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EDITORIAL Brenda Mineo

A região metropolitana do Estado de São Paulo já pode contar com a 42ª 
edição do jornal “Olhar Social”, produzido por estudantes de Jornalismo da 
Universidade Municipal de São Caetano do Sul.   

Nesta edição, destacamos as iniciativas do ABC na área da Cultura, 
como os cantores de bandas independentes entrevistados por nossa repórter 
Jacqueline Martins, a Casa do Hip Hop,  que já existe há 16 anos em 
Diadema, e os saraus que mobilizam a região e brilham na matéria de João 
Paulo Soares. Além, é claro, dos estúdios Vera Cruz, que estão renascendo na 
reportagem de Carolina Gois. 

Os desafios na área da Educação são apresentados por Amanda Costa, que 

aborda a difícil realidade de crianças autistas que estudam em escolas públicas 
da região. Em Economia, Nathalia Vacario conta a história de dois moradores 
do ABC que perderam seu emprego durante a crise e decidiram empreender.

Gabriel Nishikata mostra um olhar peculiar sobre a rotina dos vendedores 
ambulantes nos trens da CPTM. Amanda Lemos faz uma análise da crise 
hídrica e seus reflexos na região. E, para descontrair, Marielle Rojas apresenta o 
Parque do Guapituba, em Mauá, com toda sua diversidade.

Esperamos que você, caro leitor, aproveite as matérias desta edição. Cada 
reportagem foi pensada para oferecer o que há de melhor na região. 

Boa leitura! 

Os Jornaleiros*

Samuel Wainer foi uma gran-
de figura do jornalismo brasileiro. 
O único brasileiro a cobrir o Jul-
gamento de Nuremberg, no qual 
os nazistas foram submetidos após 
a 2ª Guerra.

No início da carreira, o Pro-
feta (apelido dado por Getúlio 
Vargas) trabalhou nos Diários 
Associados e O Globo. Em 1938, 
Wainer fundou a revista Diretri-
zes, o primeiro periódico semanal 
brasileiro de tendência política 
de esquerda. Trabalharam nela 
nomes importantes como Jorge 
Amado, Graciliano Ramos e Car-
los Lacerda, futuro “arqui-inimi-
go” do jornalista.

Em 1949, após cobrir um 
encontro de produtores de trigo 

o jornal mais vendido do Rio, e logo 
foi lançado em São Paulo e Porto 
Alegre. O UH foi a primeira cadeia 
de jornais nacionais homogênea. 
Todas as edições regionais tinham o 
mesmo titulo e uma linha editorial 
idêntica em varias redações. 

A explosão de vendas incomodou 
outros jornais. O Profeta foi acusado 
por Carlos Lacerda de não ser brasi-
leiro e ter nascido na Bessarábia, atual 
Moldávia, o que o impediria legal-
mente de ter um jornal no Brasil. A 
campanha contra ele levou prolongou-
-se para além do suicídio de Vargas.

no sul, decidiu ir até São Borja en-
trevistar o ex-ditador, que o recebeu 
muito bem. Wainer foi o primeiro 
jornalista a anunciar a volta de Var-
gas ao poder. Desta entrevista nasceu 
a amizade entre eles.

Eleito em 1950, Vargas precisa-
va de apoio na imprensa, que lhe era 
hostil. Sabendo do descontentamento 
de Wainer em trabalhar para Cha-
teaubriand, ofereceu a ele a opor-
tunidade de ter seu próprio jornal. 
Foi fundado o jornal Ultima Hora, 
começou a circular em 1951 como 
escudo para Vargas. Em 6 meses, era 

Quando Getúlio se matou, 
acharam que Samuel e o UH se-
riam enterrados com ele. Mas re-
sistiram até a próxima ditadura, 
em 1964, quando Wainer foi no-
vamente para o exílio. Voltou em 
1967, mas já não tinha liberdade 
ou recursos para fazer seu jornal 
no regime militar. Em 1972, ven-
deu-o a um grupo de empreiteiros.

Quando morreu, em 1980, 
Wainer era colunista da Folha de 
S. Paulo. Seu segredo só foi reve-
lado 25 anos depois, em seu livro 
autobiográfico “Minha Razão de 
Viver”, em que revela ter nascido 
na Bessarábia.

* Os Jornaleiros: Gabriel Nishikata, 
Hygor Cardoso, Julia Garcia, Mikael Schu-
macher, Nathalia Vacario, Nicolas Zocarato

O profeta da Bessarábia
“Wainer é o único jornalista capaz de fazer um jornal capitalista

no primeiro caderno e comunista no segundo”
Euvaldo Lodi, fundador do SESI e SENAI Jornal - Laboratório

do  Curso de Jornalismo 
da Escola de Comunicação

Autismo e
a realidade
da inclusão 
no ABC
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Amanda Costa

A busca do gerente de vendas 
Wendel Pereira Martins, 37, por 
uma escola para seu filho autista de 
sete anos, não foi das mais fáceis. 
Muito pelo contrário, as dificulda-
des foram enormes e o pai diz que 
deu sorte em achar uma escola que 
fizesse o trabalho de inclusão: “Vi-
sitamos cerca de dez escolas, mas, 
infelizmente nenhuma delas aceitou 
o meu filho”, relembra.

Tentando entender essa dificul-
dade de conseguir uma escola regu-
lar para matricular crianças autistas, 
surge a pergunta: o que difere uma 
criança autista de outra saudável? 
Cristine Yde, biomédica da Uni-
versidade de São Paulo e integrante 
do projeto A Fada do Dente (plano 
que visa entender os transtornos do 
espectro autista por meio do uso de 
dentes de leite de crianças autistas), 
diz que “fisicamente, a criança autis-
ta é semelhante a qualquer criança 
saudável. Tanto que se olharmos e 
compararmos a foto de duas crian-
ças (uma autista e outra não), não 
notaremos diferença. No entanto, 
encontramos a diferença quando 
observamos comportamentos que 
envolvem dificuldade em interação 
social e comunicação,  movimentos 
repetitivos e estereotipados. Além 
disso, é possível observar característi-
cas, como resistência e sensibilidade 
a cores e/ou sons”. 

A Escola Estadual Mahatma 
Ghandi, localizada no Jardim Ora-
tório, em Mauá, conta com três 
crianças autistas, de seis a nove anos, 
no período da manhã, e busca orien-
tar os pais quanto à investigação de 
algum possível transtorno, distúrbio 
ou deficiência para que com o laudo, 
seja possível o encaminhamento ao 
governo, para oferecer um acompa-
nhamento mais apropriado, já que 
sem esse laudo não é possível obter 
ajuda ou infraestrutura. 

Escolas públicas oferecem recur-
sos limitados para alunos em geral. 

Com um autista não seria diferente. 
Tomando a perspectiva de que os 
autistas são pessoas que precisam de 
atenção especial, tudo se torna mais 
difícil. Para os professores, é com-
plexo manter os diferentes ritmos de 
aprendizagem entre as crianças: um 
aluno com autismo necessita de pre-
ocupação e atenção redobradas. 

De acordo uma das educadoras 
da Escola Mahatma Ghandi, Priscila 
de Souza Matias, 42, os professores 
não recebem nenhum tipo de trei-
namento específico para atender as 
crianças autistas: “Qualquer apro-
fundamento sobre o assunto se dá de 
forma particular, individual de cada 
professor”.

