estoril é o Zoológico 
de São Bernardo do Campo, local que 
pertence a Mata Atlântica e abriga 
mais de 270 animais, entre eles algu-
mas espécies em extinção como: Ta-
manduá Bandeira e Papagaio Chauá. 

O ponto negativo é o fato da 
Prefeitura de São Bernardo do 
Campo cobrar para entrar no par-
que e para poder estacionar tam-
bém. Carlos Vidal, 45, mecânico e 
frequentador do espaço, disse que 
acha a cobrança indevida. Para ele 
o fato da gratuidade ser apenas para 
moradores da cidade que possuem 
carteirinha acaba afastando mora-
dores de outras cidades da região do 
ABC. A cobrança para entrar é de 
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Projeto cicloviário de São Caetano está paralisado
Para população se houvesse novas rotas o uso de bicicletas seria frequente

Nelson Donato

Moradores de São Caetano do Sul 
cobram maior incentivo para a utiliza-
ção de bicicletas. Além de ser uma op-
ção economicamente viável, o uso das 
“magrelas” diminui a emissão de gases 
nocivos à atmosfera e contribui para 
uma vida mais saudável. No final do 
século 20 a população mundial entrou 
em alerta por conta dos sérios danos 
causados à camada de ozônio. Desde 
então, são tomadas medidas corretivas 
para que este processo seja revertido. 

Desde a década de 1950, quando 
a indústria automobilista instalou-se 
na região do ABC, a qualidade de ar 
piorou perigosamente. Como alterna-
tiva para mudar essa situação, a Prefei-
tura de São Caetano instalou em 2011 
uma ciclofaixa dominical, situada na 
Avenida Tijucussu, no bairro Olím-
pico. Com dois quilômetros de exten-
são, a rota faz integração com a ciclovia 
da Avenida Presidente Keneddy.

Embora o projeto não tenha sido 
ampliado desde a sua criação, a área 
de lazer foi aprovada por grande parte 
da população do município. O enge-
nheiro Alex Castro, de 42 anos, afir-
ma que leva seu filho para o local se-
manalmente. “É o único lugar seguro 
e vale a pena trazer a família”. Porém, 
ele lamenta que exista apenas uma 
ciclofaixa na cidade. “Creio que há 

espaço na Avenida Goiás e em outras 
vias, falta incentivo governamental”.

O professor universitário Mario 
Minami, 49, afirma que caso hou-
vesse mais espaços destinados às bi-
cicletas, estas se tornariam seu meio 
de transporte principal. “Trabalho na 
Avenida Industrial, em Santo André, 
e já vou para lá pedalando duas vezes 
por semana. Nossa cidade foi pioneira 
na implantação de ciclofaixas, mas in-
felizmente a atual gestão deixa muito 
a desejar neste ponto”.

Saúde
Os benefícios para a saúde é outro 

ponto importante para a adesão ao 

uso de bicicletas. O médico Marce-
lo Vilela Machado João, de 29 anos, 
explica que a prática de exercícios dá 
mais disposição para as tarefas do co-
tidiano e auxilia no combate às doen-
ças. “A atividade física é o melhor re-
médio para o corpo, pois desencadeia 
efeitos metabólicos que previnem pa-
tologias como dislipidemia e pressão 
alta, que estão ligadas a maior causa 
de mortes no mundo: doenças cardía-
cas”. João ressalta a importância dos 
cuidados que devem ser tomados du-
rante a realização de exercícios físicos. 
“Deve-se estar atento ao histórico car-
diovascular do praticante, sua idade e 
a frequência com que o treinamento é 

feito. O acompanhamento profissio-
nal é obrigatório”.

No entanto, questionada sobre 
a ampliação do projeto cicloviário a 
prefeitura de São Caetano limitou-se 
a informar que existe um projeto em 
estudo e que será divulgado oportu-

Michelle de Castro

Após implantar uma ciclofaixa dominical de dez quilômetros de 
extensão, a Prefeitura de Santo André planeja ampliar o projeto que 
estimula o uso de bicicletas. Para isso, a administração municipal ins-
talou uma ciclovia que fará integração entre o terminal rodoviário da 
Vila Luzita, até o terminal Santo André Oeste e a estação da CPTM 
(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) Prefeito Celso Daniel, 
situados na região central do município.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Pú-
blicos, Paulo Serra, é satisfatório ver a aproximação entre pessoas e fa-
mílias no trajeto da ciclofaixa. “E pra quem está começando há como 
entrar ou sair no meio do circuito”. Ainda afirma que o gasto mensal 
alcançaria o valor de R$ 420 mil. Mas o custo é inferior ao que estava 
previsto com redução de 23%, no saldo de 350 mil. 

De acordo com o prefeito Carlos Grana (PT), a dimensão das faixas 
destinadas aos ciclistas será aumentada consideravelmente nos próximos 
anos. “Até o final de 2015, tencionamos aumentar a quilometragem 
para 20 quilômetros. E para 2016 a intenção é dobrar esse número.”

A maior demanda de ciclistas vêm no entorno da Vila Luzita, que 
resultam em 70% do aproveitamento dos bicicletários do Centro.

