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EDITORIAL

Posso enxergar com o coração
Camila Zola

Meu nome é Mariana, tenho 
25 anos e moro em Santo André, 
no ABC Paulista. Gostaria de dizer 
que sou igual ao restante das pessoas, 
mas não, eu sou cega. Com o passar 
dos anos aprendi a conviver com isso, 
mesmo não sendo fácil. 

Moro sozinha em uma casa sim-
ples com cozinha, sala de estar, um 
banheiro, dois quartos e um quintal. 
Trabalho durante a tarde e ah, já ia 
me esquecendo, tem a Silvinha, mi-
nha ajudante, ela trabalha comigo e, 
às vezes, passa uns dias em casa. 

Costumo ajudar todo mundo 
que posso, na verdade, as pessoas 
acham que quem precisa de ajuda 
sou eu, mas sei me virar sozinha, só é 
um pouco difícil andar na rua com 
esse monte de buracos que tem por aí. 
As pessoas andam com tanta pressa 
que eu fico com um pouco de medo. 

Meu cotidiano não é nada fá-
cil. Esses dias aceitei ajuda de um 
homem para atravessar a rua e tive 

uma surpresa, não muito boa. Tinha 
acabado de sair do trabalho, era em 
torno das dezoito horas e já estava escu-
ro. Estávamos atravessando, ele pergun-
tava coisas sobre mim enquanto tinha 
uma das mãos dele na minha cintura. 
Continuamos andando e quando che-
gamos na calçada do outro lado, ele 
me abraçou e desceu a mão mais para 
baixo, e mais um pouco para baixo, aí 
mesmo onde você está pensando. Foi 
tão constrangedor, me senti invadida, 
indefesa e não pude fazer nada, estava 
sozinha. Infelizmente, coisas desse tipo 
podem acontecer comigo o tempo todo, 
por isso prefiro fazer tudo sozinha, sem 
ajuda de ninguém. Talvez, se não tives-
se aceitado a ajuda deste rapaz, isso não 
teria acontecido.

Contei o que aconteceu para Silvi-
nha e ela ficou pelo menos um mês se-
guido na minha casa, indo e voltando 

do trabalho comigo, com medo que pu-
desse acontecer de novo. Eu quase pude 
dizer que ela tinha mais medo que eu, 
mas que bom que a tinha na minha 
vida. Ela era como um anjo.

Há 15 anos minha vida toda mu-
dou. Sofri um acidente de carro. Eu es-
tava no banco do passageiro e a batida 
foi tão feia que o vidro todo da frente 
se quebrou, alguns pedaços atingiram 
meus olhos e eu perdi as duas visões. 

Não foi fácil para mim, com 10 
anos e cega. Minha vida era normal, 
tinha amigos, ia para a escola todos 
os dias e tudo era perfeito, mas depois 
disso nem na escola eu ia mais, porque 
não tinha estrutura para pessoas cegas.

Quis ficar um tempo sem sair de 
casa, porque para mim, o mundo tinha 
acabado. Poderia ter sido pior, eu pode-
ria ter nascido cega e eu nunca saberia 
como é acordar e ver o sol brilhando no 

céu. Eu nunca saberia como é ver mi-
nha mãe arrumando a mesa do café da 
manhã para o meu pai. Nunca teria 
visto o jeito que pai olha para minha 
mãe todos dias, com o olhar brilhando. 

Posso ter perdido 15 anos da minha 
vida sem enxergar, e com certeza passa-
rei todo o resto imaginando e pensando 
como as coisas deveriam ser.

Acredito que ter perdido a visão não 
foi por acaso, alguma coisa eu precisava 
aprender, e acho que aprendi que nem 
tudo é aparência. Eu aprendi a viver 
com o coração. As pessoas que se apro-
ximam de mim são recebidas de braços 
abertos, porque sei que elas se importam 
e querem meu bem, nada mais que isso. 

Hoje, procuro viver um dia de cada 
vez e trato todos ao meu redor com ca-
rinho, assim como tudo que faço na mi-
nha vida. Eu poderia ter perdido não 
só a visão naquele acidente, mas sim 
a vida. E não teria a oportunidade de 
viver outra vez e perceber que todas as 
pessoas merecem uma segunda chance.