Para o aluno, é ainda mais com-
plicado. Além de ter dificuldades em 
acompanhar o ritmo da forma “espe-
rada” pela escola, ainda pode enfrentar 
a questão do preconceito e bullying, 
algo muito comum nesse ambiente. 

Questionado sobre como a es-
cola está contribuindo para o desen-
volvimento de seu filho, Wendel diz 
que “de maneira sociável, tínhamos 
recentemente uma fonoaudióloga 
atendendo meu filho duas vezes por 
semana. Agora estamos estudando a 
inclusão de uma psicopedagoga, mas 
as terapias ainda são caras”. 

Não podemos nos esquecer de 
que a etapa escolar influenciará mui-
to na vida das crianças com autismo, 
que um dia se tornarão adultos. É 
necessário prepará-los para a vida 
fora da sala de aula e dar a eles a base 
para a vida em sociedade.
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Gabriel Nishikata

A cada ano que passa,  é comum 
ver o preço dos alimentos aumen-
tar. A coxinha que pagávamos R$ 
3,00, agora é vendida por R$ 3,50 
e por aí vai. Mas, tem lugares onde 
essa realidade parece não se aplicar: 
nos trens, por exemplo, de estação 
a estação aparece um marreteiro 
(apelido dos vendedores ambulan-
tes) novo para oferecer os mais va-
riados tipos de comida, geralmente 
todos muito em conta. Esse tipo de 
comércio é ilegal por lei, mas por 
razões diferentes, as “feiras ferro-
viárias” acontecem com força nas 
linhas da CPTM, Companhia Pau-
lista de Trens Metropolitanos.

“Chocolate de bacana a preço de 
banana”, brinca “RN”, 19. “Marre-
tando” desde 2010 na linha turque-
sa da CPTM, vende tudo quanto é 
tipo de alimento, usando o lucro, 
para pagar contas e bancar sua facul-
dade de Arquitetura. O jovem conta 
que já chegou a ser preso tentando 
resistir à apreensão de seus produ-
tos, e assume curtir a adrenalina que 
passa na profissão.

Assim como RN, o marreteiro 
“DG”, 30, é outro que adora sen-
tir uma emoção.  Para não ter seus 
produtos confiscados, já chegou 
a fugir da segurança várias vezes,  
escapando pelos trilhos dos trens. 
“O guarda aparece e a gente some”, 
brinca, ressaltando que não pode 
correr o risco de perder mercado-
ria, já que toda sua renda vem das 
balas que vende. 

A vida desses vendedores não é 
nada fácil, e tem vezes que a tentati-
va de driblar a vigilância não dá cer-
to. Mais sossegado, “IS”, 20, diz que 
já foi várias vezes pego pela seguran-
ça, onde só não perdeu tudo, pois 
tem ajuda de sua esposa, que carrega 
metade das mercadorias. “Mesmo 
assim, tem dia que a gente só perde 
e não ganha nada”, lamenta. 

Embora a prática não seja vis-
ta pela lei com bons olhos, muitos 
passageiros não se incomodam com 
esse tipo de comércio. O estudante 
de Ribeirão Pires, Felipe Andrade, 
25, fala que quando a fome bate, 
sempre compra comida com algum 
marreteiro que estiver passando. 
“Eles não estão atrapalhando nin-
guém, nunca tive problema consu-
mindo esses produtos”, comenta.

Como pedir esmola e comercia-
lizar nas estações de trem é proibi-
do, a CPTM atua com segurança 
uniformizada e à paisana, além dos 
avisos e anúncios pedindo aos usuá-
rios das linhas para não estimular a 
prática irregular.    

O especialista em segurança pú-
blica e privada, Jorge Lordello, acon-
selha cuidado na compra dessas mer-
cadorias, pois podem ter qualidade 
duvidosa. “Toda atividade comercial 
e social é regulada pela legislação, 
se isso não acontece, vira bagunça”, 
complementa. Já RN, DG e IS afir-
mam que adquirem seus produtos 
de forma legal, comprando-os nos 
diversos atacadões que existem no 
Grande ABC e Capital.

Foto: Edson Lopes Jr/ A2 Fotografia
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*Os comerciantes pediram para não 
terem seus nomes identificados.
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Apesar de ilegal, 
comércio ambulante 

é corriqueiro nas 
linhas da CPTM

“Feiras ferroviárias” acontecem
com força nas linhas dos trens

Crise impulsiona 
empreendedores a criar

seu próprio negócio
Trabalhadores do grande ABC que perderam empregos 

dizem que crise os incentivou a criar microempresas

Nathalia Vacario

Em meio à crise e ao desempre-
go, abrir uma empresa mesmo que 
de pequeno porte, foi a solução para 
alguns moradores do Grande ABC.

O empreendedor Mark Alexan-
dre Cardoso, 42, morador de Santo 
André, que antes trabalhava como 
motoboy, notou que devido à crise 
as vagas de trabalho na área começa-
ram a ficar cada vez mais escassas, até 
levá-lo a falta de emprego.

Para o fotógrafo de eventos El-
son Alex da Rocha, 27, também de 
Santo André, não foi diferente. A 
procura pelo serviço de fotografia foi 
diminuindo, com cortes na empresa 
em que trabalhava. 

Para ambos, a saída para essa si-
tuação foi criar seu próprio negócio.

De acordo com o Professor de 
Economia da Universidade Munici-
pal de São Caetano do Sul, José Car-
los Ferrante, abrir o próprio negócio 
implica em riscos. Ele ainda acres-
centa que é necessário ter certeza de 
que é isso que realmente se deseja 
fazer. Para ele, é preciso refletir, es-
tar disposto a trabalhar 24 horas por 
dia, traçar um plano de negócios e 
então seguir com o sonho.

A ideia de Mark Cardoso foi abrir 
uma empresa de entrega na grande 
São Paulo, onde presta serviços de 
transporte com motos e carros - a 
Marxpress. Já sendo do ramo, ele per-
cebeu que pelo fechamento das outras 
empresas de entrega, os clientes dessas 
organizações começaram a voltar ao 
mercado. Foi aí que viu a oportunida-

de de abertura de sua microempresa. 
Já Elson da Rocha fez um em-

préstimo empresarial e investiu na 
divulgação de seus serviços de foto-
grafia, a ElsonAlexFotografia.

Pesquisa do indicador Serasa Ex-
perian de “Nascimento de empresas” 
registrou a criação de 991 mil novos 
empreendimentos no Brasil no pri-
meiro semestre de 2015. 

“É muito importante o surgi-
mento de novas empresas de sucesso. 
Isso caracteriza o espírito empreen-
dedor de uma sociedade”, diz o pro-
fessor Ferrante.Fotos:N

athalia Vacario

Dicas para abertura 
de novas empresas

Mesmo em meio à crise, os dois 
empreendedores se sentem muito re-
alizados e felizes pelos resultados que 
estão conquistando com seus negó-
cios, e dão dicas para quem, assim 
como eles, querem abrir seus empre-
endimentos. “Lute, tenha paciência, 
trabalhe com empenho e qualidade” 
diz Mark Cardoso. E Elson da Ro-
cha adiciona: “Busque sempre prati-
car um valor acessível de seu serviço 
a todos, sem querer superfaturar, 
procure ter excelência no seu tra-
balho, divulgue o máximo possível, 
busque conhecimentos sobre a área 
e cumpra os prazos”

“O Brasil é muito maior do que 
essa crise ética, política e econômica” 
conclui Ferrante. E segundo ele, a 
crise do país terá um fim.

