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Bullying é crime, denuncie.

Para denunciar ligue100.
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Trabalho das alunas Giovanna Alves 

Brunherotto, Jessica Rodrigues 

(Publicidade e Propaganda) e Jéssica 

Sabela (Rádio,TV e WEB) vencedor do 

Concurso sobre Bullying (categoria 

Cartaz) realizado durante a Feira de 

Comunicação da USCS em 2015 
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Convivência entre guardador de carro e motorista no Grande ABC

Rodnei auxiliando o 
motorista a estacionar 
o carro corretamente

Um refúgio  
distante

Nathalia Vacario

Era inverno em uma noite chuvosa e fria quando acordei assustada, me 
lembro como se fosse ontem. Estava muito escuro, quase não conseguia ver nada, 
e as luzes da minha casa não funcionavam, o que estava iluminando meu quarto 
era a luz do luar que entrava pela janela.

Escutava gritos de angústia, dor de mulheres aterrorizadas e crianças de-
sesperadas. Barulhos de tiros e bombas estavam cada vez mais próximos. Logo, 
levantei da cama, agarrei meu bebê e peguei minha bolsa. Em seguida, saí para 
as ruas, comecei a correr sem olhar para trás a procura de um abrigo, longe 
daquele lugar.

 Um grupo de pessoas estava correndo ao meu lado. Tinha um senhor de mais 
ou menos 55 anos de idade que estava com um adolescente de aproximadamente 
15 anos, acredito que era seu filho. Então quase sem fôlego para falar alguma 
coisa perguntei ao homem:
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a __O que está acontecendo?
__É a guerra e ninguém está a salvo!
Depois dessas palavras, eu congelei, não conseguia andar, correr ou mesmo 

falar. A única coisa que consegui fazer foi olhar para meu filho, segurar em suas 
delicadas mãozinhas e chorar pensando, esse é o fim. 

As explosões ficavam cada vez mais fortes, sentia o chão tremer, eu estava 
com muito medo. E então aquele mesmo senhor e seu filho pegaram minha mão 
e disseram:

 __Venha conosco, eu sei onde podemos nos esconder por um tempo. 
Confiei e  os segui até o “abrigo”.
Em meio ao fogo cruzado, conseguimos chegar a uma espécie de buraco den-

tro de uma casa onde passamos a noite.
Já estava amanhecendo. Voltamos às ruas, meu filho dormia em meus braços, 

os extremistas já haviam ido embora. Eu olhava à minha volta e tudo estava 
destruído. Corpos de vítimas estavam por toda a parte. Eu podia ver o olhar de 
tristeza e medo no rosto dos sobreviventes. 

 __Nós perdemos tudo, sussurrei.  
 Naquela mesma manhã, encontrei minha irmã, fiquei aliviada e feliz por 

ela estar viva. Abraçamos-nos e choramos. Ela me disse que tinha um bote que 
nos levaria a outro país onde poderíamos nos refugiar. No mesmo segundo falei:

 __Me leve até esse bote!
Minha irmã, meu bebê e eu, subimos no bote. O mar era lindo, azul como 

o céu, tão cristalino, quase conseguia ver o fundo. Mesmo em meio a aquelas 
circunstâncias, estava maravilhada com aquela paisagem. Pensei que tinha fi-
nalmente achado esperança, que conseguiria recomeçar minha vida do zero. E 
então o bote virou.

Quando acordei, estava na beira de uma praia, meu filho e irmã haviam 
sido levados pelo mar, a única coisa que me restou foram as imagens em minha 
mente. Porém, um guarda desse novo lugar me ajudou e disse:

 __Sinto muito pela sua perda! Mas, você é bem-vinda a esse país.

EDITORIAL Thainá Zolim Gomes

A região metropolitana do 
Estado de São Paulo já pode contar 
com a 43ª edição do jornal “Olhar 
Social”, produzido por estudantes 
de Jornalismo da USCS - Univer-
sidade Municipal de São Caetano 
do Sul.   

Nesta edição, destacamos a 
importância de pensar na sustenta-
bilidade para um mundo melhor. A 
repórter Aline Batista em entrevista 
com o Engenheiro Altamiro Paulino 
Filho nos conta a importância do 

sistema de aquecimento solar, como 
funciona sua implantação, além da 
economia na conta de luz. 

Doação, amor ao próximo, reci-
procidade, é neste cenário que a Julia-
na Santos aborda a importância das 
ONGS Rapunzel Solidária e Mecha 
da Alegria, que recebem diariamente 
doações de cabelos para pacientes com 
câncer.

Marielle Rojas nos mostra os 
bastidores de um teatro independente. 
Sem apoio da prefeitura ou empresas, 
para a montagem de cenário e figuri-

nos, os grupos arrecadam dinheiro por 
meio de brechós e festas. Além disso a 
diretora da companhia MEV, Ma-
rília Nunes, relata o trabalho duro 
para chamar atenção da população 
para os espetáculos menores. 

E não podemos encerrar esse edi-
torial sem uma pequena reflexão sobre 
os dias atuais: Descuido do homem e 
imposição de fundamentos, a culpa é 
minha, sua ou nossa?  Seja no coração 
de nosso país, a tão falada Mariana 
ou do outro lado do mapa, na Fran-
ça, o mundo aos poucos caminha em 

meio a desastres e mortes. Fauna 
e flora prejudicados, atentados a 
vida. Queremos respeito, pessoas 
que lutem por dias melhores, soli-
dariedade, cidadania. A sociedade 
já se cansou de dias cinzas, cercados 
de medo, pânico e barro. Exigimos 
respostas, explicações, reparos, 
exigimos PAZ! 

Por tudo isso, esperamos que 
você, caro leitor, aproveite as maté-
rias desta edição. Cada reportagem 
foi pensada  para oferecer o que há 
de melhor na região. Boa leitura!

Hygor Cardoso

Você está andando com seu car-
ro e precisa estacionar na rua para 
trabalhar ou fazer algo rápido, quan-
do chega um “flanelinha” auxiliando 
para parar o veículo corretamente, o 
que você faria? Esse tipo de serviço é 
legalizado?

A Lei nº 6.242, de 23 de setem-
bro de 1975 permite a realização 
do serviço prestado pelo guardador 
e lavador autônomo de veículos 
automotores, desde que não exista 
extorsão por parte do empregado, 

forçando o motorista a pagá-lo. 
Na grande mídia, vemos muitas 

notícias ou reportagens criticando ou 
mostrando o trabalho mal feito pelos 
“flanelinhas” como são conhecidos e 
também muitas brigas entre motoris-
tas e guardadores de carros, que são 
constantemente mostradas nos veícu-
los de comunicação.

Nesta matéria, o objetivo é mos-
trar algo diferente: a boa relação entre 
motorista e guardador de carro, a con-
fiança que a pessoa deposita no “flane-
linha” ao longo do tempo.

Em São Bernardo do Campo, 
Rodnei Soares, 30 anos, trabalha 
como guardador de carro há mais de 
sete meses nos arredores do Golden 
Square Shopping, na Avenida Ken-
nedy, e conta como é o seu dia: “É 
um trabalho tranquilo, porem estava 
num serviço registrado, fui mandado 
embora do shopping, pago aluguel, 
tenho família e resolvi optar por cui-
dar dos carros, comprando colete, fa-
zendo amizade com os moradores da 
região”.

Soares fala das dificuldades no 
serviço: “Tem motorista que dá um 
dinheiro, outros já não ajudam, algu-
mas pessoas nem olham pra sua cara, 
outros perguntam como foi seu dia, 
conversam comigo, é desse jeito que 
funciona”.

Mas hoje seu salário é maior do 
que o recebido em seus antigos empre-
gos: “Trabalhava numa loja de carros e 
no shopping, hoje ganho muito mais 
trabalhando de segunda a sexta das 
07h00 às 12h00, do que se estivesse 
em outro lugar num serviço de segun-
da a sábado trabalhando até 18h00”. 