Ciclovia andreense fará integração com terminais

namente. Ainda segundo o governo 
municipal, a própria existência das 
rotas já é um incentivo para o uso de 
transportes alternativos. Mesmo as-
sim, para a população a cidade ainda 
continua carente de mais trechos para 
as bicicletas.

Dilema nas ruas de São Caetano
Cidade enfrenta desafio com moradores de rua, Lar Bom Repouso

se tornou um refúgio para quem não quer dormir ao relento.

Rodrigo Oliveira

São Caetano do Sul ainda en-
frenta problemas quando se trata de 
assistência e inclusão social. Pelas 
ruas da cidade é possível encontrar 
muitas pessoas em situação de rua, 
sendo que as estaçoes de ônibus e 
trem do município concentram a 
maior parte deles. A fim de susten-
tar seus vícios (drogas no geral), es-
tes indivíduos pedem quantias em 
dinheiro a quem transita pelo local.  

Na estação de ônibus, encontra-
mos dois personagens dessa historia. 
Com personalidades distintas, eles 
levam em comum o mesmo motivo 
que os trouxeram as ruas: o conflito 
familiar. Jonas da Silva, 25, vive em 
situação de rua a pelo menos 1 ano 
e 6 meses. Tudo começou quando 
ele foi abordado pela polícia na es-
tação de trem do Tamanduateí. Jo-
nas usava drogas no momento e foi 
apreendido. Ao ser libertado, o jo-
vem entrou em conflito com a mãe, 
que mudou de residência. Silva se 

viu obrigado a ir morar em um al-
bergue. “Fiquei por um tempo em 
um albergue da Mooca. Porém, me 
desliguei e fui pras ruas. Gosto de 
ser livre”.   

André Luís Soares, 34, morava 
em Rio Grande da Serra com os 
pais. Uma briga com eles motivou 
sua ida para as ruas. Há sete anos 
André vive nesta situação e revela 
não sentir falta do passado. Ele é 
usuário de crack e sustenta o vício 
pedindo dinheiro para as pessoas 
que andam pela estação. No entan-
to, não é só o conflito com os fa-
miliares que esses dois personagens 
tem em comum. Jonas e André ale-
gam que nenhum funcionário da 

Prefeitura de São Caetano do Sul 
veio até eles oferecer algum tipo de 
ajuda, porém contam que se vies-
sem, não aceitariam ser removidos 
para abrigos. Eles enxergam na 
estação uma moradia, mesmo que 
estejam com a saúde vulnerável e 
sujeitos a violência.  

Lar Bom Repouso 

No site da Prefeitura, uma re-
portagem divulga o trabalho que 
está sendo feito pelo CREAS (Cen-
tro de Referência e Assistência So-
cial). Através de uma equipe de pro-
fissionais, eles percorrem pontos da 
cidade em busca destes moradores. 

No primeiro contato eles fazem 
uma entrevista e viabilizam o mel-
hor meio para aquele cidadão. Um 
dos principais destinos destas pes-
soas é o Lar Bom Repouso.  

Localizado no bairro Barcelona, 
os funcionários do Lar trabalham 
para amenizar esta realidade. O 
presidente José Carlos Corsi fundou 
a instituição ao lado da esposa há 42 
anos. O local dispõe de 140 vagas 
e funciona 24 horas por dia. Forne-
cem higienização completa, acolhi-
mento, alimentação e enfermagem 
para acamados. José comenta que a 
instituição é pioneira no Brasil e que 
antigamente os albergues abrigavam 
moradores de rua por apenas cinco 

dias.  Ele se mostra preocupado 
com esta situação. “Morador de 
rua é um invisível, desamparado e 
abandonado em corpo e alma”. O 
fundador cita que a Prefeitura ajuda 
no recolhimento, mas a instituição 
é mantida com arrecadações através 
de festas e apoio de voluntários. “O 
que nos move é a caridade e em 
segundo lugar, o comprimento de 
dever como cidadão. Cuidamos de 
corpos e almas”, finaliza. 

Quem quiser ser um voluntário 
da casa basta entrar em contato 
nos telefones: (11)4224-1377 ou 
(11)4227-5626. O Lar Bom Re-
pouso está situado na Alameda Cas-
saquera, 227, bairro Barcelona.  

Apesar do pouco número em 
relacão a outras cidades do ABC, 
São Caetano luta para que as ruas 
não sejam vistas como uma mora-
dia. Mas há  barreiras quando en-
contram pessoas que criaram vín-
culo com as calçadas e o processo se 
torna mais difícil.
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Universidades do ABC 
prestam serviços

de assessoria jurídica
à comunidade

Serviços são destinados
a pessoas carentes de 
recursos financeiros

serviço, está muito satisfeita: “Con-
sigo resolver meus problemas e te-
nho suporte de especialistas”.

Direito São Bernardo
Desde o início das atividades 
já foram realizados 414.971 

atendimentos em diversas 
especialidades do Direito

A FDSBC possui um posto no 
Poupatempo de São Bernardo do 
Campo (Rua Nicolau Filizola, nú-
mero 100, Centro, São Bernardo 
do Campo), que funciona de se-
gunda a sexta, das 7h às 19h,e aos 
sábados, das 7h às 13h,. O serviço 
conta com 18 estagiários e dois 
supervisores para atendimento ao 
público.