Depois de perder 
seu emprego 

Mark abre sua 
própria empresa 

de entregas.

O fotografo Elson faz fotos 
em estúdio, ensaios externos 
e coberturas de eventos com 

preços acessíveis a 
todos os públicos.
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Aline Batista

Nos últimos anos, uma das 
grandes preocupações das empresas 
é com relação à responsabilidade 
social. O voluntariado empresarial 
distingue-se do voluntariado indivi-
dual, pois é uma forma de estimular 
os funcionários a participarem de 
uma ação em que toda comunidade 
sai ganhando. Por isso, esse com-
portamento nas grandes e pequenas 
companhias vem crescendo e sendo 
uma prática muito importante para 
a organização e o funcionário.

Algumas empresas são muito 
questionadas sobre qual a vantagem 
que a organização com fins lucrati-
vos tem em ceder seus funcionários 
durante o horário de trabalho para se 
dedicarem a campanhas sociais, como 
a Páscoa, Agasalho, Dia das Crianças, 
Natal, entre outras. 

Segundo Juliana Pereira, 29, 
Analista de Recursos Humanos, da 
empresa Bemis, de Mauá, é muito 
importante envolver os funcioná-
rios a praticar atos sociais, porque 
auxilia no desenvolvimento do co-
nhecimento técnico, nas habilidades 
de cada um e reforça valores, como 
respeito e ética. Essa ação também 
consegue melhorar a evolução do 
funcionário na empresa e acaba be-
neficiando todos os envolvidos.

Um desses exemplos é o grupo 
Talentos do Bem, projeto de incen-
tivo ao trabalho voluntário da mul-
tinacional Bemis. Os objetivos da 
empresa com o grupo é promover 

melhorias sociais, incentivar e valori-
zar o conceito de cidadania, promo-
ver a integração entre funcionários e 
aumentar a motivação dos colabora-
dores. Em uma das ações, os funcio-
nários arrecadaram donativos para as 

instituições bairros carentes da região.
“A empresa dá o primeiro passo 

ao criar o grupo de voluntários e in-
centivar para ajudarmos a instituição 
escolhida, seja com roupas, alimentos 
ou produtos de higiene pessoal. Po-

rém, você se apaixona porque percebe 
que também somos responsáveis pela 
comunidade e começa a querer ajudar 
não somente durante as campanhas, 
mas continuar essa prática na vida 
pessoal” relatou Beatriz Silva, 21, estu-

dante de Administração e integrante 
do Talentos do Bem.

Para Letícia Almeida, 20, morado-
ra do bairro Zaíra, em Mauá, a maioria 
dos grupos de voluntários concentra 
seus esforços em hospitais ou no apoio 
a bairros e instituições mais conheci-
dos. A iniciativa de alguma organiza-
ção auxiliar o próprio bairro onde está 
inserida possibilita que muitas outras 
pessoas também sejam amparadas. 

Essa prática, exercida por algumas 
companhias é recente, porém está 
crescendo bastante. Muitas empresas 
já estão em busca de um programa de 
trabalho voluntário, com um bench-
marking, ou seja, uma comparação de 
serviços, produtos ou práticas empre-
sariais, com a finalidade de melhorar a 
forma como realiza a mesma função. 

“Quando a empresa incentiva um 
trabalho social é um diferencial. Eu e 
alguns amigos somos interessados em 
participar de atividades voluntariadas, 
porém não temos tempo. Conciliar 
o trabalho com uma ação gratifican-
te como essa é ideal. Espero que essa 
iniciativa cresça em  outras empresas, 
como a que eu trabalho” disse Tiago 
Ferreira, 27, Engenheiro de Energia. 

É importante lembrar que essas 
ações não são remuneradas e as empre-
sas não recebem nada por incentivar 
ou organizar os grupos de voluntários. 
Ou seja, é uma atividade para melho-
ria da comunidade, o despertar do 
respeito e da ajuda ao próximo e para 
fortalecer ainda mais a organização. 

Empresas ajudam comunidade 
com trabalho voluntário

Construção de grupo de funcionários para auxiliar comunidade se torna opção entre as empresas

Foto: Th
ais Sanches

Grupo Talentos do Bem 
da empresa Bemis, em 

ação no Instituto Ronald 
McDonald do ABC.

Juliana Santos 

Não é de hoje que o preconceito 
racial está inserido na sociedade, esse 
grave problema é uma herança do 
nosso País desde a época da exploração 
dos escravos. Existe uma relação mui-
to próxima entre racismo e escravidão 
de interesses econômicos e sociais da 
população branca europeia que resul-
tava em poder e superioridade.  

O Brasil foi o último país do 
mundo a abolir o trabalho escravo 
de pessoas de origem africana, em 
1888, após ter recebido, ao longo de 
três séculos, cerca de quatro milhões 
de africanos como escravos segundo 
dados do IBGE 2010.  

A ONG Negra sim – Movimen-
to de Mulheres Negras de Santo 
André, nasceu em março de 1995 e 
tem como objetivo criar condições, 
integrar as mulheres negras de vários 
setores, diminuir as desigualdades 
de gênero e etnia sofridas historica-
mente para que as mesmas vivam 
em plena cidadania. A partir desta 
perspectiva feminista, a entidade 
tem atuado em conjunto com ou-
tras organizações da região ABCD, 
Mauá e Ribeirão Pires, colocando 
como pauta as questões étnico-racial 
a fim de viabilizar o protagonismo 
das mulheres negras. 

A missão da Negra Sim é o em-
poderamento das mulheres negras, 
trabalhando a estima das mulheres 
e seus filhos. Próximo a completar 
seus 20 anos, o movimento vem lu-
tando contra o racismo, em especial 
contra as mulheres negras, buscando 

conscientizar a sociedade sobre quão 
falho é o sistema para a população. 

Participando da efetivação das 
politicas públicas, elas estão em 
busca da melhoria para saúde e 
educação, porém ainda existe uma 
grande desvalorização, exclusão da 
população negra, que sofre também 
com trabalhos recebendo salários 
inferiores. Ao longo desses 20 anos, 
a ONG acumulou no seu currículo 
diversos projetos, eventos com par-
cerias de entidades locais, regionais 
e estaduais, contribuindo com a luta 
pela implantação de políticas pú-
blicas de ações afirmativas a fim de 

Atualmente, a ONG está sem 
sede, pois faltam recursos para man-
ter o local. O trabalho feito pelas 
mulheres é totalmente voluntário, 
o que dificulta ter pessoas especia-
lizadas em assuntos como saúde e 
educação para dar auxilio a quem 
procura a ONG. Elas contam com 
ajuda de pessoas não profissionaliza-
das e com parcerias com sindicatos e 
prefeitura. Segundo Sônia, a popula-
ção não pratica a cidadania, é difícil 
encontrar alguém que queira ajudar 
e permaneça na ONG. 