Guardador de carro também 

brinca de alguns “bicos” que perdeu, 
podendo ter uma renda melhor: 
“Meu amigo me chamou para tra-
balhar num evento no final de sema-
na, aqui (São Bernardo do Campo) 
e não pode ir, esse cara ganhou no 
dia aproximadamente R$ 700,00, 
depois tive que aguentar a brinca-
deira da pessoa, já que não fui”.

“No começo foi difícil, as pesso-
as desconfiaram, mas com o tempo 
os moradores foram acreditando no 
nosso trabalho. Antigamente aqui 
na rua tinha muito assalto e com a 
chegada dos guardadores de carro 
no local caiu bastante o índice de 
furtos. Hoje em dia, os moradores 
oferecem uma água, ou bolacha, eles 
são bem atenciosos”.

O motorista Leonardo Fer-
reira, 38, frequenta todo dia a 
rua “cuidada” pelo Rodnei: “Não 
tenho nenhum problema com 
ele, não fica te pressionando e 
obrigando a pagar uma caixinha, 
como trabalho na rua, às vezes 
acabo não pagando, dá pra ver que 
não é vagabundo e drogado, te tra-
ta bem e é educado”.
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Ferreira Filho

Empreendimentos solidários ganham 
importância na economia brasileira

Cooperativas e organizações coletivas de trabalhadores são alternativas no mercado do mundo inteiro

Priscila Aparecida Sanches Alecrim
A economia solidária surgiu 

como alternativa aos preceitos ex-
cludentes do capitalismo, apoiada 
em ideias diferentes do sistema que 
prega globalização, livre mercado e 
concorrência. As redes solidárias são 
alternativas que buscam proteção ao 
meio ambiente, autogestão, susten-
tabilidade e inclusão social.  

O cooperativismo não é uma 
novidade no mundo do trabalho, 
as primeiras experiências datam 
do século XIX, a Cooperativa de 
Rochdale, na Inglaterra, atuava no 
ramo da tecelagem e foi a primeira a 
difundir princípios essenciais para a 
economia solidária como liberdade 
de adesão, distribuição igualitária 
do excedente e solidariedade entre 
o grupo. Fundamentos básicos que 

garantem a gestão democrática e 
prevalecem até os dias atuais. 

Atualmente, as cooperativas tra-
balham com os mais variados mer-
cados, desde trabalhos artesanais e 
manuais até a cooperativas habita-
cionais que facilitam a aquisição de 
imóveis. Desde 2003, o Brasil conta 
com a Secretaria Nacional de Eco-
nomia Solidária – SENAES- criada 

Grande parte do dinheiro das 
vendas fica com o autor do livro, 
a proposta do projeto é a educação 
e cultura dentro do sistema soli-
dário. A Unisol Brasil é uma Cen-
tral de Cooperativas de Economia 
Solidária que reúne várias organi-
zações coletivas de trabalhadores 
em todo o Brasil a ajuda a desen-
volver esses empreendimentos, os 
filiados atuam em diversos ramos, 
como reciclagem, alimentação, 
saúde e produções diversas. Uma 
de suas associadas é a cooperativa 
Coopcent (Cooperativa Central do 
ABC) que apoia diferentes traba-
lhadores da coleta seletiva em São 
Bernardo do Campo, Diadema, 
Ribeirão Pires e Mauá.  

Segundo números divulgados 
pelo Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada), os empre-
endimentos solidários somam mais 
de 19.000, e estão espalhados por 
todo o Brasil, a maior parte deles 
são recentes, já que se construí-
ram após o ano 2000. Além disso, 
a pesquisa afirma: “Outra questão 
importante para se pensar a capa-
cidade de organização desses em-
preendimentos é seu acesso à as-
sessoria, assistência ou capacitação 
técnica nos mais diversos aspectos 
que envolvem suas atividades”, ter 
planos conjuntos e parcerias aju-
da a fortalecer o negócio. A maior 
parte daqueles que responderam ao 
questionário sobre o mapeamento 
da economia solidária destacaram 
a fonte de renda, autogestão, exer-
cício da democracia e envolvimen-
to com a comunidade local como 
principais conquistas

para fomentar e criar ações nortea-
doras aos empreendedores através 
de políticas públicas.

A Coopacesso é uma Coopera-
tiva que trabalha com livros, desde 
sua produção até a comercialização. 
A Cooperativa é fruto da experiência 
da ONG Acesso (Associação Cultural 
Educacional Sustentável Solidária) 
que trabalha com ações culturais e 

educacionais voltada ao público de 
baixa renda. A proposta de lançar 
livros produzidos em baixa tiragem 
por pessoas comuns e de forma que 
a população consiga pagar, vem do 
projeto “Desengavetando Sonhos”, 
são diversos tipos de livros, poemas, 
romances, biografias, e histórias sobre 
o ABC paulista. Rosilei Mantovani 
trabalha desde a criação da ONG 
e explica: “A cooperativa vai lançar 
em breve um livro de poemas escrito 
por uma catadora de lixo, a mulher 
que tem quatro filhos acreditava que 
apesar de escrever poemas frequente-
mente jamais teria a oportunidade de 
publica-los, esse tipo de experiência é 
gratificante”.   

Alternativa que aquece famílias
Uso de energia solar promove a sustentabilidade e ajuda na economia familiar

Aline Batista 

Energia alternativa é um assunto 
que você certamente já ouviu falar, 
ou aprendeu na escola. O que talvez 
ainda não seja muito comum é saber 
que vários lares já aderiram a algumas 
dessas alternativas, como a utilização 
de energia solar para ajudar o meio 
ambiente e principalmente reduzir os 
gastos familiares.

Nos últimos anos, a energia solar 
está ganhando grande destaque no 
cenário mundial.  O seu aproveita-
mento pode ser de duas formas: di-
reta e indireta. A primeira, consiste 
na conversão da energia solar em ele-
tricidade. A outra, utiliza a energia 
proveniente do sol para aquecimen-
to de um determinado fluído, por 
exemplo, água.  

“A utilização da energia solar para 
geração de eletricidade no Brasil ainda 
é muito embrionária. Esses sistemas 
funcionam bem em grandes empre-
endimentos ou comunidades isoladas 
que não possuem acesso à rede elé-
trica. Porém, a utilização da energia 
solar como fonte de aquecimento é 
uma ótima alternativa, já que o Brasil 
possui uma grande incidência solar”, 
relatou Altamiro Paulino Filho, 30, 
Engenheiro de Energia. 

Para Sueli Chimini, 56, Econo-
mista, implementar essa alternativa 

em sua residência no bairro Parque 
Novo Oratório, em Santo André, foi 
um desafio concluído com sucesso. 
“Aproveitei a reforma da minha casa 
para instalar os painéis de aquecimen-
to solar e substituir os chuveiros elé-
tricos. Após a mudança, percebi uma 
economia de aproximadamente R$ 
130,00 por mês”. 

Em tempos de crise hídrica e ele-
vados custos de energia, a fonte solar 
ganha maior destaque no cenário eco-
nômico. Ainda que para aproveitar 
em sua casa fontes solares seja preci-
so um investimento inicial elevado, 
a adoção é viável porque, a partir da 
implementação, não há mais custos 
significativos com o sistema.  

Além dos benefícios financei-
ros, essa alternativa ajuda a melho-
rar o cenário sustentável, porque ao 
utilizar a tecnologia solar evita-se o 
consumo de energia elétrica, gerada 
por hidrelétricas ou termoelétricas, 
que já tem seus recursos utilizados 
de forma devastadora. 