“O atendimento tem grande va-
lor para os alunos e também para a 
sociedade. Os alunos ganham expe-
riência técnica e humanista, sempre 
acompanhados e orientados pelos 
professores. A comunidade carente 
do ABC recebe atendimento jurídi-
co de qualidade”, declara o diretor 
da FDSBC, Prof. Dr. Marcelo José 
Ladeira Mauad.

USCS
No ano de 2014, o Cejusc de São 
Caetano do Sul realizou cerca de 

7.000 atendimentos

A USCS, por sua vez, realiza 
dois convênios: um com o Tri-

Jéssica Danesi

A Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo (FDSBC) e 
a Universidade de São Caetano do 
Sul (USCS) prestam serviços de as-
sistência jurídica para pessoas que 
comprovem carência de recursos 
financeiros, de forma gratuita. Os 
cidadãos que recorrem ao serviço 
obtêm instruções para processos de 
divórcio, negociação de dívidas, in-
denizações e processos de violação 
do direito do consumidor, entre 
outros casos.

Assessoria ou assistência jurídi-
ca é o serviço prestado às pessoas 
desprovidas de recursos para cus-
tear um processo (com renda igual 
ou inferior a três salários mínimos). 
Para que uma pessoa seja classifica-
da como carente de recursos finan-
ceiros, deve encontrar-se em situa-
ção econômica que não lhe permita 
pagar os custos do processo e ho-
norários de um advogado, para que 
seja possível manter seu sustento 
próprio ou de sua família.

Cidadãos atendidos no 
posto do Poupatempo

em São Bernardo.

Utilizando o serviço
As pessoas que tiverem interesse 

em buscar orientações e resoluções 
de problemas pessoais no âmbito 

judicial podem contatar as 
universidades e, para realizar 

uma consulta com a Assistência 
Jurídica, é necessário apresentar 
os seguintes documentos: CPF, 
RG, CTPS, comprovantes de 

renda e de endereço.

Acessibilidade no Transporte
Público em São Bernardo

Beatriz Gracindo Lucas 

O transporte público em São 
Bernardo do Campo possui da 
frota alocada diariamente nas li-
nhas municipais 76% dos ônibus 
com características que garantem 
a acessibilidade. Porém é retratada 
com problemas pelos usuários. A 
secretaria de Transporte Público 
garante que para 2015 estão pre-
vistos investimentos da ordem de 
R$ 340 milhões para a Mobili-
dade Urbana e Modernização do 
Transporte Coletivo.

Segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE) de 2010, mais de 45 
milhões dos brasileiros declaram 
ter alguma deficiência, o que re-
presenta 23,9% da população 
do país. A deficiência motora é a 
segunda mais relatada pela popu-
lação sendo responsável por mais 
de 13,2 milhões de pessoas. A es-
timativa é que 2,8 milhões vivam 
na cidade de São Paulo, a maioria 
usuária do transporte público.

Aline Rocha (24) atleta de 
atletismo paraolímpico relata vá-
rias ocasiões em que a falta de ma-
nutenção atrapalhou a sua rotina 
com a utilização do transporte 
público. Ela conta dois momen-
tos em que quase caiu ao sair do 
ônibus, pois o elevador estava 
com problema no mecanismo que 
trava a cadeira de rodas.  “O pro-
blema que eu tenho às vezes é que 
o elevador trava por falta de ma-
nutenção ou até mesmo por falta 

de uso”.  A Empresa Metropoli-
tana de Transportes Urbanos de 
São Paulo (EMTU), responsável 
pelo Corredor Metra que atende 
ao ABC, informa que realiza além 
das vistorias periódicas, inspeções 
diárias nas garagens, nas quais são 
avaliados itens de segurança com 
prioridade também para o funcio-
namento dos elevadores. 

Além disso, usuários atestam 
que frequentemente a presença de 
lixo nos elevadores pode causar o 
não funcionamento da platafor-
ma. Para o estudante João Paulo 
Soares (22) o transporte público 
está longe de ser bom. Soares acre-
dita que o usuário cadeirante tem 
o mesmo direito que o conjunto 
dos usuários na utilização do ôni-
bus. “Acho que deve ser investido 
mais em treinamento para os fun-
cionários do transporte público, 
e em manutenção. O aperfeiçoa-
mento e investimento em novas 
tecnologias é essencial, como por 
exemplo, em aplicativos que auxi-
liam os usuários”. 

Legislação

Em 2004, a Lei de Acessi-
bilidade do Decreto Federal nº 
5296/04 estabeleceu normas gerais 
e critérios para a regulamentação 
do transporte. A lei requer que 
todos os ônibus adquiridos para o 
serviço público após 2004 sejam 
adaptados para deficientes.

Segundo a EMTU, o ABC tem 
uma frota de 268 ônibus e trólebus 
dos quais cerca de 58% são adap-
tados para usuários em cadeiras de 
rodas. A empresa informa que to-
dos os novos projetos contam com 
100% de acessibilidade, e que os 
usuários podem comunicar irregu-
laridades na frota pela Central de 
Atendimento (0800 724 0555) ou 
pelo site (www.emtu.sp.gov.br).