Francisca, coordenadora da 
ONG, relatou que as pessoas negras 
sofrem racismo todos os dias, mes-
mo que seja indiretamente: “Fui ao 
fórum buscar um processo e entrei 
no horário que só funcionário entra, 
e a mulher falou: senhora eu não 
posso dar o processo para qualquer 
pessoa, só para a advogada. Mostrei 
minha carteira e falei que eu era a 
advogada que estava pedindo o pro-
cesso.” Em complemento a resposta 
de Francisca, Sonia, diz: “O racismo 
é muito sutil, às vezes ele nos pega e 
não sabemos como proceder porque 
não estamos preparadas para sofrer 
isso, e por muitas vezes somos colo-
cadas em posições inferiores”.  

Diante disso tudo resta fazer 
uma reflexão acerca desse tema. O 
racismo está tão enraizado na so-
ciedade, o que dificulta as pessoas a 
aceitarem essa miscigenação de ra-
ças. Valorizando a cor de pele e não 
o caráter. Muitos dizem que o Brasil 
não é um país racista, será? 

ONG Negra Sim completa duas décadas de luta 
contra racismo e preconceito e busca empoderamento, 

educação e saúde às mulheres negras. 

fortalecer a autoestima das mulheres 
negras da região. Realizando pales-
tras, oficinas, seminários, passeatas. 

Em entrevista com a advogada e 
coordenadora da Negra Sim, Maria 
Francisca Moreira, 43, e Sônia Maria 
de Sousa, 63, fundadora da ONG, 
percebemos o quão profundo esse as-
sunto ainda é, e como é falha a ques-
tão de cidadania na sociedade.   

Sônia, uma das fundadoras da Ne-
gra Sim, relata “Que a ideia de criar 
a ONG foi por meio de uma oficina 
Tag Lilás, que acontecia todos os anos 
entre mulheres militantes do feminis-
mo”. Elas decidiram se reunir em bus-
ca de mais qualidade de vida melhor. 

 “O racismo é muito 
sutil, às vezes ele nos 
pega e não sabemos 
como proceder...”
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Sônia Maria de Sousa,
fundadora da ONG 
Negra Sim 

Comemorando conquistas:
20 anos de Negra Sim
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Parque Guapituba,
respira e inspira...

Marielle Rojas

Em meio à agitação e ao caos das 
cidades do ABCD, são raras as op-
ções de lazer em contato direto com 
a natureza. Uma agradável exceção é 
o “Parque Natural Municipal Guapi-
tuba Alfredo Klinkert Junior”, locali-
zado a menos de 2 km do centro da 
cidade de Mauá. Por ser um parque 
natural, existem restrições estabele-
cidas pelo Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação (Snuc), uma 
lei Federal que determina normas e 
critérios para a criação, implantação 
e gestão das unidades de conservação. 

“A função principal do parque, é a 
preservação do ecossistema e do meio 
físico, a função secundária é receber 
pessoas, desde que não interfiram na 
sua preservação. O objetivo é tudo 
se regenerar da melhor maneira pos-
sível”, explica o administrador geral, 
Humberto Fasioli.

Mas o desconhecimento desse 
fato gera polêmica entre os frequen-
tadores. A maioria dos entrevistados 
desconhece a importância do espaço 
para a biodiversidade regional e as leis 
que o regem. Reclamam de folhas e 
galhos caídos e da altura da vegetação, 

porém, de acordo com a lei, isso é o 
correto. “Tudo que nasce no chão do 
parque deve voltar para o chão do 
parque”, completa Fasioli. Segundo 
a administração, esses resíduos são 
retirados e jogados no meio da mata, 
deixando a natureza cumprir seu ci-
clo. Porém, é possível constatar que 
alguns, eventualmente, acabam “atra-
palhando” a caminhada dos usuários. 

A dona de casa Sônia Zangarini, 
48, frequenta o parque todos os dias e 
diz que o principal problema é a falta 
de divulgação. “Não tem divulgação 
do que é esse parque. Então quem 

passa aqui, olha pra cá e acha o que? 
Que é mato ele não é só mato”, afirma.

É notório que há uma linha tênue 
entre o que é proibido e o que deixa 
de ser feito. Segundo a Diretora do 
Departamento de Educação Ambien-
tal do município de Mauá, Larissa 
Kelly, a Secretaria do Meio Ambiente 
optou por pouca divulgação, por acre-
ditar que um fluxo maior de visitan-
tes, que hoje é algo em torno de 5 mil 
pessoas ao mês, poderia atrapalhar a 
regeneração do espaço. 

Outra reclamação frequente é a 
falta de funcionários. “Havia moni-

tores que levavam a gente nas trilhas, 
agora não há mais. E tem a portaria 
de cima que está fechada há muito 
tempo porque não tem ninguém para 
ficar lá” conta Augusto Pereira de Sou-
za, motorista aposentado, 61.

Também não há um mapeamen-
to da fauna e flora da área, o que 
ajudaria em sua preservação e manu-
tenção. Segundo Fasioli, há muito 
mais espécies do que é observado. Já 
a diretora Larissa, quando questio-
nada, afirmou que este mapeamento 
está começando a ser feito. “Muitos 
estudantes estão começando a fazer 
TCC lá, então estamos iniciando 
esses registros, mas não temos um 
relatório completo ainda”.

Uma solução para que as reivin-
dicações dos usuários fossem imple-
mentadas, seria o “Plano de Manejo”, 
um documento técnico que, de acor-
do com o Snuc, é fundamental para a 
gestão e conservação do parque. Se-
gundo a diretora, esse plano está sen-
do elaborado junto com um projeto 
de revitalização, com reformas.

Apesar dos problemas, o parque 
é de extrema importância para a 
parte central da cidade que é pouco 
arborizada, auxilia no microclima e 
a melhorar o ambiente. O ar puro, 
os animais e as árvores atraem mui-
tas pessoas que querem uma pausa 
no barulho e na movimentação das 
ruas. Enquanto caminhamos e res-
piramos no Parque Guapituba, é 
impossível não se inspirar em meio 
a tanta beleza natural.

Espaço verde
em Mauá, 
preservado
ou descuidado?
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Obra de transposição da Billings começa neste semestre
Amanda Lemos

A principal obra para comba-
ter a crise hídrica anunciada pelo 
Governo do Estado será finalizada 
neste semestre. O governador Ge-
raldo Alckmin admitiu o atraso na 
entrega da licitação, defendendo o 
governo (PSDB) com a afirmação 
de preferir seguir com cautela o li-
cenciamento ambiental. O objetivo 
da obra é evitar o rodízio de água 
na região metropolitana ligando os 
sistemas de armazenamento Rio 
Grande e Alto Tietê.

A intervenção é a principal obra 
emergencial do estado para enfrentar 
o período de secas e crise hídrica. O 
empreendimento visa diminuir o uso 
do Sistema Cantareira com a interli-
gação 4 mil litros de água por segun-
do, transferidos ao longo de 11 km de 
tubulações, que percorrerão do braço 
Rio Grande até Taiaçupeba, onde fica 
localizada a estação de tratamento de 
água do Sistema Alto Tietê. O inves-
timento de R$ 130 milhões inclui a 
instalação de bombas para transportar 
a água 80 metros acima, com duas 
adutoras paralelas, cada uma com diâ-
metro de 1.200 mm.