“Somos uma família grande, são 
seis pessoas na residência e minha conta 
de energia era, em média, R$ 300,00. 
Procurando uma alternativa para re-
duzir o custo, pesquisei e me preparei 
economicamente por um tempo para 
adquirir os painéis de aquecimento. 
No mês seguinte, já percebi a diferença 

de aproximadamente 40% na conta e 
após dois anos da instalação dos equi-
pamentos o meu investimento inicial 
foi recuperado”, disse Aristides Ferreira 
Filho, 60, morador do bairro Curuçá, 
em Santo André. 

Todos que possuem interesse em 
optar por essa tecnologia devem ter 
uma área disponível com incidência 
solar. A compra dos aquecedores é de 
acordo com a quantidade de água que 
se deseja armazenar. O ideal é realizar 
um dimensionamento do sistema 
com um especialista (arquiteto, enge-
nheiro ou fabricante de painéis) antes 
da compra e instalação. 

Regis Davi Lindório de Farias, 
24, participante do Projeto Eco Hou-
se, colaborou na montagem de uma 
casa sustentável na Espanha e contou 
que as tendências sustentáveis indi-
cam uma comunidade onde as pesso-
as gerem tudo o que consomem. “A 
energia solar é uma forma de atingir o 
objetivo dessa nova intenção”.

A energia solar direta é aplicada 
em algumas comunidades isoladas no 
Norte e Nordeste por não possuírem 
acesso à rede elétrica. Na região Sudes-
te e no ABC Paulista, a aplicação desta 
ainda é inviável economicamente, por 
isso a opção indireta está se destacan-
do em alguns bairros da região e aju-
dando moradores e o meio ambiente.

O trabalho da Cooperativa 
passou pela feira

do Shopping Atrium 
em Santo André 
no final de 2015

Fotos: Priscila Aparecida Sanches Alecrim
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Obesidade infantil: educação alimentar vem desde o berço
Thais Sanches

Quando estamos inseridos em 
uma cultura que “Criança gordinha 
é criança saudável”, aumenta a di-
ficuldade em enxergar quando ela 
já não está mais tão saudável assim. 
Claro que a causa do sobrepeso ou 
obesidade não é simplesmente o 
sedentarismo ou má alimentação, 
existem também fatores hormonais e 
medicamentos a base de corticoides 
que podem causar alteração de peso.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, uma em cada três crianças 
brasileiras entre cinco e nove anos 
está acima do peso, aproximadamen-
te 33,5% do total. As meninas repre-
sentam 11,8% dessa faixa e os meni-
nos 16,6%. Os quilos a mais causam 
doenças crônicas, ou seja, a criança 
vai levar esse problema até sua vida 
adulta, como hipertensão, diabetes e 
doenças do coração, que respondem 
a 72% das mortes no Brasil.

Uma infância saudável resulta 
em uma vida saudável. A famosa 
“Aula de educação física”, é o horário 
reservado nas instituições de ensino 
para promover interação e movi-
mento entre os alunos, mas não é 
só papel da escola proporcionar este 
momento, como explica Victor Pau-
lino, 21, professor de Educação Físi-
ca “Quando se é criança o brincar já 
se torna uma atividade física diária, 
tornando esse apoio natural. Porém, 

os adolescentes pouco recebem esse 
apoio. Muitas vezes, os pais acabam 
esquecendo de que a prática de ati-
vidade física é importantíssima para 
que eles consigam suportar a rotina 
do dia-a-dia.”.

Hoje em dia, estamos presos em 
um sistema alimentício que amea-
ça a população; empresas que visam 
somente o lucro, deixando de lado a 
saúde do consumidor. Este é o caso 
das cantinas, principalmente em es-
colas particulares, que visam o lucro 
próprio, comercializando  alimentos 
hipercalóricos, e dando pouco espaço 
para opções mais nutritivas. O nutri-
cionista Carlos Dias,23, trouxe uma 
saída barata e rápida para as crianças 
“É importante incluir três grupos 
alimentares no lanchinho: Os cons-
trutores (iogurtes, leite, queijo), os re-
guladores (frutas, verduras) e os ener-
géticos (pão, bolachas); Um iogurte, 
pão com queijo e melão, nada caro e 
com alto valor nutritivo. São essas es-
colhas que os pais deveriam repensar,  
gastar uns minutinhos preparando 
um lanche gostoso ao invés de anos 
de preocupação com a saúde.”

Em São Paulo, cerca de 900 
mil estudantes de escolas de ensino 
municipal são atendidas pelo DAE 
(Departamento de Alimentação Es-
colar). São oferecidas aproximada-
mente 1.800.000 refeições diárias, 
divididas em desjejum, colação, al-

moço, lanche da tarde e jantar, para 
alunos de período integral, em mais 
de 2.700 unidades educacionais. O 
cardápio definido por nutricionistas 
do departamento, pela faixa etária, 
é publicado no site do projeto todo 
mês. “Nunca ouvi reclamações do 
meu filho quanto à comida oferecida 
na escola, ele até come cenoura de-
pois que começaram a incluí-la no 
cardápio” comenta Andréia Cristina, 

Foto: Jill W
ellington - Pixabay

O poder inclusivo da ação social
Ação humanitária, atende cerca de 80 pessoas por noite

Érica Cristina

O trabalho social é uma ação de 
grande importância que une pesso-
as de diferentes classes econômicas 
por um único objetivo: Diminuir a 
desigualdade e ampliar a inclusão de 
cidadãos contribuintes.

A religião, por seu lado, não liga 
as pessoas simplesmente pela dou-
trina, mas também pelo trabalho 
social, fazendo com que os partici-
pantes tornem-se unidos unidos em 
torno de uma mesma causa comum. 

O centro Espírita Irmã Clara, 
em São Caetano do Sul, arrecada 
semanalmente, cerca de 60 kgs de 
alimentos que são transformados 
em cestas básicas e distribuídos todo 
o último dia do mês aos moradores 
de rua. Nos dias de muito frio, o 
centro realiza distribuição de sopas, 
cujos  alimentos e materiais também 
são arrecadados na instituição.

Já a igreja  Católica Matriz de 
Santo André, faz um bazar mensal 
com móveis e objetos novos e se-
minovos. O  dinheiro é convertido 
em  alimentos para cestas básicas e 
compra de roupas novas para distri-
buição. 

O Grupo Anjos da Noite, for-
mado por voluntários da Igreja Uni-
versal do Reino de Deus, leva ampa-
ro aos moradores de rua de todo o 
Brasil e tem como missão principal 
fazer o bem ao próximo, um gesto 
de humanitarismo, entregando ali-
mentos, agasalhos e levando uma  
palavra de Fé.

  São atendidas cerca de 80 pesso-
as por noite.Boa parte são moradores 
de rua e usuários de drogas, que em 
sua maioria foram expulsos de casa 
pela família. Ou que preferem viver 
nas ruas para poder usar entorpecen-
tes livremente. 

O projeto teve início há 5 anos, e 
cresce mais a cada dia. O pastor Vic-
tor Hugo, 31, coordenador da ação 
da região de São Bernardo do Cam-

po, diz que a intenção principal, é ti-
rar as pessoas das ruas, e para aqueles 
que tem família, incentivá-los a voltar 
para casa, ”Todos temos como lutar, 
é uma questão de escolha. Estamos 
aqui para ajudar aqueles que querem 
ser ajudados”, afirma o pastor. 

 O grupo distribui refeições em 
marmitex, café, pão, agasalhos, co-
bertores, Bíblias e fazem limpeza do 
local. Ao final, dão uma palavra ami-

  A maioria das pessoas atendidas 
é usuários de drogas e famílias sem 
teto. Maria Aparecida, 42, mora há 
seis meses com os três filhos com 
idades entre seis e 12 anos, em-
baixo de um viaduto no centro de 
São Bernardo do Campo. Ela conta 
que foi parar lá após ser despedida 
do trabalho, e ficou sem condições 
para pagar o aluguel da antiga casa. 
“Quando eu vejo o pessoal da Uni-
versal, sei que a gente vai comer. Ás 
vezes a gente passa o dia só com um 
café com leite na barriga”, contou.