 Projetos

A Secretaria de Transportes e 
Vias Públicas da Prefeitura de São 
Bernardo do Campo informa que 
estão previstas para este ano inter-

venções relativas à implantação de 
corredores de transporte coletivo e 
novos equipamentos de acesso.

Já a Secretaria da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida 
da Prefeitura de São Paulo informa 
que está desenvolvendo um apli-
cativo que vai mapear a acessibili-

dade da cidade. A intenção é iden-
tificar os pontos em que há guias 
rebaixadas, calçadas adaptadas e 
monitorar a qualidade. Para Tuca 
Munhoz, secretário adjunto, além 
da acessibilidade no transporte, é 
muito importante que haja uma 
garantia de itinerário. “A pessoa vai 
sair daqui com a certeza de poder 
chegar”, afirma.

A secretaria da prefeitura pau-
lista comunica que haverá melho-
rias em mobilidade para o usuário 
de transporte coletivo que faz bal-
deação. Há um amplo estudo para 
que as baldeações fiquem as mais 
próximas umas das outras, e tam-
bém preveem centrais de transpor-
te para levar a pessoa até o local da 
outra linha.

 Ônibus 
adptado com 
elevador para 
cadeirantes. 

Frota de ônibus ainda não é 100% acessível
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bunal de Justiça e o outro, com o 
NAJ (Núcleo de Assistência Jurídi-
ca) junto à Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo. O convênio 
com o Tribunal de Justiça possi-
bilitou a instalação do CEJUSC 
(Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos), que auxilia em proble-
mas jurídicos que o cidadão queira 
resolver de forma amigável, sem 
custos – basta informar os seus da-
dos pessoais e relatar objetivamente 
o problema. Já o convênio do NAJ 
com a Defensoria Pública permite 
a prestação de assistência jurídica 
integral nas áreas cível, família, in-
fância e juventude cível a pessoas 
que comprovem insuficiência de 
recursos financeiros, de segunda à 
sexta, 9:00 às 12:30 e das 15:30 às 
19:00.

“A procura pelo serviço aumen-
tou de forma com que hoje não 
temos a necessidade de divulgá-lo: 
o cidadão que recorre à assistência 
jurídica, após triagem, é direciona-
do para a área específica de atendi-
mento e recebe instruções dos ad-
vogados da Universidade”, declarou 
Suzane Luisa de Oliveira, Chefe de 
Seção Judiciária do CEJUSC.

O CEJUSC atende no Campus 
Centro da USCS, de segunda à sex-
ta, das 9:00 às 17:00.

Telefones
FDSBC: (11) 0800 772 3633

USCS: (11) 4239-3224

As pessoas em tais condições 
podem recorrer ao serviço mas, an-
tes, desconheciam sua existência. 
Essa realidade mudou  no ABC de-
pois que as universidades passaram 
a prestar e divulgar o serviço.

Evelyn Souza, beneficiada do 
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O Esporte Clube Água Santa 
entra de vez para a história do fu-
tebol brasileiro. A equipe de Diade-
ma garantiu neste final de semana o 
acesso para a série A1 do Campeo-
nato Paulista, considerado o topo 
do futebol de São Paulo. Além dis-
so, o Netuno, como é conhecido, 
conseguiu seu terceiro acesso con-
secutivo, sendo o primeiro clube a 
chegar ao feito.

A derrota diante o Velo Clube, 
por um a zero, na última rodada do 
Campeonato Paulista da série A2, 
não estragou a festa dos diademen-
ses. O Água Santa terminou a com-
petição em quarto colocado, com 
35 pontos, mesma pontuação de 
Mirassol, Independente e São Cae-
tano, que perderam nos critérios de 
desempate.

Fundado em 27 de outubro de 
1981, na famosa estrada de terra 
Água Santa, em Diadema, o clube 
se profissionalizou apenas em oito 
de dezembro de 2011. A primeira 
competição oficial foi só há dois 
anos, onde já surpreendeu e conse-
guiu o vice-campeonato da quarta 
divisão de São Paulo. Em 2014 o 
Netuno não fez diferente e nova-
mente conseguiu subir de divisão, 
dessa vez para a série A2. O time 
chegou à competição totalmente 
desacreditado e para muitos era um 
forte candidato ao rebaixamento. 
Apesar da dificuldade no começo 
do torneio, a equipe faturou bons 
resultados no decorrer do Campeo-

nato, e conseguiu a vaga para a elite 
do futebol paulista.

Único técnico do Água Santa 
após sua profissionalização, Márcio 
Ribeiro não segurou a emoção após 
a partida que deu o acesso à equipe. 
Abraçado por todos os jogadores e 

ovacionado pela torcida, o coman-
dante deixou claro que queria a vi-
tória na última rodada, mas que o 
trabalho feito durante a competição 
coroou o feito inédito pelo time de 
Diadema. “Esses meninos são fan-
tásticos e estão de parabéns. Para-

béns para a cidade e para o Água 
Santa”, comenta Ribeiro.