Beatriz Felix
Nátyla Mota, você não se lembra 

desse nome, mas com certeza já viu 
o que aconteceu com a travesti de 21 
anos que foi esfaqueada e teve atendi-
mento negado em hospital. Você tam-
bém não conheceu o Joaquim, mas 
percebeu que todos, incluindo você, 
não se sentaram ao seu lado no ônibus 
porque ele é negro e tem uns dreads na 
cabeça.  E também não deu atenção 
àquela moça que só queria pedir uma 
informação, mas viu que ela usava uma 
saia na altura dos joelhos e cabelos lon-
gos e pensou que ela fosse anunciar o 
evangelho. E a pergunta que eu faço a 
você, caro leitor é: por quê? 

No Brasil milhares de pessoas são 

mortas por dia, vítimas de intolerância, 
seja ela racial, sexual, social, cultural ou 
religiosa. Num país onde as diferen-
ças se tornaram motivo para a adesão 
ao ódio, acabamos nos esquecendo 
que somos seres humanos e ao invés 
de evoluirmos, estamos voltando cada 
vez mais para trás. E o pior de tudo é 
que ninguém percebe a gravidade do 
problema, pois todos estão ocupados 
demais querendo ter razão sobre tudo.

Você está recebendo agora a 45º 
edição do jornal “Olhar Social”, pro-
duzido por alunos de Jornalismo da 
USCS - Universidade Municipal de 
São Caetano do Sul. Nesta edição, 
procuramos mostrar um outro olhar 
para a sociedade, nossa repórter An-

dressa Claudino nos conta como a 
Fernanda, bailarina formada pela 
Fundação das Artes de São Caetano 
do Sul, fundou a única companhia de 
ballet para cegos do mundo. E para 
você sentir as dificuldades de um de-
ficiente visual, Camila Zola trouxe 
para nós o perfil de Mariana.

Nathalia Lisboa nos conta a história 
da Trupe do Trapo, um grupo de teatro 
e música que trabalha com a inclusão 
de idosos e portadores de deficiências 
funcionais em Santo André e já produ-
ziu cinco espetáculos, três DVDs, dois 
livros e um CD. A repórter Larissa Le-
mos apresenta o que dá certo no SUS 
para os moradores da região do ABC.

Já para os esportistas de plantão, 

pegue sua magrela e venha se aven-
turar com o repórter Igor Amâncio 
num passeio pelo Espaço Verde Chi-
co Mendes, a pedagoga Tatiana Pa-
juelo garante que você vai se apaixo-
nar pelo passeio. E claro, depois desse 
passeio, nada de comidas calorosas! 
Corra para a feira, que apesar de ser 
encontrada em números menores, a 
repórter Flavia Kurotori prova que 
elas nunca deixarão de existir. 

Esperamos que você, querido lei-
tor, deixa a razão de lado e aprenda 
um pouco com cada pessoa que pas-
sar pela sua vida, afinal de contas, são 
as nossas diferenças que nos tornam 
únicos e especiais. 

Ótima leitura.

Eleitor do ABC mostra receio quanto ao futuro
da região após eleições municipais

Resultado das eleições é o que mais preocupa
Urnas mostram percentual de renovação de vereadores na casa dos 50%

Lucas Leopoldo

O período eleitoral no Brasil con-
solida-se, cada vez mais, como um 
episódio trágico e cômico da história 
do país. Os famosos casos de corrup-
ção em que a classe política é envolvi-
da lembram ao mundo a deficiência 
de reconhecimento que o brasileiro 
possui ao subestimar e desvalorizar 
o que é considerado um sucesso do 
mundo moderno: o poder do voto.

Apesar dos ótimos números 
obtidos em índices oficiais como 
IDH (Índice de Desenvolvimento 

Foto: José Cruz - Agência Brasil

Humano), por exemplo, a região do 
Grande ABC não foge à regra quan-
do o assunto é consciência política. 
Quando se sai às ruas, muitos são os 
comentários com opiniões de pro-
postas que deveriam ser discutidas e 
jamais foram levantadas pela Câma-
ra de Vereadores. “Não me lembro 
de um projeto relevante votado na 
última gestão, aqui em São Cae-
tano”, comenta Leonardo Ferreira 
(22), tatuador.