Segundo a secretária estadual de 
Meio Ambiente, Patrícia Faga Iglesias 
Lemos, ao aumentar o nível de água 
no Alto Tietê, o sistema poderá assu-
mir o abastecimento de mais regiões 
que poderão ser socorridas pelo Siste-

ma Cantareira. “Atualmente o reser-
vatório atende 5,2 milhões de pessoas, 
operando no volume morto. Com a 
obra, está previsto que este número 
suba, passando a atender quase 7 mi-
lhões”, explicou a secretária.

Outra intervenção com o mesmo 
objetivo é a captação no rio Guaió. 
A Sabesp construiu no mês de maio, 
9 km de adutoras para ligar o Guaió 
à represa Taiaçupeba. A obra de R$ 
28,9 milhões levará mil litros de água 
por segundo para Ribeirão dos Mo-
raes, que deságua na represa de Taia-
çupeba. O Guaió nasce na cidade de 
Mauá, no ABC, e passa pelos municí-
pios de Ribeirão Pires, Suzano, Ferraz 
de Vasconcelos e Poá.

No entanto, mesmo com diversas 
obras para evitar o rodízio de água, a 
Sabesp já anunciou cortes nos inves-
timentos de 2015, em tratamento de 
esgotos. Somente no ano de 2014, o 
investimento foi de aproximadamen-
te R$ 2 bilhões, sendo que estava pro-
jetado em R$ 1,6 bilhões neste ano. 
Porém, com a crise financeira e com o 
programa concedido a quem econo-
mizasse água (Programa de Bônus), os 
gastos foram cortados e se limitarão à 
R$ 843 milhões.

Segundo a representante dos 
moradores da região central de Rio 
Grande da Serra, Thaís Milliano, a 
obra deveria ter iniciado antes e atu-
almente não traz resultado satisfatório 

à população. “Diziam que na represa 
Billings, apenas 15% da água poderia 
ser usado. Com as obras, a aparição 
de animais nas margens da represa e a 
poluição cresceram gradativamente. A 
obra está atrasada. Para mim já não há 
mais jeito”, finaliza a moradora.

A SABESP, através da assessoria 
de imprensa, informou que as obras 
auxiliarão na produção de água po-
tável no Rio Grande realizando o 
tratamento com equipamentos de 
ponta chamados de membranas ultra-
filtrantes. Esta combinação abastecerá 
a capital metropolitana, evitando os 
cortes e rodízios de água.

 Reservatório poderá 
ser caixa d’água da 

região metropolitana
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Jacqueline Martins

“Pensando no cenário, em San-
to André, diria que é quase inexis-
tente. Temos diversas bandas inde-
pendentes, muita gente interessada 
em agregar, mas o “cenário” não 
existe.”, essas foram as palavras de 
Lucas Hernandez, 24, vocalista e 
guitarrista da banda LTDA e Ga-
briel Brabo, 28, baixista da Loco-
motrio, quando questionados sobre 
a cena musical andreense atual. Os 
músicos representam o coletivo In-
dependentes S.A. 

O coletivo surgiu há pouco mais 
de três meses, em uma reunião aber-
ta com representantes da Prefeitura 
de Santo André para a formação da 
Comissão de Bandas Independentes 
de Santo André. A organização não 
possui nenhum apoio governamen-
tal, apesar de ter relação com a pre-
feitura em seu surgimento. 

O principal apoio é o Estúdio 
Blanka, que cede o espaço para reu-
niões semanais do grupo, formado 
por mais de dez bandas que parti-
cipam ativamente de todas as ações. 
O foco principal  é a busca de um 
cenário musical conciso, por meio 
de eventos e projetos. Com isso, pre-
tendem reunir o maior número de 
bandas autorais de diversos gêneros e 
estilos musicais, com a finalidade de 
promover uma integração cultural 
andreense, viabilizando e capacitan-
do músicos da região. “Queremos 
que Santo André e, num futuro pró-
ximo, todo o ABC, seja reconhecido 
como um polo musical de extrema 

qualidade - que sabemos que é.”, 
destaca Gabriel.

O primeiro projeto do coletivo 
foi a Maratona da Independência, 
que aconteceu em 7 de setembro. O 
evento contou com 12 bandas que 
tocaram em uma transmissão onli-
ne e ao vivo.  A ideia foi de Ernani 
Bianchi, um dos fundadores do co-
letivo e dono do estúdio Hangout, 
que cedeu o espaço para realização 
do projeto. Segundo os membros, a 
ação foi um sucesso, ultrapassando 

200 views durante toda a transmis-
são. “Tinha gente do coletivo que 
nem tocar iria e ainda assim foi lá no 
dia ajudar. Atitude linda e rara hoje 
em dia. É por essas e  outras que as 
coisas têm caminhado bem pra nós”, 
comentou Hernandez.

Sobrevivência

A contratação de bandas para 
venda de ingressos em troca de um 
espaço para tocar não é uma no-

vidade, a exploração é visível para 
quem acompanha os shows desses 
músicos. Renan Gimenez, vocalista 
e guitarrista da banda Junkie, inte-
grante do coletivo, fala um pouco 
sobre como busca espaços para to-
car, “Muitas vezes somos convida-
dos ou indicados por casas de show 
ou amigos, mas também mandamos 
e-mail, visitamos  locais que que-
remos tocar e ficamos ligados nas 
novidades e abertura de festivais e 
concursos musicais”. É preciso pro-

curar, é preciso ir atrás, o trajeto das 
bandas do movimento, é apenas um 
fragmento da realidade dessa bata-
lha constante pela sobrevivência.

Os músicos alertam sobre o cui-
dado e  atenção com a busca pela 
informação em casas de shows, pro-
dutoras, estúdios, amigos. Falam 
sobre o cuidado de não deixar se su-
jeitar por esses golpes, pois mesmo 
em um cenário musical concorrido, 
afirmam a existência de bons pro-
dutores e profissionais que prezam 
uma boa música e um bom negócio.

O Backstage

O palco pode ser o lugar prefe-
rido pelas bandas, mas no backstage 
a realidade é outra. Conhecido tam-
bém como bastidores, o tratamento 
por trás dos palcos pode variar mui-
to de show para show. “Na maior 
parte dos lugares, o bar ou espaço 
não fornece nem água”, afirma De-
nis Grillo, músico e filósofo. 

As dificuldades encontradas du-
rante a organização de shows são 
muitas, as bandas afirmam que os 
principais colaboradores são os pró-
prios amigos. “O backstage costuma 
ser um pouco diferente do que as 
pessoas imaginam, ao contrário das 
bandas grandes, não ficamos tão à 
vontade. Temos que checar a afina-
ção dos instrumentos, a montagem, 
o setlist e precisamos nos concentrar 
para fazer uma boa apresentação”, 
conclui Gimenez.