Palavra do presidente
Se apenas um treinador sentou 

no banco de reservas do Água San-
ta, na cadeira do presidente tam-
bém não é diferente. Paulo Farias 
está desde 2011 no comando do 
clube que faz história a cada ano. 
Ele assumiu que nunca imaginava 

que iria estar tão rápido na primeira 
divisão, mas que o sonho sempre 
estava vivo. “A meta na A2 era vir 
e permanecer. No decorrer do cam-
peonato vimos a possibilidade de 
conquistar o acesso”, garante.

Criticado durante todo esse 
tempo, o estádio Distrital Inamar 
passou por algumas dificuldades 
durante o torneio em 2015. Paulo 
Farias assumiu os defeitos de seu 
estádio e disse que as coisas aconte-
ceram muito rápido na história do 
Água Santa. Hoje com capacidade 
para menos de cinco mil pessoas, 
para jogar a série A1 o estádio de-
verá ter no mínimo lugares para 10 
mil expectadores. “Vamos receber 
Corinthians, São Paulo, Palmeiras 
e Santos aqui em Diadema”, afirma 
Paulo Farias.

Na primeira divisão, Água 
Santa faz história no ABC

Time de Diadema conseguiu pela terceira vez consecutiva o acesso e está na elite do futebol paulista

O Netuno conquistou o acesso em Rio Claro.

Foto: C
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Time teve a segunda melhor
média de público da A2.
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ABC Rugby busca 
espaço na elite 
paulistana do 

esporte
Formação de categoria de base está nos planos para 

crescimento do esporte na região

Pedro Canfora

Try, In goal, tackle, ruck, maul e 
scrum. Pode começar a se acostumar 
com estes termos. Todos são comuns 
para quem pratica ou acompanha o 
rugby. O esporte inventado pelos in-
gleses tomou conta do mundo e hoje 
tem praticantes pelos cinco conti-
nentes. No Brasil não é diferente, o 
esporte chegou ao país no final do 
século XIX. Charles Miller, consi-
derado o pai do futebol no país, foi 
também praticante de rugby, pelo 
São Paulo Athletic Club (SPAC). 

Em 2008 nasceu o ABC Rugby, 
time da região, que surgiu da união 
de alunos da UFABC e que tinham 
o desejo de difundir e praticar o 
esporte, sempre representando 
o ABC paulista. Segundo Lucas 
Manfré Barreiro, atleta e diretor de 
comunicação do time, o foco é fazer 
do clube e da região um local para 
o desenvolvimento do esporte, “O 
objetivo é criar uma estrutura pra 
um dia Santo André - ou a cidade 
que representarmos - ser um pólo 
de rugby nacional, assim como é 
São José dos Campos, por exemplo. 
Pra isso nosso foco principal é for-
mar uma categoria de base e daqui 
a uns anos, quem sabe, conseguir 
estar disputando a primeira divisão 
paulista.” O ABC Rugby, hoje, dis-
puta o Campeonato Paulista Série 
C, a terceira divisão do rugby em 
São Paulo. 

Lucas entrou nos Carneiros em 
2010 e, desde 2011, acumula a fun-

ção de Diretor de Comunicação da 
equipe. Isto é bem comum em times 
amadores, já que os próprios atletas 
assumem funções na diretoria para 
que auxiliem nas questões burocrá-
ticas e no que for preciso para a or-
ganização do clube. 

Outro problema enfrentado por 
clubes amadores no país é a falta de 
investimento, tanto do poder pú-
blico quanto da iniciativa privada. 
“Não temos nenhum patrocínio 
propriamente dito. O que temos é 
apoio de pessoas próximas que gos-
tam do time e querem ajudar. Uma 
é o pub que frequentamos que co-
labora com uma quantia pequena 
de dinheiro mensalmente, e temos 
um torcedor que também tem uma 
empresa e nos ajuda com algumas 
despesas.” afirmou Lucas.

Mesmo sendo um esporte com 
muita tradição e torcedores e prati-
cantes ao redor do mundo, o rugby 
volta às Olimpíadas do Rio de Ja-
neiro em 2016, depois de ficar 92 
anos de fora dos Jogos Olímpicos. 
A modalidade a ser disputada será 
o rugby sevens, onde 7 jogadores 
e não 15, disputam a partida para 
cada lado, já que é mais dinâmico e 
pode ser disputado em menos dias, 
uma vez que os jogos possuem du-
ração de um pouco mais de duas 
semanas. 

Ricardo Falçarella, 23, está no 
time há 6 anos. Desde o começo de 
2015, foi eleito o capitão da equipe, 
destacou a importância do compa-

nheirismo entre os jogadores e das 
escolhas, muitas vezes difíceis de se 
tomar, para poder seguir jogando e 
competindo “nos vemos como uma 
família, como irmãos que dividem 
o mesmo sonho, que lutam diaria-
mente contra seus problemas para 
no final poder se dedicar ao rugby. 
Muitas vezes abrimos mão de estar 
com nossas famílias, de fazer nossas 
vontades, de estar em alguns com-
promissos por esse sonho.” Pergun-
tado sobre a volta do rugby às Olim-
píadas, destacou que tem crescido o 
interesse pelo esporte com a volta do 
Rugby nas Olimpíadas muitas pes-
soas que mal sabiam do que se trata-
va o esporte, começaram buscar co-
nhecer mais sobre ele.” E, além das 
pessoas conhecerem mais, “chegou 
muito mais apoio financeiro, e tem 
ajudado muito a atrair mais atletas.”