Porém, a insatisfação não reflete 
os dados obtidos nas urnas após as 
eleições municipais de 2016. A mé-
dia de renovação dos vereadores ficou 
pouco acima da metade (50,79%) 
nas cidades de Santo André, São Ber-
nardo e São Caetano. E, em alguns 
casos, os candidatos que assumem as 
novas cadeiras da casa, possuem rela-
ção familiar com outros candidatos 
de histórico político nos municípios, 

como no caso de Eduardo Vidoski – 
vereador eleito – e Beto Vidoski, elei-
to vice-prefeito junto com José Auric-
chio Júnior em São Cateno do Sul

Além da pouca expressividade da 
vontade de mudança nas urnas, ou-
tro fator a ser pontuado é a limitação 
de conhecimento quanto às funções 
dos eleitos. No caso das eleições mu-
nicipais, facilmente se confunde as 
atribuições de um prefeito (Poder 
Executivo) às de um vereador (Poder 
Legislativo). Para muitos eleitores, a 
negligência ao propor reformas atra-
vés de projetos na Câmara é direcio-
nada ao prefeito, quando na verdade 
deve-se cobrar dos servidores do Le-
gislativo municipal.

Para a atendente de 25 anos, Na-
thaly Machado, as expectativas para 
a cidade de São Bernardo do Campo 
não são boas: “Não estou entusias-
mada quanto a esses próximos anos. 

Apesar de muitos dos antigos verea-
dores terem saído, os novos são pesso-
as que não conhecemos como ativos 
na comunidade”, ressaltando a dúvi-
da quanto ao interesse dos candidatos 
de associação à vida política.

Para a construção do sentimento 
de confiança no eleitor, é fundamen-
tal a melhora na qualidade de infor-
mação que ele consome. A ciência das 
ferramentas e plataformas políticas 
do candidato, a filosofia de atuação 
do partido que o abriga e o impacto 
que isso tem na busca por melhorias 
para a cidade são alguns dos pontos 
que um cidadão em idade eleitoral 
deve ter em mente, e que a classe po-
lítica deve lutar para que chegue até 
seu eleitor. Após a melhora, é fun-
damental conquistar sua confiança 
através da transparência, seja pela éti-
ca em seus atos ou por incentivar a 
rigidez nas penas por corrupção.
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A longevidade das feiras livres
Flavia Kurotori

Tendo origem na Idade Mé-
dia, as feiras são consideradas um 
elemento sociocultural que ajuda 
a moldar uma comunidade. No 
Brasil, elas iniciaram na época da 
colonização, impulsionando o de-
senvolvimento  econômico do país. 
O município de São Caetano do Sul 
conta com 16 delas, de terça-feira a 
domingo, além de uma noturna, to-
das as quintas-feiras.

Essa prática antiga tem sido 
ameaçada pelo fato da facilidade de 
seus produtos serem encontrados 

em supermercados e hortifrútis. 
Mas, nove entre os dez feirantes en-
trevistados acreditam que as feiras 
jamais deixarão de acontecer. Há 20 
anos na profissão e apaixonado por 
ela, Washington (39) afirma: “a fei-
ra ainda existe porque é uma coisa 
tradicional”.  E, tal argumento, está 
presente na fala de todos eles.

Gabriel (21) trabalha na banca 
de especiarias e grãos da família des-
de os 11 anos. Segundo o jovem, as 
pessoas frequentam a feira “porque 
na feira tudo é mais fresquinho”. 
Ainda de acordo com ele, o clima 

descontraído é determinante para 
continuar na profissão: “você le-
vanta cedo, mas com o trabalho, o 
tempo passa e você nem percebe”.

“Enquanto houver feira, nós 
estaremos aqui”, afirmou Miriam 
(55), que trabalha em um super-
mercado, mas desde que se casou, 
há 36 anos, possui o hábito de fre-
quentar a feira próxima de sua casa. 
Para ela, a qualidade dos produtos é 
o fator essencial para visitar o local 
semanalmente, apesar da facilidade 
de fazer as compras em seu local de 
trabalho. 

Fregueses fiéis como Miriam se-
rão os responsáveis pela resistência 
da atividade, de acordo com Helena 
(68), proprietária de uma das barra-
cas de frutas. Ela conta que sempre 
fez suas compras em feiras. Já apo-
sentada, ela recorreu ao trabalho no 
local para manter-se “na atividade”.