Foto: Jacqueline M
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Dando voz à música
Coletivo Independentes S.A busca 

viabilizar por meio de projetos 
cenário musical da região   
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Ao abrir espaço para debates 
e expressões artísticas, 

encontros fortalecem polo cultural
da região e sua 

identidade comunitária

Saraus ganham 
força no ABC

João Paulo Soares da Silva

No ABC Paulista, um dos princi-
pais polos culturais de São Paulo, não 
é difícil encontrar espaços que permi-
tam ações artísticas como o sarau. A 
Casa da Palavra, um dos equipamen-
tos culturais da Secretaria de Cultura 
e Turismo de Santo André, oferece 
oficinas de criação literária, troca de 
livros, grupos de leitura, saraus e ou-
tras atividades, contribuindo para a 
formação de um cidadão mais crítico. 
“Todos os eventos e oficinas de cria-
ção literária são gratuitos e indicados 
para maiores de 16 anos”, destaca Ro-
sana Banharoli, 55, coordenadora de 
linguagem da Casa da Palavra. Outro 
espaço de difusão é o Sarau na Que-

brada, que ocorre na periferia de San-
to André. É formado por um coletivo 
de pessoas que tem como objetivo a 
transformação cultural, aproximação 
com a educação e a inclusão social. 
O projeto, que está caminhando para 
o seu quinto ano de atuação, ocorre 
toda última sexta-feira do mês, na 
Vila Luzita. Nerí Silvestre, 47, um dos 
organizadores do Sarau na Quebrada, 
explica. “Como a gente é da periferia, 
para nós, toda essa ideia de cultura 
sempre esteve longe, nunca achamos 
que fossemos capazes de fazer arte. 
Buscamos através da literatura e do 
debate livre, a nossa emancipação”.

Em São Bernardo do Campo, 
um dos principais pontos de cultura 
é o Sarau do Fórum, uma atividade 
desenvolvida pelo coletivo Fórum de 
Hip Hop. Ocorre toda última quinta-
-feira do mês e tem como objetivo 
incentivar o encontro de poetas, escri-
tores e compositores, criando um es-
paço para o aperfeiçoamento das rela-
ções humanas. É realizado no Centro, 
na rua Jurubatuba. Michel ‘Cena7’, 
30, um dos idealizadores do Sarau do 
Fórum, destaca a importância desses 
espaços. “Criamos um ambiente para 
que seja feito os nossos diálogos, den-
tro da conjuntura daquilo que a gente 
vive e escreve. Afinal, às vezes, não te-
mos um espaço de sociabilidade onde 
possamos escoar isso”, afirma.

O aspecto comunitário nos saraus 
vai além dos gastos compartilhados, 
do espaço cedido ou dos equipamen-
tos emprestados, que também são 

características presentes. Esses eventos 
fortalecem a identidade da comunida-
de, que possuem em comum, a ban-
deira de uma cultura mais acessível e 
uma tomada de consciência por todos. 
Pessoas de diversas características con-
vivem em um espaço democrático, 
onde podem expor seus sentimentos 
e questionamentos. A periferia, que 
sempre possuiu uma característica de 
ajuda mútua, se apropriou dos bares 
e transformou esses estabelecimentos 
em “centros culturais”.

Denis Aparecido, 29, conhecido 
como Denis Grillo, é artista e Profes-
sor de História/Filosofia pela rede Es-
tadual de educação. Ele observa que 
o sarau “funciona como a sociedade, 
é uma sociedade de artistas, porque 
vem de todas as formas de se expres-
sar e conteúdos possíveis”. E também 
recorda, “A própria USCS, quando 
ainda era IMES, fazia diversos saraus 
aqui no Campus Barcelona”, afirma.

O rapper e escritor Marcello 
Gugu, 29, trabalha há dois anos com 
jovens internos da Fundação Casa, em 
São Paulo. Marcello utiliza muito da 
prática e construção de textos com os 
jovens. “A única barreira que realmen-
te existe é eles entenderem que poesia 
não é algo elitista”, e complementa. 
“Eu acho que o sarau, hoje em dia no 
mundo virtual, é uma resistência! É 
um encontro de pessoas, que vão ter 
um momento para se expor ao máxi-
mo, abrir o coração. E ao mesmo tem-
po que elas se tornam muito frágeis, se 
tornam muito fortes”, completa.

Roda de dança no 
Sarau do Fórum-SBC
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Uma nova cadeia econômica, com formação profissional, incubadora de empresas e reflexos em diversos setores é a aposta

Revitalização do Vera Cruz fortalece audiovisual no ABC

 Fachada do espaço 
Vera Cruz em 
São Bernardo 
do Campo – SP

Carolina Gois Falandes

Os estúdios do Vera Cruz, ador-
mecidos por mais de meio século, 
estão acordando para uma nova re-
alidade. Por conta de uma parceria 
público-privada, a “Hollywood bra-
sileira” dos anos 50, se prepara para 
voltar em alto estilo e escrever novos 
capítulos da história do audiovisual.

A possibilidade de ver este espaço 
reativado renova sonhos e mexe com 
a cabeça de artistas, produtores, estu-
dantes, investidores e demais pessoas 
envolvidas com o audiovisual e cultu-
ra de modo geral, em São Bernardo 
do Campo, onde está localizado, e nos 
diversos cantos do país.

Com investimento de R$ 158 mi-
lhões e prazo de cinco anos para finali-
zar as obras, a Telem S.A., que venceu 
a licitação para ter a concessão do Vera 
Cruz por 30 anos, se uniu a um grupo 
de empresas criando uma Sociedade 
de Propósito Específico (SPE), que as-
sinou contrato com a Prefeitura, sen-
do a Telem a principal representante.

O projeto prevê que os estúdios 
Vera Cruz se tornem um complexo 
para produção e disseminação cultu-
ral. “Os dois grandes galpões de cer-
ca de 2.800m², serão transformados 
em sete estúdios, um mantendo o 
tamanho original e o outro dividido 
em seis estúdios pequenos e médios. 
O prédio dos estúdios terá anéis late-
rais, nos quais estará a nova sede do 
CAV (Centro de Audiovisual), uma 
incubadora de empresas e espaço para 
produtoras independentes. Também 
haverá no complexo locação de equi-
pamentos e serviços de pós-produção 
e cinema digital. A outra parte do 
projeto é o centro cultural, algo novo 
no Vera Cruz, com um teatro para 
800 pessoas, cinema digital e 3D e 
restaurante, além de um memorial”, 
esclareceu Fernando Fontes, diretor 
comercial da Telem.

De acordo com o secretário de 
Cultura de São Bernardo do Campo, 
Osvaldo de Oliveira Neto, a aposta do 
governo é criar uma nova cadeia eco-
nômica do audiovisual, que vai con-
tribuir primeiro no consciente coleti-
vo e segundo, para a cidade e região, 
no turismo, rede hoteleira, indústria 
moveleira, têxtil e processo criativo. 
“Quando eu digo nova cadeia do au-
diovisual, nova cadeia econômica, é 
porque já tem um planejamento ad-
ministrativo, temos um curso livre de 
audiovisual (CAV), o SENAC inau-
gurou recentemente um curso técnico 
na área, a UFABC também está vindo 
com cursos acadêmicos, ou seja, se fe-
cha todo um desenho de formação na 
cadeia do audiovisual”, declarou.

CAV oferece cursos 
gratuitos de Animação 

e Cine/TV

O CAV (Centro de Audiovisual), 
inaugurado em 2012, foi a primeira 
etapa do projeto Vera Cruz. “Ele sur-

giu dentro da proposta de reativação 
dos estúdios e foi viabilizado antes da 
concessão, por conta de um convê-
nio entre a Prefeitura e o Ministério 
da Cultura, é voltado para formar 
profissionais para todas as áreas da 
indústria audiovisual e criar uma 
nova cadeia econômica para a cidade. 
Já no ano que vem, o CAV, que hoje 
está no Cenforpe, será instalado nas 
dependências do Vera Cruz, manti-
do pela concessão”, esclareceu Sérgio 
Martinelli, coordenador do CAV.