Uma tradição interessante do 
rugby é o chamado “Terceiro Tem-
po”, onde os atletas das duas equipes 
se encontram para confratenizar, 
promovendo o espírito esportivo. 
“Independentemente da rivalidade 
ou do resultado de um jogo, o res-
peito sempre prevalece. Lógico que 
temos muitos atritos ao decorrer de 
uma partida mas é ai que entra o 3º 
tempo, ele serve para nós resolver-
mos qualquer problema do jogo, 
para nos confraternizarmos um 
com o outro, nos divertir e esquecer 
qualquer problema que começou 
dentro de campo.” completou o ca-
pitão do ABC.

Foto: Pedro C
anfora

Carneiros em um scrum, 
nele os jogadores lutam por 
espaço e pela posse da bola
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Projeto Cultural beneficia público da cidade de Mauá
O projeto valoriza o conhecimento cultural, a convivência em grupo, a experiência e o prazer.

Amanda Melo

A Sede das Oficinas Culturais de 
Mauá, inaugurada em 2013, oferece 
aulas gratuitas nas áreas do teatro, 
dança e música que permitem a ex-
pressão artística dos alunos. O pro-
jeto, fundado em meados de 1998, 
aprimorou-se nos últimos três anos 
e tornou-se motivo de orgulho para 
os habitantes da cidade. 

Segundo o Coordenador da 
Sede, José Terra Bernardino, ou Zé 
Terra como prefere ser chamado, 
os principais objetivos do lugar são 
divulgar e possibilitar às pessoas o 

acesso a todas as formas possíveis de 
arte, para seu próprio conhecimento 
cultural, educacional e social.

Zé Terra diz que a influência 
das artes na vida das pessoas é im-
prescindível. “Em minha opinião, é 
saúde preventiva. Tem muita gente 
que evita certas doenças quando 
pratica uma determinada arte, tanto 
física, como a dança que exige um 
condicionamento físico enorme, ou 
a música, que tem a capacidade tam-
bém física, mental e até espiritual.”

De acordo com dados publica-
dos no site da Prefeitura Municipal 

de Mauá, o local recebe cerca de três 
mil pessoas por ano e o seu público 
engloba crianças, jovens e adultos. 
Entre as principais atividades do 
projeto está o curso de “Contação 
de Histórias” que ensina técnicas 
para aprender ou contar histórias.

Curso de Contação 
de Histórias

“Proporciona o encontro de 
você com você mesmo, com a sua 
ancestralidade, com o seu perten-
cimento e com a sua identidade. A 
aula aborda um processo diferente a 
cada dia e isso depende das pessoas 
e do universo.”, afirma a professora 
Vanessa Castro. Ela acredita que 
os aprendizes gostam da atividade, 
porque sempre voltam. “Voltar em 
uma aula é o mais importante”, diz.

A professora de Língua Portu-
guesa Sandra Roseli Marques, de 49 
anos, é uma das alunas de Vanessa. 
Ela conta que procurou a atividade 
porque acredita que dominar a arte 
de contar histórias facilita e viabiliza 
o trabalho do professor no que se tra-
ta de prender a atenção dos alunos.

Zé Terra assegura que o Projeto 
das Oficinas Culturais foi bem rece-
bido pelo público mauaense e se 
tornou uma espécie de “cartão de 

Fachada da 
Sede das Oficinas 
Culturais.

Professora conta 
história aos alunos.
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visitas” da cidade. Porém, diz que 
não é possível atender a todos que 
procuram o local por falta de espaço 
físico e também de profissionais. 
“Deveria ter mais investimentos, 
muito mais”, declara.

A aluna de teatro Mayumi Si-
zue, 19 anos, concorda que seria 
necessário investir ainda mais no 
projeto. “Só queria que a Prefeitura 
e o Governo ajudassem mais essas 
Oficinas, com estruturas, materiais 

e um salário digno aos professores. 
Apenas gostaria que eles vissem a 
arte como algo essencial na vida de 
qualquer jovem”, diz.

Novas inscrições são abertas 
todo começo de ano. A Sede das 
Oficinas Culturais está localizada na 
Rua dos Bandeirantes, nº 611, na 
Vila Bocaina. Funciona de segunda-
feira a sexta-feira, das oito e meia da 
manhã ás oito horas da noite. Tele-
fone para contato: 4544-7692.

Gabriela Torres

A ELT - Escola Livre de Teatro 
de Santo André comemora no palco 
os seus 25 anos de um jeito diver-
tido com a peça Aporia. O texto, 
inspirado na obra de Franz Kafka O 
Castelo, mostra a trajetória e as di-
ficuldades pela qual a escola passou 
ao longo destes 25 anos. 

O espetáculo foi montado pe-
los alunos de sua terceira formação, 
com direção de Vinicius Torres Ma-
chado.

A peça mostra a realidade que 
alunos, professores e coordenadores 
passaram na época em que a escola 
foi fechada pela Prefeitura de San-
to André. Também faz uma crítica 
de como o espaço público é tratado 
com descaso.