Aos 86 anos, Elisa mora na rua 
José do Patrocínio, onde acontece 
a feira noturna (quinta-feira) e a 
feira tradicional às sextas. Ela vai 
ao local desde criança e gosta de 
frequentá-la semanalmente para 
comprar frutas. Apesar da facilida-
de, a senhora conta que frequenta 
supermercados para adquirir outros 
produtos de hortifrúti. 

Quarenta por cento dos feiran-

Feirantes acreditam na 
qualidade e diversidade 
de seus produtos

3ª feira:
Rua Herculano de Freitas  - Fundação
Rua Marechal Deodoro - Santa Paula

4ª feira:
Rua Tapajós - Barcelona

Rua Major Carlo Del Prete - Cerâmica
Rua Madeira - Santa Maria
Rua Santo André - Boa Vista

5ª feira:
Rua Castro Alves - Oswaldo Cruz

Rua Humberto de Campos - São José
Rua Juruá - Nova Gerty  

Rua José do Patrocínio - Cantro (Noturna)   

6ª feira:
Rua Rafael Corrêa Sampaio - Santa Paula

Rua Tenente Antonio João - Cerâmica
Rua José do Patrocínio - Cantro
Rua da Fortuna - Prosperidade

Sábado:
Rua Santos Dumont - Boa Vista
Rua Carmine Perrella - Mauá

Domingo:
Rua Walter Thomé - Olímpico

Na feira da rua
José do Patrocínio, os fregueses 

começam a encher o local
por volta das 10hTradição, qualidade e fregueses fiéis são a receita

Foto: Flavia Kurotori
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tes entrevistados notam, nos últi-
mos anos, queda  na quantidade de 
frequentadores da feira. Para eles, a 
crise econômica é responsável por 
isso, já que os preços encontrados 
por lá são mais elevados. Por outro 
lado, Paulo (22), há cinco anos fei-
rante em uma banca de frutas, con-
tou que “as barracas estão diminuin-
do, muita gente está desistindo (...) 
O pessoal mais jovem não tem inte-
resse na feira”, mas, para seu colega, 
Edilson (63), isso não significa que 
a prática irá acabar: “a feira nunca 
irá morrer. De 50 barracas, 45 aban-
donam, mas cinco vem e tem seus 
fregueses fiéis”.

Feiras livres em SCS

Descarte correto e sustentável
Estabelecimentos recolhem lixo eletrônico para reciclagem

Pericles Milani é 
um dos cidadãos 
que tem a politica 
de consertar o que 
já tem

suas baterias e outros aparelhos mó-
veis, utilizados constantemente por 
nós todos os dias. Mas é muito mais 
do que isso, segundo o Instituto Gea 
– Ética e meio ambiente - “Podemos 
definir como lixo eletrônico ou e-lixo 
tudo o que é proveniente de equipa-
mentos eletroeletrônicos, incluindo 
celulares, computadores, impressoras 
etc.”. Entre os aparelhos citados po-
dem se encaixar outros como geladei-
ras, microondas, ventiladores, tablets, 
TVs, tanto as de LCD, quanto as 
mais antigas, as “de tubo” ou CRT 

Victor Augusto Milani

Tudo uma hora quebra, até 
o aparelho mais tecnológico que 
existe. Mas aonde cada um desses 
aparelhos deveria ir? Alguns estabe-
lecimentos possuem a resposta - a 
reciclagem, para a fabricação de ou-
tros itens de utilidade pública. Esses 
locais de coleta não são muito divul-
gados e, por isso, muitos cidadãos 
da região não conhecem o sistema, 
como ele funciona e se existem pon-
tos de descarte na região.

Lixo eletrônico são os celulares, 

(do inglês, cathode ray tube). A lista 
continua, e junto com o número de 
itens que fazem parte dessa categoria, a 
quantidade cresce em ritmo acelerado.

“O lixo eletrônico possui um 
agravante, que são todos os metais 
pesados relacionados a eles, como co-
bre, chumbo e cadmio”, comenta a 
professora Marta Ângela Marcondes, 
Bióloga, docente e pesquisadora da 
Universidade Municipal de São Ca-
etano do Sul. “O mais complicado é 
que esses metais são acumulativos, ou 
seja, vão se depositando no organismo 
ao longo do tempo, e isso pode cau-
sar uma série de alterações orgânicas, 
desde mudanças metabólicas de vita-
minas e minerais até mutações gené-
ticas”, detalha.