Cada bairro tem uma Igreja 
responsável pelo trabalho. O grupo 
conta com 20 voluntários, compos-
to por bispos, pastores, obreiros e 
membros. O trabalho é realizado 
em todo o Brasil e está se expandin-
do mundo afora. Só em São Paulo 
estima-se mais de 5 mil voluntários 
nas ações. Os alimentos e os mate-
riais distribuídos, são arrecadados 
nas próprias igrejas Universais e 
toda ajuda é bem vinda. 

A Obreira Patrícia Rocha, 34, 
faz parte da ação desde o início, e 
informa que tudo que é coletado 
é direcionado exclusivamente ao 
trabalho.“Aceitamos todos os tipos 
de alimentos, blusas, calças, meias, 
gorros, cobertores e travesseiros. 
Garrafas térmicas e marmitex de 
isopor também são bem vindos”, 
afirma. Quem quiser colaborar é só 
comparecer em uma Universal mais 
próxima e procurar por algum vo-
luntário do grupo.

ga, de Fé e convidam as pessoas em 
situação de pobreza e/ou vulnerabili-
dade para participar de uma reunião 
em um dos templos da Universal.

No começo a ação acontecia 
em dias alternados, mas após terem 
conhecimento da real necessidade e 
dimensão do trabalho, a atividade 
passou a ser diária. Ela tem início 
no começo da noite e se estende por 
toda a madrugada. 

Voluntários da Igreja 
Universal do Reino de Deus 

distribuem marmitex aos 
moradores de rua

Foto: Érica Cristina

38, mãe e dona de casa. O site tam-
bém publica receitas nutritivas pra 
cantinas não conveniadas ao DAE. A 
finalidade é contribuir para a melho-
ria da alimentação e o  desenvolvi-
mento de práticas saudáveis de vida.

O calculo do IMC é feito para 
saber se o individuo está no seu peso 
ideal, mas para as crianças não é tão 
simples assim. Devido a constante 
mudança de altura, o calculo é feito 

através de uma curva que avalia peso, 
idade e altura. A ABESO (Associa-
ção Brasileira para Estudo da Obesi-
dade e Síndrome Metabólica) lançou 
em seu site a primeira calculadora de 
IMC para crianças, basta inserir os 
dados corretos e a data que pesou 
e mediu a criança. A calculadora é 
para crianças de 5 a 19 anos. 

WWW.ABESO.ORG.BR

Instituições de ensino de
São Paulo vem investindo na 

reeducação alimentar
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Julia Garcia
“Tome a pílula anticoncepcio-

nal. Se não tomar, não faça sexo 
sem camisinha. Mas se fizer, tome 
a pílula do dia seguinte.”- as fami-
geradas instruções para evitar uma 
gravidez indesejada são claras. Ain-
da assim, Carolina Sousa, fez sexo 
sem tomar nenhuma medida pre-
ventiva e engravidou. Ela tem de-
zessete anos e acabou de dar à luz ao 
seu primeiro filho.

Carolina engravidou de um 
adolescente com quem estava na-
morando há dois meses. Eles tenta-
ram ficar juntos, pelo bem de seu 
filho. Porém, o garoto começou 
a ficar violento e chegou a jogá-la 
no chão em uma briga, mesmo es-
tando grávida. Ele foi embora no 
quarto mês de gestação, “mudou o 

número de celular, largou o empre-
go e foi morar em outra cidade”, ela 
conta. Seu pré-natal e parto foram 
acompanhados por seus pais, e não 
puderam ser feitos pelo convênio, 
que exige carência de um ano para 
gestantes.

A garota, então, sofreu as con-
sequências de submeter-se ao tra-
tamento público, que foi realizado 
no Hospital da Mulher, em Santo 
André. “Em um dos exames, a en-
fermeira pediu para esperar alguns 
minutos. Disse que não sabia reali-
zar o exame e iria pesquisar na in-
ternet como era feito”, conta. Além 
das surpresas no pré-natal, quando 
a hora do parto estava se aproxi-
mando, a mãe da jovem, Antônia 
Sousa, (42), descobriu que o médi-
co responsável havia atribuído to-

dos os exames corriqueiros à outra 
pessoa, pois havia escrito o nome da 
paciente errada. Além disso, o mes-
mo deixou de fornecer ácido fólico 
à sua filha, uma vitamina essencial 
para evitar má formação do feto.

Apesar de todas as dificuldades, 
Carolina teve um parto tranquilo 
e seu filho nasceu saudável. Agora, 
a adolescente e sua família se pre-
ocupam em garantir que a criança 
tenha suas necessidades supridas, 
principalmente por não ter o pai 
presente. O psiquiatra Heidy Lobo, 
explica que a falta do pai não deve 
ser tratada como um problema. 
“Atualmente, em uma sociedade 
cada vez menos machista, as dife-
renças entre o papel da mãe o do 
pai não são diferentes, ambos de-
vem amar, cuidar e ensinar. A crian-

ça pode ter uma vida plena sem o 
pai. O importante é que alguém 
exerça este papel”, declara.

Carolina teve sorte por receber 
o apoio de seus familiares. Mas ou-
tras adolescentes desafortunadas 
também podem recorrer à ajuda de 
organizações. A Instituição Amélia 
Rodrigues, localizada em Santo An-
dré, é uma entidade sem fins lucra-
tivos que ampara adolescentes grávi-
das, oferecendo tratamento médico, 
odontológico e um curso completo 
para gestantes, que auxilia no rela-
cionamento familiar e orienta-as so-
bre os cuidados com o filho. Após a 
gestação, abrigam bebês a partir de 
três meses de idade, oferecendo cre-
che, cinco refeições diárias e apoian-
do no desenvolvimento educacional 
e cultural das crianças.

A adolescência é um período 
importantíssimo, onde são feitas es-
colhas com o poder de alterar para 
sempre o curso de uma vida. Heidy 
Lobo indica aos pais que conversem 
com seus filhos sobre sexo, métodos 
anticoncepcionais e os impactos 
de uma gravidez não planejada na 
adolescência. “Com o amadureci-
mento do jovem, ele provavelmente 
não irá falar abertamente sobre suas 
dúvidas. Então é importante que 
os pais tomem a iniciativa de falar 
sobre estes assuntos de forma tran-
quila. Vale lembrar que, o assunto 
também deve ser tratado com os 
meninos: a gravidez na adolescên-
cia não irá afetar apenas a menina, 
o garoto também será impactado 
e têm responsabilidade”, explica o 
psiquiatra.

Dezessete
e grávida
As dificuldades de uma
gravidez na adolescência

Apesar dos obstáculos, o filho de
Carolina está saudável e em casa.

Foto: Julia G
arcia

Lucas Justino Gonçalves

Quando estudamos a história 
da humanidade, vemos que ela é 
marcada por diversos reis, políticos, 
soldados e filósofos, responsáveis por 
mudar, diversas vezes, o rumo da ci-
vilização. Mas o que nunca é mostra-
do é que por trás de grandes homens, 
existiram grandes mulheres, que ape-
sar de nunca terem sido reconheci-
das, ou gratificadas, desempenharam 
um papel fundamental em diversos 
fatos históricos. A humanidade evo-
luiu, civilizações foram destruídas,   e 
as mulheres, cansadas da opressão e 
de viver nas sombras dos homens, 
passaram a lutar por seus direitos, 
nascendo assim, o Feminismo.