Ainda, segundo Martinelli, o 
CAV tem em média, 270 alunos, nos 
três turnos. “Por ser gratuito e foca-
do na qualidade, nos últimos anos de 
seleção, para 90 vagas, nós tivemos 
800 candidatos, é sempre uma dis-
puta muito grande”. Para concorrer 
a uma vaga é necessário ter acima 
de 16 anos e o nível escolar médio, 
porém, participam estudantes já for-
mados ou cursando o nível superior.

“Eu vim estudar no CAV porque 
tinha vontade de fazer cinema, e aí o 
fato de ser de graça pesou. Acho legal 
essa revitalização do Vera Cruz, vai 
fazer o mercado audiovisual crescer”, 
contou o estudante Lucas Hernan-
dez, 24, publicitário.

Para André Juarez Parolin, 20, 
professor de inglês, os cursos de ci-
nema são muito caros, “depois que 
eu descobri que o CAV era gratuito,  
decidi fazer a prova. Considero im-
portante a reativação do Vera Cruz, 
pois vai aumentar o mercado aqui no 
ABC, pretendo trabalhar lá e fazer 
uma porrada de filmes”. 

“Eu fiquei sabendo do CAV, e 
como era de graça, vi uma oportu-
nidade de entrar no audiovisual, sem 
ter que bancar. A revitalização do Vera 
Cruz vai ser muito importante para o 
audiovisual no Brasil, espero trabalhar 
lá em breve”, ressaltou o estudante de 
cinema, Daniel Muniz, 23.

Já para Queila Oliveira, 33, 
tradutora, o projeto é uma coisa 
monstruosa, vai mudar bastante 
o ABC, “eu acho maravilhoso e 
quero pegar pelo menos uma par-
tinha disso”.

Para o secretário de Cultura, Os-
valdo de Oliveira Neto, a partir do 

momento que se tem mão de obra 
qualificada, é preciso garantir que 
essa mão de obra fique na cidade, 
na região, daí veio o pensamento 
em ter uma incubadora de empresas. 
”Tenho que oferecer um espaço para 
incubar empresas, tantas que possam 
surgir na cidade, mas lógico, com 
um olhar, talvez, principal, nos alu-
nos, formandos que vem do Centro 
de Audiovisual”, explicou.

Mazzaropi e os 
estúdios Vera Cruz

A história do cinema brasileiro 
pode ser contada antes e depois do 
nascimento da Companhia Cinema-
tográfica Vera Cruz. Idealizada por 
Franco Zampari e Francisco Matara-
zzo, criou um novo padrão de quali-
dade para o cinema nacional. Apesar 
de ficar ativa por apenas cinco anos 
(1949-1954), revolucionou o cine-
ma em suas produções e revelou es-
trelas como Tônia Carrero e Amácio 
Mazzaropi.

Quando se fala dos estúdios Vera 
Cruz, vem à imagem de Mazzaropi. 
Dos 32 filmes em que participou, 
15 foram produzidos neste local, 
porém, apenas três fazem parte da 
produção da Companhia Cinema-
tográfica Vera Cruz: Sai da frente 
e Nadando em Dinheiro(1952) e 
Candinho(1953).

“Talvez o único sonho do meu 
pai, que me criou, Amácio Mazzaro-
pi, não realizado, foi o de ver a Vera 
Cruz reabrir suas portas e dar oportu-
nidades a artistas e técnicos, como fez 
com ele. Diversas vezes, tive a oportu-
nidade de levá-lo para rever o prédio, 

Jeca na Cidade, com mostra de cine-
ma, exposição fotográfica e o show 
cômico O Filho do Jeca. “Retornei a 
quase todas as cidades que fiz shows 
com meu pai, mas não consegui levar 
este projeto para São Bernardo, quem 
sabe agora com a reabertura da Vera 
Cruz isto seja possível”.

Mercado em alta é a aposta 
para o projeto dar certo

Várias tentativas anteriores para 
reativar os estúdios Vera Cruz não 
alavancaram, a aposta agora, é no 
crescimento do audiovisual e na ini-
ciativa privada.

“Garantia sempre é muito difícil, 
mas tem trabalho feito, da Ancine, a 
Lei do Cabo, o mercado está aqueci-
do. Até em época de crise, o audio-
visual sai na frente, é preciso investir 
em marketing e em mídias. Como 
esse projeto é sustentável, possibilita 
continuidade e êxito”, afirmou Os-
valdo de Oliveira Neto.

Também, para Sérgio Martinelli, 
o projeto “tem tudo para dar certo 
por conta da Lei do Cabo, do merca-
do audiovisual que está muito ativo, 
especialmente a parte de animação, 
que é uma parte muito forte aqui no 
Centro de Audiovisual”.

Para Fernando Fontes, a prin-
cipal razão para este projeto dar 
certo, “é que, desta vez, ele é total-
mente da iniciativa privada, o que 
o deixa livre de questões relaciona-
das a trocas da administração pú-
blica e ainda porque temos experi-
ência nesse mercado, sabemos das 
suas necessidades e vamos trabalhar 
para atendê-las”.
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Filmes de Mazzaropi foram marco no cinema nacional

Alunos do 1º semestre
do curso de Cine /TV 
no laboratório do CAV

muitas vezes ele chorou ao vê-lo fe-
chado”, relatou André Luiz Mazzaro-
pi, produtor, ator e grande divulgador 
da obra do pai.

Sobre o Projeto de reativação do 
Vera Cruz, André considera de uma 
grande importância cultural, “vive-
mos nos últimos anos uma inversão 
de valores de nossa população e a 
cultura é a única que pode modifi-
car e melhorar o comportamento da 
sociedade. O cinema tem muito a 
contribuir”.

Desde 1993, o filho de Mazzaropi 
apresenta o projeto cultural Tem um 
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Em Diadema dos anos 90, jovens 
militantes de várias regiões da cida-
de buscavam tirar a essência do Hip 
Hop, o lazer e a luta pelos direitos e 
desenvolvimento dos cidadãos de co-
munidades carentes, procurando por 
um espaço onde pudessem organizar 
projetos sociais com condições apro-
priadas para a população. A partir 
deste objetivo, em 1999, a Prefeitura 
de Diadema inaugurou “A Casa Do 
Hip Hop”, localizada na Rua 24 de 
Maio, no bairro de Canhema. 

A casa que comemorou seus 16 
anos em julho deste ano, já recebeu 
nomes importantes do movimento, 
como o “Pai do Hip Hop” Afrika 
Bambaata, e muitos nomes nacionais 
que são figuras presentes na vida dos 
jovens e adultos frequentadores da 
casa, como conta Guilherme (20) 
mais conhecido como Magrelo MC, 
morador do Jardim Santo André, 
que canta desde criança e frequenta 
a casa desde 2008 “Tive uma experi-
ência fantástica. Eu ainda nem can-
tava rap e era aniversário da casa, em 
2008 se não me engano, a primeira 
vez que fui conhecer e tiveram alguns 
shows, e um deles era do Rappin 
Hood, um cara que sempre admirei 
e com toda humildade veio conversar 
com a gente, deu total atenção, um 

cara sem palavras.” Outros exemplos 
são Nelson Triunfo, pioneiro no 
movimento Hip Hop, Thaíde e os 
grafiteiros Tota e Chorão. 