Mas, com tantos problemas rela-
cionados ao lixo eletrônico, uma das 
formas para diminuir sua quantidade 
é a reciclagem e reutilização dos seus 
materiais. Na região do ABC existem 
alguns pontos que recolhem o lixo de 
forma gratuita. Em Santo André, há 
19 Estações de coleta do Semasa (Ser-
viço Municipal de Saneamento Am-
biental de Santo André). De acordo 
com próprio Semasa, cada morador 
pode levar no máximo 1 m³ de ma-
terial – aproximadamente 10 sacos de 
lixo de 100 litros.

Em São Bernardo do Campo lo-
caliza-se o Ecoponto de lixo eletrôni-
co da Cajuv (Coordenadoria de Ações 
para Juventude), que recolhe todo 
tipo de lixo eletrônico de moradores 
para serem reutilizados ou terem o fim 
correto, como o plástico e o vidro que 
compõem grande parte desses itens. 
Em São Caetano do Sul, o Pão de 
Acuçar, recebe todo lixo eletrônico, 
incluindo pilhas, lâmpadas, toners, 
cartuchos e aparelhos muito grandes, 
como geladeiras e fogões.

Grande parte da população do 
ABC não sabe da existência desses lo-
cais, e algumas pessoas, como Péricles 
Milani, morador de São Caetano do 
Sul, preferem reaproveitar os apare-
lhos que possuem, fazendo pequenos 
consertos em vez de trocar por uma 

versão mais nova e descartar a antiga. 
Milani revela: “Se o aparelho ainda 
cumpre a função dele, não existe a 
necessidade de trocá-lo, e se quebrou 
algo simples, eu conserto”.

Mesmo em cidades que não pos-
suem um sistema de coleta, a PNRS 
(Política Nacional de Resíduos Só-
lidos) exige que os fabricantes de 
eletrônicos recolham aparelhos que 
não serão mais utilizados ou que 
estão obsoletos, para que tenham 
o fim correto. Para a bióloga Mar-
ta Marcondes isso é importante e 
necessário. “O primeiro passo que 
temos que dar, antes da reciclagem, 
é observar de que maneira estamos 
consumindo esses objetos, se é por 
impulso ou se realmente precisamos 
deles”, conclui a docente da USCS.

Em uma cidade 
cheia de lixo, 
exemplo de local 
onde os resíduos 
recebem o fim correto
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Larissa Lemos

Questionar o funcionado do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) tem se 
tornado cada vez mais comum na 
vida dos brasileiros. Mas já parou 
para pensar que apesar disso muitas 
coisas funcionam no SUS, pessoas 
conseguem tratamentos, remédios 
e cirurgias todos os dias em diversos 
hospitais da região do ABC? 

Um direito de todos que precisa 
ser cobrado e quando tem o apoio da 
população, mas, principalmente de 
jovens informados que passam todo 
esse conhecimento através dos meios 
de comunicação, muda o cenário pú-
blico de muitas cidades. 

Por isso, um grupo de 16 estu-
dantes de Fisioterapia da Faculdade 
de Medicina do ABC (FMABC), 
com o apoio do professor Fledson de 
Sousa Lima, criou um projeto chama-
do SUS Para Todos, em que o maior 
objetivo é “expandir a principal ideia 
do SUS, para que as pessoas saibam 
onde recorrer conforme as suas neces-
sidades, seja uma cirurgia, uma con-

sulta, entre outros”, segundo Maria 
Gabriella Lima e Grace Venancio. As 
principais idealizadoras do projeto.  
A princípio isso era apenas mais um 
semestre, mais um ano onde apren-
deriam sobre a saúde que todos nós 
já estamos cansados de presenciar, 
mas dessa vez foi diferente. Uma 
disciplina chamada Saúde Coletiva, 
lecionada pelo o professor Fledson de 

Sousa chamou a atenção dos alunos e 
despertou em alguns o desejo de levar 
o conhecimento para fora da univer-
sidade, e assim surgiu o projeto SUS 
Para Todos, conta Maria.