Os atores e alunos da terceira 
formação falam sobre a sensação 
de estar representando a história da 
ELT nos palcos. Para o ator Caco 
Anancibia é uma data muito espe-
cial, pois são as bodas de prata da 
escola. “Podia ser 23 ou 24, mais é 
25 anos. Poder colaborar com esse 
momento, essa data que é tão espe-
cial em uma história de tanta luta e 
resistência, tem um gostinho a mais. 
É a cereja do bolo”, explica o ator.

Aporia trata de um momento 

quando todos juntavam forças para 
continuar com a escola funcionan-
do, e esta dificuldade foi retratada 
com trajetória de sensações para o 
público. “ Um problema que a gen-
te sempre viu nessa escola é que ela 
está realmente caindo aos pedaços. 
A gente teve dificuldade na relação 
com a prefeitura e tudo isso estava 
nesse processo o tempo inteiro. No 
final das contas foi esta estética que 
a gente acabou usando e ao mesmo 
tempo tivemos que ir “ralando” pra 
conseguir resolver as coisas’’, con-
ta Juliana Alavorato, atriz da peça 
Aporia.

A Escola surgiu nos anos 90 e 
desde lá tem servido de muita ins-
piração para quem quer seguir a 
carreira artística. O exemplo disto é 
atriz e cantora Alba Brito. “Em 98 
eu tive a oportunidade de assistir o 
espetáculo nossa cidade. A minha 
primeira professora de teatro foi 
a Ana Paula Feltrin que estava no 
elenco e foi assim que eu cheguei 
até a escola me apaixonei pelos es-
paços, pela iluminação, pela cena do 
bolinho de chuva enquanto a gente 
assistia a peça podia sentir um chei-
ro, podia sentir o gosto. O público 
podia participar ativamente do fazer 
teatral e aquilo me instigou muito, 

foi através da Ana Paula Feltrin que 
eu pude entrar e conhecer o espaço 
da escola e a arte que faziam dentro 
da ELT, conta Alba Brito ex-aluna 
da escola.

Para atriz, a escola livre foi uma 
experiência transformadora, pois fo-
ram 10 anos de ELT. “Foi na escola 
livre que eu realmente resolvi conti-
nuar nesse caminho que eu sei que 

é eterno. Eterna busca, por recicla-
gem, eterna busca por conhecimen-
to e foi muito bacana”, explica Alba 
Brito ex-aluna da ELT.

Enrique Aue ex-aluno da escola 
conta que o seu maior aprendizado 
dentro da ELT foi a pesquisa teatral.  
“Não tinha haver com o fazer suces-
so ou alcançar um resultado mais 
sim priorizar os processos. Com a 

pesquisa se tem a noção do que se 
aprofundar e pra que lado a gente 
quer ir”, conta Enrique Que ex-alu-
no da ELT.

Aporia ficará em cartaz até o fi-
nal de maio. Todos os finais de se-
manas sempre ás 20h30 a entrada é 
gratuita, classificação para maiores 
de 12 anos  no teatro Conchita de 
Moraes em Santo André.

ELT comemora seus 25 anos no palco
Alunos apresentam todos os momentos pelos quais a escola passou ao longo de seus 25 anos
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Aporia, peça 
inspirada no texto

O Castelo de 
Franz Kafka
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Bruna De Grande

A música faz parte de diversas 
culturas e classes sociais. Pessoas de 
diferentes idades de todo o mun-
do, dançam, cantam, criam e se 
divertem com esta arte. Levando 
em consideração os efeitos da mú-
sica na vida do ser humano, existe 
a musicoterapia. Este campo de 
estudo investiga as diferentes for-
mas de relação das pessoas com esse 
meio. Como profissão, o método se 
desenvolve em diferentes situações 
e utiliza a música para favorecer o 
desenvolvimento humano.

Para o coordenador do curso 
de musicoterapia da FMU (Centro 
Universitário das Faculdades Me-
tropolitanas Unidas), Raul Jaime 
Brabo, a utilização musical como 
terapia pode ser observada em casas 
de repousos, instituições psiquiá-
tricas e com pessoas que não se co-
municam verbalmente. “A música 
atinge as pessoas de forma tão in-
tensa que os músicos sentem a ne-
cessidade de entender a experiência 
das pessoas com a música”, afirma o 
especialista.

O método, além de ser fonte 
de estudo, pode trazer benefícios à 
saúde. Segundo o coordenador do 
curso, a musicoterapia pode ajudar 

na saúde global das pessoas. “É uma 
abordagem terapêutica à disposi-
ção de todos, não invasiva e muito 
gratificante”, destacou Brabo, que 
ressalta também a importância da 
atividade para o equilíbrio físico e 
mental. “É um excelente estímulo 
para o cérebro”, finaliza.

A estudante de musicoterapia e 
formada em música, Vivian Cristine 

na área de música e saúde do Insti-
tuto Israelita de Ensino e Pesquisa 
Albert Einstein, Eliseth Leão, a ati-
vidade auxilia no desenvolvimento 
auditivo, motor, cognitivo e social. 
Entretanto, o maior ganho para as 
crianças em relação à música está 
nos campos afetivo e social.