Apesar do sistema patriarcal no 
qual ainda vivemos e da longa he-
rança histórica de opressão contra 
as mulheres em diversos países, o 
Feminismo ganha mais força com 
o passar do tempo. Para Morena 
Selerges (20), estudante de Ciên-
cias e Humanidades, na UFABC, e 
integrante do grupo Marcha Mun-
dial das Mulheres, é possível sim 
acabar com o machismo, mas para 
tal, é preciso antes uma mudança na 
sociedade:  “O homem assume, no 
seio da sociedade, um papel estrutu-
rante. O machismo e o patriarcado 
são estruturas de um sistema capita-
lista, então, só pensando um novo 
projeto de sociedade, podemos de 
fato extinguir o machismo do dia a 
dia das pessoas”.

Graças às redes sociais, diversas 
feministas se organizam e trocam 

experiências, como relata a estudante 
de Relações Internacionais, Mariana 
Bóbice (23): “Tenho um grupo de 
amigas feministas que se comunicam 
pelo Facebook (grupos e chats), para 
orientar outras garotas que precisam 
de ajuda, que estejam interessadas 
no movimento, ou que  querem fa-
zer denúncias de abusos (violência 
verbal, física, perseguição, etc). Cada 

uma delas exerce algum tipo de in-
fluência, então acabamos  utilizando 
isso para entrarmos em contato com 
mídias voltadas para o tema, coleti-
vos feministas e demais grupos no 
Facebook e outras mídias sociais”. 

Mesmo sendo um assunto bas-
tante atual, o Feminismo é um 
tema polêmico, gerando discrimi-
nação para quem assume ser femi-

nista. Ao perguntar para Mariana se 
ela já sofreu algum preconceito, ela 
afirma: “O tempo todo. É interes-
sante ver como destoa julgamento 
entre as gerações. Era de se esperar 
que, quanto mais antigas as gera-
ções, mais julgamento em relação 
ao fato de eu ser feminista”. 

Um dos motivos para tanta pole-
mica e generalização do Feminismo 

é o pensamento adotado por muitos 
conservadores, relacionando o Femi-
nismo com a Esquerda Política. “Não 
é uma pauta da esquerda [o Feminis-
mo], tanto que existem muitas pesso-
as de esquerda que são machistas, co-
nhecidos como “esquerdomacho”. O 
feminismo é abordado pela esquerda 
porque a nossa direita é tão imbecili-
zada que não enxerga o quanto isso 
é importante pra todas nós”, afirma 
Bruna Cavenaghi (25), desenhista, 
vlogueira e artesã de bijuteria.  

Apesar da discriminação do mo-
vimento, o Feminismo precisa ser 
debatido abertamente, como aconte-
ceu recentemente na última prova do 
ENEM (Exame Nacional do Ensino 
Médio), realizada no final Outubro, 
ou o debate que ocorreu devido á má 
repercussão do Projeto de Lei 5.069, 
que dificulta o acesso ao aborto legal 
às vítimas de estupro.

 Ágatha Miranda (20) estagiaria 
de Direito e apoiadora da vertente do 
feminismo classista, e do feminismo 
das mulheres negras diz que essa visi-
bilidade é  “Resultado de muita luta 
que o debate sobre feminismo seja 
feito nos instrumentos de comuni-
cação, inclusive virtuais. O PL 5069, 
suscitado pelo presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha, só 
deixa mais nítido que a conjuntura 
politica no Brasil atualmente, é refle-
xo de uma imensa crise institucional, 
e como resposta a isso, um grande 
avanço do conservadorismo, que 
pretende sim sufocar e violar, ainda 
mais direitos conquistados”.  

Mariana Bóbice 
(23), utiliza as redes 

sociais para propagar 
o Feminismo e ajudar 

outras mulheres. 

Foto - Lucas Justino

Igualdade, ainda que tardia
  O movimento que ganha mais seguidoras pelo Brasil clama por emancipação e justiça.
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Ribeirão Pires investe para
consolidar-se como Estância Turística

Amanda Lemos

Ribeirão Pires é um dos 29 muni-
cípios paulistas considerados Estância 
Turística pelo Estado de São Paulo. 
Este status garante maior verba esta-
dual para promoção do turismo regio-
nal, ganhando o direito do título de 
Estância Turística. Por aproximada-
mente três anos, o governo municipal 
de Ribeirão Pires trabalhou para com-
bater a imagem negativa que a cidade 
possuía, de que “nada se podia fazer”. 
Figuras ligadas ao meio público utili-
zaram por muito tempo as rígidas leis 
de preservação ambiental como des-
culpas aos munícipes da famosa “Ci-
dade Turística” para não desenvolver a 
Estância, afirma a oposição.

Um município que oferece agra-
dáveis momentos com vistas inesque-
cíveis permite aos visitantes ótimas 
fotografias e recordações, como à vista 
da represa Billings e a paisagem dos 
mirantes com visão privilegiada da 
região central, que abriga uma grande 
tradição aos moradores da cidade, ao 
qual afirmam que a cidade deveria re-
ceber mais atenção e políticas públicas 
que carimbem em Ribeirão o selo de 
Estância Turística. 

Segundo a aposentada Araci dos 
Santos, 77, nascida e moradora de Ri-
beirão Pires, a cidade sempre chamou 
atenção dos turistas por agregar figuras 
marcantes como a famosa “Pedra do 
elefante”, ponto mais alto do muni-
cípio usado para escaladas, mas que 
agora está abandonada. “Antigamente, 
podíamos chamar Ribeirão de cidade 
turística. Tínhamos a Festa de Nossa 

Senhora do Pilar, pontos turísticos em 
dia com a infraestrutura e segurança, 
mas hoje , tudo isso está precário. Os 
pontos turísticos estão abandonados 
e a cidade não está desenvolvida”, ela 
afirma, acrescentando ainda que a ci-
dade está “ficando para trás”.

Em resposta a diversas cobranças 
dos moradores e o risco de perder o tí-
tulo de Estância Turística, a Prefeitura 
cobrou recursos do DADE (Departa-

mento de Apoio ao Desenvolvimento 
de Estâncias), órgão ligado ao Gover-
no Federal, para alavancar o turismo 
da cidade. Desta forma, a Prefeitura 
iniciou neste ano um dos maiores 
projetos turísticos do Estado de São 
Paulo: a construção de um novo te-
leférico com investimento de R$ 14 
milhões do Governo de Estado e R$ 
11 milhões do Governo Federal.

O projeto que visa atrair turistas 

de todas as partes interligará o centro 
da cidade ao parque Milton Marinho 
de Moraes, passando pelo Mirante 
Santo Antônio e chegando às margens 
da Represa Billings. Contará também 
com o turismo náutico, a  partir do 
parque temático, onde será instalado 
um píer que conectará os visitantes 
por barco ao Templo Missiânico, 
chamado Torre de Miroku, única re-
produção em tamanho real do monu-

mento localizado em Nara (Japão).
Segundo o prefeito de Ribeirão, 

Saulo Benevides (PMDB), o futuro 
teleférico se destaca no avanço tecno-
lógico, segurança e impacto nulo ao 
meio ambiente. “Turismo trata-se de 
um grande negócio. É uma indústria 
limpa que gera empregos. O atrativo 
do teleférico será a vista panorâmica 
da natureza, Mata Atlântica, represa e 
paradas religiosas, tudo de mais bonito 
que a cidade oferece. Ribeirão Pires é 
uma cidade turística e temos que de-
senvolvê-la, por isso estamos investin-
do cada vez mais”, afirma o prefeito.

Para garantir o título de Estância 
Turística, a Prefeitura afirma ainda 
que o teleférico será somente um 
elemento que somará aos demais já 
existentes na cidade, como as cape-
las de Santo Antônio e Pilar, a Pedra 
do Elefante, o Mirante São José, os 
parques Pérola da Serra e Milton de 
Moraes, diversas trilhas, represa e o 
complexo alimentar Vila do Doce, 
que também receberão maior desta-
que com o novo atrativo.