O Centro Cultural oferece mais 
de dez oficinas que vão de Grafite, 
dança de rua e composição de rimas 
até linguagens que não são ligadas 
diretamente ao Hip Hop, como cir-
co, artes plásticas e fotografia.

“Aprendi da forma mais difícil 
o que seria um caminho bom para 
mim, antigamente não tínhamos 

tanto apoio para desenvolver ativi-
dades sem nenhum custo, mas fico 
contente em ver que as crianças e 
jovens tem a oportunidade de es-
colher outro caminho, tirando des-
sas oficinas noções de cidadania e 
até uma futura profissão”, comenta 
Willian Alberto, 42. O projeto não 
se restringe apenas aos moradores de 
Diadema, mas se amplia para outras 
cidades, fortalecendo ainda mais a 
cultura e o desenvolvimento de di-
versas comunidades.

São Bernardo, Mogi das cruzes 
e Piracicaba seguiram o exemplo de 
Diadema e agora mantem suas pró-
prias casas em prol da inclusão das 
pessoas no mundo das artes.

Todo ultimo sábado do mês, a 
casa organiza um evento com muito 
som, dança e arte. Intitulado “Hip 
Hop em ação” a celebração começa 
às 14h e oferece workshops, palestras 
e shows para a comunidade. “Outra 
experiência aconteceu quando fui 
convidado a cantar no evento da 

casa. Não tenho o que reclamar, o 
tratamento foi muito bom, as condi-
ções que nos deram no dia foi sem 
palavras, um lugar que agrega muito 
ao movimento Hip Hop”, conclui 
Magrelo MC. 

Tudo 0800 (sem custo) traz como 
carro chefe os quatro elementos do 
Hip Hop: Rap, break, discotecagem, 
grafite, mas com um diferencial, o 
quinto elemento, conhecimento. 

Funcionamento: terça-feira à 
sábado, das 9h às 18h.

Rap é compromisso, lazer e conhecimento na Casa do Hip Hop de Diadema
Local oferece oficinas gratuitas e eventos que movimentam agenda cultural da cidade

  Artistas  interagindo com
a comunidade no evento 

"Hip Hop em ação"
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Lucas Justino Gonçalves

Ao andar nas ruas de Santo An-
dré, São Bernardo, e São Caetano 
do Sul, o pedestre encontra facil-
mente vários cartazes punks gruda-
dos em postes, paredes e até mesmo 
em placas de transito. Os mais no-
vos podem não saber, mas durante 
o fim dos anos 70, e o começo dos 
anos 80, o movimento punk estava 
em alta no Brasil, principalmente 
no ABC e em São Paulo.

 O clima daquela época não era 
dos melhores: O país se encontrava 
em uma ditadura e a liberdade de 
expressão estava na mira dos mi-
litares, esculpindo um sentimen-
to de raiva e rebeldia em diversos 
jovens. A única válvula de escape 
desses adolescentes era o Punk 
Rock, estilo musical cujas carac-
terísticas principais são as músicas 
rápidas e agressivas, abordando 
temas como politica, anarquia, 
alienação da sociedade e injustiças 
sociais. Tal temática geralmente 
acabava em censura, como afirma 
Leandro “Caverna'' Ferreira (48), 
baterista da banda Garotos Podres: 
“As últimas músicas a serem cen-
suradas pela ditadura, se você bus-
car no departamento de registro, 
foram as nossas, então você tinha 
que trocar algumas letras de músi-
ca, até para driblar a censura, tipo 
a “Papai Noel Velho Batuta”, que 
na verdade era “Papai Noel Filho 
da Puta”. Entre tantas outras mú-
sicas nossas, alguma coisa sempre 
foi mudada. 

Para Daniel Miranda (46), ba-

terista da banda 88não, além do 
punk  tratar da  liberdade de ex-
pressão, também é um estilo do 
qual não é preciso ter muita técnica 
musical para formar uma banda: “a 
época era pós ditadura, e não havia 
liberdade e, musicalmente falando, 
não havia nada interessante, mas o 
punk me chamou a atenção, pois o 
estilo dava a oportunidade das pes-
soas terem liberdade de expressão”. 

Apesar dos temas e da vesti-

menta serem iguais aos dos punks 
da Inglaterra e dos Estados Unidos, 
o início do movimento punk aqui 
no Brasil era bem dividido, focado 
em diversos grupos que rivalizavam 
uns com os outros, principalmente 
os punks do ABC e os de São Pau-
lo. Leandro “Caverna” afirma: “Era 
por puro território mesmo. Tinha 
os punks, tinha os carniças, os ca-
recas... Isso nos anos 80, provavel-
mente você não era nem nascido. 

Não tinha nada de internet, não 
tinha celular, [então] a gente ficava 
muito na rua. Nossa  diversão  era 
se encontrar, abrir uma garrafa de 
vinho, ficar ouvindo música... Ai 
começaram as bandas e os shows. 
Como faz parte da natureza do 
homem, a conquista do território 
acabou acontecendo. Então era 
algo meio bairrista, como a gente 
falava. O pessoal de São Paulo não 
era bem-vindo aqui, e o pessoal do 

ABC não era bem-vindo lá. Isso 
acabava gerando conflitos, muitas 
vezes até com morte. Naquela épo-
ca, ninguém tinha arma de fogo, 
mas eu perdi muito amigo com fa-
cada, com paulada”, relembra

 Apesar dos conflitos violen-
tos, os punks se uniram, graças à 
eventos que foram realizados por 
pessoas dentro do movimento, que 
buscavam a união entre todos os 
punks, como o show “O Começo 
do Fim do Mundo”, que ocorreu 
no  SESC Pompéia, em São Paulo, 
em 1982. Mesmo com o passar dos 
anos, o movimento sobreviveu às  
mudanças, se adaptando aos dias 
de hoje, mas sem perder a essên-
cia anarquista e os pensamentos 
que vão contra o senso comum, 
os estereótipos e preconceitos da 
sociedade. Fernando Abreu (27), 
vocalista da banda Pés Sujos diz: 
“O movimento punk autentico é 
completamente contra o racismo, 
machismo, homofobia, xenofobia 
ou qualquer tipo de preconceito 
[...]. Somos a favor de todas as lu-
tas, os levantes e minorias oprimi-
das. A gente luta por um mundo 
onde caiba muitos mundos, para-
fraseando os índios mexicanos do 
Exército Zapatista de Libertação 
Nacional”. 

O movimento punk no Brasil, 
ainda hoje, é muito mais do que 
um gênero musical. É um ato de 
rebeldia, para tirar a sociedade da 
zona de conforto, e acima de tudo, 
lutar pelo que se acredita e não ter 
medo de expor suas ideias.

Deus Salve Os Punks
O movimento musical e cultural que cravou suas unhas

nas ruas do ABC ainda pulsa na região

Fernando Abreu, 
vocalista da banda

Pés Sujos
e seu amigo 

Marcolandio Gurgel 
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