Segundo a especialista, o efeito 
do treinamento musical no cérebro 
é semelhante ao de um esporte para 
os músculos. “A prática musical faz 
com que o cérebro funcione em 
rede. Deste modo, ao indivíduo ler 
determinado sinal, precisa passar 
essa informação visual ao cérebro. 
Este, por sua vez, transmitirá à mão 
o movimento necessário (tato). Por 
final, o ouvido mostra se o movi-
mento feito foi o correto (audi-
ção)”, afirma a pesquisadora.

A musicoterapeuta destaca que 
a música, enquanto arte, tem a ca-
pacidade de impressionar e fazer 
com que a sensibilidade da pessoa 
relaxe e se abra. Além disso, tam-
bém pode melhorar a saúde da 
pessoa. “Ela tem a capacidade de 
tocar o indivíduo como um todo. 
Dependendo do material sonoro, 
pode atingir dimensões física, emo-
cional, mental e espiritual”, ressal-
tou Eliseth.

Práticas musicais ajudam no bem estar das pessoas
Especialistas comprovam que a atividade é positiva ao corpo e à mente

Assessoria de Im
prensa FM
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Allegro, 29 anos, de São Caetano do 
Sul, acredita que a profundidade da 
música pode ajudar as pessoas com 
as emoções. Para ela, a experiência 
musical fez com que criasse novos 
conceitos. “Poder utilizar a música 
para melhorar a vida de alguém é 
indescritível”, afirma a garota. Além 
do amor pela área, Vivian também 
está segura em relação ao mercado 

de trabalho. “Estou confiante de ter 
um futuro promissor. São vastas as 
áreas de atuação”, destacou a jovem.

Música faz bem desde cedo

A prática musical atua no de-
senvolvimento infantil e possibilita 
diversos estímulos. De acordo com 
a musicoterapeuta e pesquisadora 

Estudantes do Centro 
Audiovisual de São 
Bernardo produzem 

videoclipes de bandas
Seis bandas da região do ABC

participam da iniciativa do Centro, 
que visa o aprendizado prático dos alunos.

Aline Blotta

Em São Bernardo do Campo, o 
Centro Audiovisual (CAV) incenti-
va os alunos a produzirem conteúdo 
cultural. Em parceria com bandas 
da região do ABC, os estudantes 
estão envolvidos com a produção 
de seis videoclipes. São seis bandas 
participantes, que foram escolhidas 
através de um edital realizado pelo 
Ministério da Cultura, no final de 
2013. O principal critério dos ava-
liadores foi a qualidade das músicas 
criadas pelas bandas inscritas. Até 
agora, quatro bandas concluíram as 
fases de pré-produção e produção de 
seus respectivos videoclipes.

também, a revitalização dos estú-
dios da companhia Vera Cruz, a 
maior companhia cinematográfica 
do país. O Vera Cruz foi instalado 
em São Bernardo em 1949, produ-
ziu e co-produziu mais de 40 filmes 
de longa-metragem e foi desativado 
em 1954 por problemas financeiros.

O coordenador do núcleo de 
produção do CAV, Luís Eduardo 
Catenacci, afirma que o espaço foi 
criado para preparar profissionais 
e preencher a demanda da indús-
tria audiovisual. Com relação ao 
futuro, Catenacci diz que o espaço 
deve se tornar um núcleo de pro-
dução, capaz de realizar seus pró-
prios projetos.

Desde a reabertura do estúdio, 
no dia 26 de Outubro de 2012, a 
procura pelos cursos cresce. “Em 
nosso último processo seletivo, 
mais de mil pessoas se candidata-
ram as vagas. Este número repre-
senta 25% a mais do que o núme-
ro de inscritos no processo seletivo 
anterior. Esperamos que o Centro 
possa atender 225 alunos em bre-
ve”. Conclui Catenacci.

Os membros da banda Sr 
Omar, uma das escolhidas pelo 
edital, afirmam que esta foi a pri-
meira experiência com a gravação 
de videoclipes. Os integrantes 
destacam o profissionalismo dos 
envolvidos com o projeto. “Desde 
o diretor até os auxiliares e estagiá-
rios, todos foram muito prestativos 
e empenhados na pré produção e 
no dia de gravação do videoclipe.” 
Segundo os membros da banda, o 
dia da gravação superou as expec-
tativas deles.

O vídeo foi gravado em duas 
diárias. Na primeira, a banda apa-
rece tocando em estúdio e na se-
gunda, atores foram filmados em 
uma locação externa.

A proposta do CAV é a de que 
os videoclipes explorem diferentes 
técnicas. Quatro clipes utilizam fil-
magens em estúdio e locação exter-
na, um deles animação e o outro, 
tanto filmagem quanto animação.

O Centro Audiovisual faz parte 
de um programa do governo mu-
nicipal que visa a capacitação de 
jovens a partir de 16 anos. Os cur-
sos disponíveis são de cinema/TV, 
animação 2D e 3D. A duração é 
de três semestres. O programa visa 

A esquerda:
Membros da banda 
Sr Omar durante a 
gravação do videoclipe. 
A direita: Site Oficial da banda.  
http://bandasromar.wix.com/bandasromar

Foto: Leandra Aragão.