Em uma pesquisa de satisfação re-
alizada pelo jornal Diário de Ribeirão 
Pires, 47% dos moradores entrevista-
dos dizem estar insatisfeitos com o di-
nheiro gasto na construção do projeto, 
já que ficam preocupados com a ma-
nutenção e infraestrutura do maqui-
nário na cidade, que tem fama pelos 
longos períodos de chuva e estiadas. 
Sendo assim, é necessário esperarmos 
o término do projeto para garantir se o 
teleférico será mesmo o maior projeto 
turístico do Estado de São Paulo.

Novo teleférico visa fomentar o turismo trazendo visitantes à cidade

Enquanto números apontam mercado em extinção,
opiniões conflitam entre morte e vida das locadoras

Videolocadoras: até quando?
Carolina Gois Falandes

A partir da década de 80, com a 
invenção das fitas VHS, surgiram as 
videolocadoras, empresas que ocu-
param a lacuna existente entre o ci-
nema e a televisão. As que sobrevive-
ram à pirataria e ao contínuo avanço 
tecnológico, passaram a ser, além de 
locadoras, lojas de conveniência para 
permanecer no mercado, mais por 
paixão e resistência, do que propria-
mente opção de bom negócio. 

De acordo com Vagney Borges de 
Castro, presidente do SEAAC, sindi-
cato responsável pelos trabalhadores 
de videolocadoras na região do ABC, 
a decadência das locadoras de filmes, 
hoje, é por conta da revolução tecno-
lógica. “A gente está assistindo o apa-
gar das luzes das atividades das video-
locadoras, elas estão se extinguindo”.

Em contraposição à possibilidade 
de extinção das videolocadoras, Lucia-
no Tadeu Damiani, presidente da Sin-
demvideo (Sindicato das videolocado-
ras do Estado de São Paulo), defende 
a volta por cima desse mercado, que 
atualmente conta com menos de 1000 
estabelecimentos no Estado e tem 
como maior concorrente a locação 
online. “Acredito muito que as video-
locadoras não vão acabar. Este mundo 
virtual em breve vai ficar cansativo e 
o público voltará para o espaço físico”.

“Tudo está partindo
para o digital”

Segundo o professor Luciano de 
Souza, gestor do curso de Rádio, TV 
e Internet da USCS (Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul), a 
tecnologia fez a videolocadora acabar. 
“Eu, sinceramente, não vejo mais saí-
da para isso. A videolocadora hoje é o 
Netflix, o Telecine, o Globosat, o Fox 
Play, o Crackle, da Sony. Logo, a em-
presa pequenininha, de bairro, não 
tem mais sentido. Não precisamos 
mais ter o meio físico, a não ser, que 
inventem um novo, o que é difícil, 
porque tudo está partindo para o di-
gital. Todas as empresas querem fazer 
tudo de forma online, para terem um 
melhor controle do negócio”.

O que pensam os donos
de videolocadoras

Apaixonado por filmes, Alexandre 
Salato, 33, transformou essa paixão 
em negócio. Há 10 anos, entrou no 
ramo de locação de filmes e mantém 
sua loja (Point Vídeo), na Rua Cari-
jós, em Santo André, que inovou com 
games e outros serviços, como sorvete-

ria, venda de salgados, doces e outros. 
Hoje, o comerciante que já teve em-
pregados, é quem toma conta de tudo. 
“Sobre o futuro das videolocadoras, 
Alexandre afirma, “me preocupo, po-
rém, transformo isso em motivos para 
melhorar cada vez mais o atendimen-
to aos clientes, para que a loja conti-
nue por muito tempo ainda”.

Do lado de quem já não acredi-
ta nesse futuro, está Agnaldo Oshi-
ro, 54, que tem uma loja (Play Mix 
Videolocadora) na Rua Dracena, em 
Santo André e está encerrando as ati-
vidades com locação de filmes depois 
de 12 anos. Hoje, seu estabelecimento 
funciona como lan house, impressão 
de documentos e manutenção de 
computadores. Ele acusa a pirataria, 
o preço elevado dos DVDs originais 
e a tecnologia como responsáveis, 
cada um em seu tempo, pelo declínio 
do mercado. “As videolocadoras, de 
modo geral, já acabaram”.

Como os clientes vêem as mu-
danças Joana Melo, 42, que estava 
na Point Vídeo com seu filho Raul 
Henrique da Silva Melo, 23, afirmou 
ser cliente desde o início, “vir à video-
locadora é um prazer. É legal vir aqui 
alugar filmes, passear um pouco, con-
versar. Geralmente, a gente nem sabe 

o que vai escolher mas o Alexandre 
sempre nos indica um bom filme”. Já 
para Raul, que acompanha a mãe des-
de criança, a acolhida faz uma grande 
diferença, que o motiva a continuar 
sendo cliente, independente das ou-
tras possibilidades de ver um filme, 
como Netflix e TVs a cabo. 

Outro jovem que também curte 
bastante videolocadora, André Jua-
rez Parolin, 20, exalta o vínculo que 
um bom atendimento cria. “Eu fre-
qüento a mesma videolocadora há 
anos. O dono é muito brother, não 
só para mim, mas para todos os clien-
tes. Com toda esta tecnologia que a 
gente tem hoje, Netflix, streaming, 
pode ser que um dia as videolocado-
ras acabem, porém, eu vou freqüentar 
a minha para sempre. Se um dia ela 
fechar, ainda vou ir lá”. 

De acordo com Pâmela Quinto, 
26, a tecnologia oferece muitas faci-
lidades, porém, explica que só parou 
de alugar filmes, por conta do fecha-
mento da locadora próxima a sua 
casa. “Sinto falta das dicas de filmes 
e de todo o ritual que a videolocado-
ra proporcionava”.

Alexandre 
e o filho 

Guilherme 
(Point Vídeo)

Foto: C
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Play Mix Vídeo 
vira lan house e 
faz manutenção de 
computadores
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Jacqueline Martins

O esporte tem papel fundamen-
tal no crescimento do ser humano. 
Conhecido como agente principal 
no desenvolvimento da responsa-
bilidade, age salvando vidas, cons-
truindo lares e deixando rastros de 
felicidade, força e persistência por 
onde passa.

O basquete é uma modalidade 
que carrega um rio de julgamentos, 
atletas como Hortência e Magic 
Paula, que destacaram-se na seleção 
feminina pelas grandes conquistas, 
provam que o basquete não é só para 
homens. O clube andreense é uma 
prova desse profissionalismo, con-
quista e objetividade, formador de 
novos talentos, mas que possui uma 
categoria de base concisa e carente de 
patrocinadores. Há quem se engane 
que a falta de incentivo e inúmeros 
problemas nos últimos anos, seja um 
obstáculo no clube, que forma não 
somente talentos, mas jovens mu-
lheres que veem hoje no esporte uma 
maneira de empoderamento

Andrea Chagas, 42, Técnica de 
Enfermagem, acompanha a catego-
ria de base desde que viu no esporte 
uma oportunidade de crescimento 
para a filha Juliana Chagas, atleta 
do sub17, que atua no clube desde 
os 11 anos. A mãe comenta sobre a 
falta de investimentos: “É muito tris-
te e complicada, tiraria a ociosidade 
de muitas crianças que tem talento, 
mas não são vistas nem mesmo pelos 
treinadores”.

O clube andreense é pioneiro no 

trabalho de base no basquetebol fe-
minino, com dez categorias e mais 
de 100 crianças em sua escolinha de 
esportes.  O esporte na cidade de 
Santo André possui grande impor-
tância social nas localidades perifé-
ricas ao redor da região onde está o 
centro de treinamento Dell’ Anto-
nia, com grandes histórias de supera-
ção, como da Bianca Araújo, grande 
promessa nacional, ex-catadora de 
material reciclável.

Os times andreenses podem não 

possuir patrocinadores comerciais, 
mas possuem os “paitrocinadores”, 
que acompanham a cada jogo a 
evolução das atletas em quadra. “A 
sensação de estar na arquibancada 
e acompanhar de perto o caminho 
delas é maravilhosa. É um misto de 
satisfação e frustação, pois é uma via 
de mão dupla, um dia ganham outro 
perdem. Ver a felicidade delas, vê-las 
fazendo o que gostam, não tem pre-
ço”, confessa Andreia.

Juliana Chagas, atleta da cate-

goria mirim, sub17, aos 14 anos de 
idade atuou no time de Americana, 
no interior de São Paulo, morou em 
uma república de atletas, mas esse 
não foi seu maior desafio. Aos 15 
anos, ela rompeu o ligamento do jo-
elho e foi convocada para duas sele-
ções brasileiras, mas não pode ir por 
causa da lesão. Nenhum dos proble-
mas fez com que a jovem desistisse 
do esporte. “A sensação de ganhar 
jogos é de realização, preenchimen-
to e consciência de dever cumprido, 

sabe? Estar em quadra é ser eu mes-
ma, seja em uma competição ou até 
mesmo, no treino, é como se eu não 
precisasse de nada, não tivesse pro-
blema nenhum”, relata Juliana.

O esporte é uma escola de apren-Os obstáculos na formação de atletas no basquete feminino andreense

Aprendi a lidar com vários 
tipos de pessoas e várias 
personalidades fortes.
Aprendi a ser líder 

e a ser liderado
Leticia Camargo, 17, atleta do sub 17

Um esporte de garotos
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Jogo Santo André 
contra São Bernado 

pelo campeonato 
paulista 2015  

dizagem, ouvir o próximo, conviver, 
respeitar e ajudar, principalmente. 

Quando questionadas sobre o 
futuro no esporte, as atletas Juliana 
e Leticia declararam que continuarão 
atuando, mas não veem isso como 
uma profissão. “Quando era menor, 
tinha esses objetivos traçados em 
mente, como atuar na seleção, mas, 
com o tempo, a maturidade foi che-
gando e fui percebendo que o meio 
do esporte é muito sujo, fazer por 
merecer não é o bastante. Sem con-
tar na desvalorização da profissão no 
Brasil”, desabafa Juliana.

“A mensagem que deixamos, eu 
e meu marido, Carlos, é que como 
pais, devemos apoiar, mesmo que 
o futuro seja muito incerto. Senão, 
nunca saberemos se nossas crianças 
seriam bem sucedidas no esporte... 
Se eu tivesse que começar novamen-
te, apoiando minhas filhas faria tudo 
novamente”, confirma Andreia.

Fazer o bem faz bem
Entre nessa de cabelo! ONGs incentivam doações para fazer perucas à pacientes oncológicos.

Juliana Santos

Você já parou para pensar na 
importância e no impacto que o ca-
belo tem sobre nós mulheres? Esses 
milhares de fios fazem toda diferença 
na vaidade, no comportamento e na 
autoestima. Gastamos mensalmente 
em salões para manter a beleza, hi-
dratação e claro, um visual descolado. 

Mas isso acaba mudando para 
algumas mulheres e crianças que 
sofrem com o câncer e perdem seus 
cabelos devido à quimioterapia. As 
pessoas que são diagnosticadas com 
a doença ficam emocionalmente aba-
ladas, começam uma jornada difícil 
de aceitação do tratamento que, ao 
mesmo tempo em que ajuda na cura, 
acaba afetando a autoestima com seus 
efeitos colaterais como a queda dos 
cabelos (alopecia).

Nessa luta contra o câncer, en-
contramos pessoas boas que ainda 
pensam em ajudar o próximo. Exis-
tem em diversos lugares do Brasil 
ONGs criadas com o intuito de ar-
recadar doações de cabelos para fazer 
perucas para quem precisa.

Cansada do mesmo visual, Sabri-
na Andrade, 25, estudante de Moda, 
decidiu cortar as madeixas para ficar 
com uma aparência mais moderna . 
Ela contou o que a motivou a cortar 
os fios para doar e  a importância de 
projetos de solidariedade como estes. 
“Estava cansada do mesmo visual  e 
decidi cortar o cabelo para mudar. 
Conversando com uma amiga sobre 
o assunto ela contou que existem 
ONGs que arrecadam os cabelos 

para fazer perucas, me interessei e 
fui buscar os contatos. Encontrei a 
ONG Rapunzel Solidária e decidi 
que doaria, achei historias incríveis 
de mulheres e crianças que estão na 
luta contra essa doença. Ninguém 
está livre de passar por isso e é impor-
tante se colocar no lugar do próximo. 
Achei maravilhosa a iniciativa de ter 
projetos assim porque, de alguma 
forma, essas doações levam esperança 
à essas pessoas que passam por essa si-

tuação tão difícil. É uma maneira de 
dar forças para  continuarem na luta 
com alegria e autoestima elevadas”.

O projeto Mecha da Alegria foi 
criado 2014 pelos membros do Fã 
Clube Batuquê Sangalo, em prol dos 
pacientes oncológicos do Lar Tere-
sa de Jesus. O Lar é uma instituição 
filantrópica, que acolhe e abriga pa-
cientes do interior de Minas Gerais 
que precisam fazer tratamento em 
Belo Horizonte, mas não têm recur-

sos para se manter na capital.
Luísa Santos, 22, estudante de 

Publicidade e Propaganda e fundado-
ra do Batuquê explicou que a arreca-
dação dos cabelos é feita por meio de 
campanhas na internet e divulgação 
no Teresa de Jesus. Todas as pessoas 
que possuem cabelo com compri-
mento maior que 20 centímetros 
podem doar, e não há restrições para 
os fios com colorações apenas para 
dread. 

Os cabelos passam pela triagem 
e são separados de acordo com ta-
manho, cor e textura. Para cada 
peruca, é utilizada cerca de três  a 
quatro mechas de cabelo e depois 
de todas separadas, é enviada para 
a confecção, feita pela feira do Ca-
belo, em Belo Horizonte. Inicial-
mente, as perucas foram todas des-
tinadas ao Lar Teresa de Jesus, mas 
agora, eles aceitam outros pacientes 
que passam por psicólogos do Lar e 
assim destinam a peruca. 

“A ideia do projeto nasceu com 
a vontade de fazer o bem e ainda 
mais gratificante do que incentivar 
as doações é quando você doa. O 
doar por saber que um pouquinho 
de mim pode fazer diferença ao ou-
tro.  Eu era muito apegada ao cabe-
lão, longos fios, mas ao ver o sorriso 
no rosto das mulheres que resgatam 
sua autoestima não me restaram 
duvidas do que eu deveria fazer. 
Ajudar o outro é ajudar a si mesmo 
também, nos transforma e engran-
dece”, diz Luísa.

Esses projetos buscam conscien-
tizar as pessoas do quanto um ato 
de amor pode ajudar essas mulheres 
que estão na luta contra o câncer e 
também precisam de um tratamento 
para a autoestima. Entre nessa de ca-
belo e devolva um sorriso para essas 
pessoas, doe sua mecha, doe alegria.

Foto: Luísa Santos

“A alegria de fazer o 
bem é a única felicidade 
verdadeira.”

Quer saber mais sobre o projeto 
Mecha da Alegria e doar, 

curta a página no
www.facebook.com/

mechadaalegria
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Espetáculo 
“A farça da boa preguiça” 
da Escola Nacional de Teatro ,
em Santo André.

Foto: Edson Prudênci

Marielle Rojas

Uma forma de entretenimento 
pouco conhecida e muito presente no 
ABC é o teatro independente. Exis-
tem muitas Companhias com peças a 
baixo custo ou até mesmo gratuitas na 
região, mas por não terem espaço nas 
grandes mídias acabam esquecidas. 

Por serem independentes, as apre-
sentações são realizadas sem o apoio 
de empresas ou das Prefeituras, e por 
não haver nenhum vínculo político, a 
maioria dos espetáculos são voltados 
para o lado social, mostrando ques-
tões muito presentes na sociedade. 
Todo esse cenário leva os atores a vive-

“passam o chapéu”. Enfrentam ainda 
a falta de hábito das pessoas em fre-
quentar o teatro. “Às vezes, a gente vai 
alugar um espaço para 50 pessoas, o 
grupo tem 10 atores, tecnicamente 
cada um teria que levar cinco  pesso-
as, mas você não sabe se vai conseguir 
levar cinco  pessoas para pagar 10 
reais para te assistir”, conta Giovan-
na Luna, 19 anos, atriz e vendedora. 
“Temos que tirar o dinheiro do nosso 
bolso e muitas vezes não temos o re-
torno”, completa. 

Marília Nunes, 23 anos, diretora 
da companhia MEV (iniciais dos fun-
dadores do grupo), de Santo André, 
conta que “o teatro no ABC é mais 
complicado porque o público local 
dá mais preferência para companhias 
que vêm de fora”. As cidades preferem 
patrocinar espetáculos grandes, com 
atores mais conhecidos da cultura de 
massa. Segundo ela, até para se apre-
sentarem em praça pública, de forma 
gratuita, eles encontram dificuldades. 
Precisam pedir autorização para a Pre-
feitura e para a Secretaria de Serviços 
Urbanos, mesmo que pela Constitui-
ção Brasileira isso não seja necessário. 
Eles relatam que esse processo é de-
morado e quando o pedido é negado, 
eles nem sabem o porquê. “Não me 
parece existir um interesse do poder 
publico em investir, e até dos próprios 
grupos que não se articulam bem”, ex-
plica Felipe Vieira, 33 anos,  Diretor 
da Cia Anônima, de Mauá. É preciso 
lutar pela causa.

A cada espetáculo, o espectador é 
convidado a olhar para dentro de si em  

cada cena, e o ator a vivenciar várias 
“vidas” que o fazem se confrontar, su-
perar seus limites e se conhecer, “O te-
atro vai além de mero entretenimento, 
é uma arte capaz de nos fazer pensar. 
Ele tem uma potencialidade admirável 
sobre as emoções e sentimentos, que se 
for bem aproveitada, até mesmo pelas 
demais áreas como a psicologia, tende 
a intensificar suas contribuições para a 
sociedade”, afirma a psicóloga Vanessa 
Barboza 34 anos.

Mas infelizmente não é isso que 
vemos. “A maioria das pessoas que 
escolhem o teatro também tem que 
fazer outra coisa, porque isso não é 
visto como um “trabalho” perante a 
sociedade”, conta Giovanna. Mas é o 
amor pela arte que os move e não os 
deixa desistir. 

A vida desses atores daria uma 
bela história para uma peça tea-
tral. Não é errado afirmar que es-
sas pessoas encenam sua própria 
tragédia, são atores de si mesmos. 
Representam seu próprio cotidiano, 
dificuldades, sonhos, frustrações, 
alegrias... Alguns o chamam de so-
nhadores, Dom Quixotes, cavalei-
ros de uma causa perdida. Longe 
disso... “Teatro é um encontro. Um 
encontro com o ser humano, consi-
go e com o outro. É fazer disso um 
acontecimento que nos torna pesso-
as melhores”, completa Felipe. Para 
isso que o teatro existe e resiste há 
séculos: para lembrar que a gente é 
gente. Eles só estão em busca de seu 
espaço e de alguém que, eventual-
mente, possa aplaudi-los.

Teatro, além do entretenimento

rem uma vida simples, fazendo sacri-
fícios para conseguirem atuar. 

Muitas dificuldades cercam os ar-
tistas que produzem esses espetáculos, 
que se viram como podem para arcar 
com os custos das peças. Algumas 
companhias promovem festas e bre-
chós, outras fazem atos nas praças e 

A cena do teatro independente no ABC

João Paulo Soares

A partir do século 18, os jornais 
começaram a utilizar as charges. Esses 
desenhos costumam retratar os prin-
cipais acontecimentos do cotidiano - 
na sua grande maioria relacionados a 
política - de maneira bem humorada 
e irônica. Elas podem ser um comple-
mento da matéria jornalística e, por 
tratarem de fatos a sua compreensão 
tem validade. O elemento visual se 
tornou um grande aliado para reali-
zar questionamentos, construir e des-
construir imagens de políticos. 

Marcio Baraldi trabalha para 
diversos sindicatos e jornais, como 
o Vivacidade e o ABCD Maior. Ele 
conta que o chargista precisa acom-
panhar as notícias diárias - regionais 
e internacionais - e saber quem são 
os principais nomes da política atual. 
“Geralmente os chargistas são pessoas 
engajadas politicamente, os grandes 
da história sempre o foram”, declara. 

O humor na dose certa é o princi-
pal ingrediente para a mensagem pas-
sada atingir o público, assim explica 
Roberto Elísio, 53, jornalista e livre 
docente pela ECA-USP. “O humor é 
mais fácil de ser assimilado, e muitas 

vezes causa uma reflexão que o texto 
não causaria. Primeiro a gente ri e de-
pois a gente pensa”, explica. 

Osvaldo da Costa, 59, cartunista 
e mestre pela Universidade Munici-
pal de São Caetano do Sul, explica 
o papel social e comunitário que a 
charge possui. “O chargista está preo-
cupado com o ser humano, pensa no 
que o ser humano está sofrendo. Por 
meio do riso, a gente tenta fazer essa 
comunicação mais direta”, afirma.

As charges no 
Jornalismo Regional 

No jornalismo regional, geral-
mente o chargista possui um traba-
lho limitado, por não ter a liberdade 
de retratar os políticos da região, e 
também residir na mesma cidade. 
Da Costa explica que em jornais lo-
cais, geralmente a escolha do tema é 
feita na reunião de pauta e o próprio 
editor do veículo questiona o que 
vai ser retratado. “Nos jornais de 
cidade pequena, como vamos me-
xer com a política local, o próprio 
editor do jornal acha que a gente 

tem que ir mais leve. Porque depois 
ficam ligando na redação, incomo-
dando”, conta. 

Luiz Carlos Fernandes, 56, é car-
tunista no Diário do Grande ABC 
e possui mais de 40 premiações, no 
Brasil e exterior. Ele revela um pou-
co como funciona as questões de 
prazos, pressões, deadline, e como 
o tema é escolhido. “Escolhemos na 
reunião de pauta. Anoto todos os 
assuntos de cada editoria (Cultura, 
Esportes, Economia, Setecidades e 
Política). Trabalhamos o tempo todo 
em cima do relógio, cada editoria 
tem o seu horário de fechamento, 
por conta disso é que já na reunião 
de pauta eu adianto a ideia”, declara. 

Fernandes conta sobre um pro-
blema que teve ao publicar a charge 
de um político, da região do ABC 
Paulista. “Lembro de uma vez que 
fiz um prefeito de ‘Coringa’ e seus 
adversários de ‘Batman e Robin’, ele 
ameaçou processar o jornal e cortou 
os anúncios (editais da prefeitura), o 
jornal ficou um bom tempo sem pu-
blicar fotos dele e charge nem pen-
sar” e brinca, “ acho que o prefeito 
queria ser a ‘Mulher Gato’”.

O humor nas charges
como crítica política

Elementos visuais contidos nos jornais é munição bem humorada para criticar ações políticas

Foto: Adriana Fogaça

Ilustração do chargista e mestre em comunicação Osvaldo DaCosta.

Leitura do livro 'Bichos, Homens e Deuses' do cartunista Serí.