Cada dia dentro de um hospital 
público é uma espécie de aventura, 
aqueles que dependem da saúde 
pública vivem a angústia de um dia 
ter ou não médico, medicação e até 
mesmo condições de serem aten-
didos. Mas, o intuito do projeto 
é mostrar exatamente o contrário, 
contar histórias de pessoas que con-
seguem manter o seu tratamento em 
dia e são atendidas com o devido res-
peito e dignidade. 

A Secretaria de Estado e Saúde 

criou as chamadas Unidade de Pron-
to Atendimento (Upa´s), que servem 
para cuidar de casos de emergências 
que funcionam 24 horas, onde as 
pessoas são atendidas com rapidez e 
conseguem fazer todos os exames ne-
cessários que auxiliam grandes hospi-
tais da região. Segundo Maria Clara 
Almeida, uma jovem que depende 
do SUS as condições são melhores 
que antes “Antes só para ser atendi-
da ficava o dia inteiro, hoje mesmo 
com certa demora é mais rápido e os 
profissionais dão mais atenção, prin-
cipalmente os enfermeiros mais no-
vos”, avalia. É exatamente isso que o 
projeto SUS Para Todos nos mostra, 
que existe uma melhora mesmo que 
lenta em hospitais públicos da região 
do ABC. 

Como o projeto é uma extensão 
da faculdade que foi onde tudo co-
meçou, os integrantes tem a inten-
ção de continuar com a proposta, 
mas, colocaram nas mãos de pesso-
as mais especializadas no assunto e 
que consigam disseminar as notícias 
para a população, e sem medo de fa-
lar os prós e contra o SUS. 

Ver jovens de 19-22 anos preo-
cupados com o futuro de sua profis-
são é o que precisamos para acredi-
tar que tudo pode mudar. Dar voz 
a esses universitários tão cheios de 
informações é essencial para ajudar 
aqueles que não entendem e não 
tem um acesso tão fácil. Faz que as 
pessoas creiam em uma saúde públi-
ca melhor e de boa qualidade. 

SUS: direito seu, meu, de todos
Estudantes de Fisioterapia ajudam moradores do ABC a terem 

melhor acesso no Sistema Único de Saúde

Alunas e professor 
idealizador do 

SUS Para Todos 
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A rua como palco
Artistas usam os locais de via pública para cantar e tocar seus intrumentos 

Camila Gomes

Não é apenas em casas de sho-
ws, teatros ou bares que podemos 
encontrar grandes artistas. As ruas, 
terminais de ônibus, trem e metrô, 
podem se transformar no palco da-
queles que tem como objetivo pro-
pagar a cultura para quem está na 
correria do dia a dia. O ruído dos 
carros é substituído por violão, sax, 
guitarra e sanfona, que preenchem 
as avenidas do Grande ABC.

Os três senhores Nivaldo Araújo 
(70), Daniel Gonçalves (67) e Gelson 
Pedro (59) se conhecem há anos, e so-
mente em 2015 decidiram juntar seu 
conhecimento na música nordestina 
para tocar nas praças e ruas de Santo 
André, São Caetano do Sul e Mauá. 
“Eu trabalho aqui porque 1º: eu pre-
ciso; 2º: tenho 70 anos. O que eu sei 
fazer é tocar acordeão, então, a melhor 
maneira que encontrei para ganhar o 
pão, é tocar na rua”, afirma Nivaldo.

O líder do trio ainda diz que o 
reconhecimento existe, porém, con-
ta que nem sempre é fácil viver do 
dinheiro que ganha na rua. “Estou 
precisando comprar um instrumen-
to bom, que eu não tenho. Logo 
essa sanfona não vai aguentar, ela vai 
se acabar e eu vou ficar parado. Não 
é muito mais bonito fazer isso do 
que pegar o que é dos outros? Coisa 
que eu nunca fiz. Eu quero terminar 
meus dias de vida sendo honesto”, 
conta Nivaldo.

Por outro lado, o cantor de MPB, 
Claudinei Ferreira, afirma que o re-
conhecimento é pouco, mesmo ele 
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também vivendo apenas da música. 
O músico, que além de tocar nas ruas 
de Santo André, toca em bares e res-
taurantes, também começou com a 
música nordestina. “Venho de uma 
família musical, mas odiava música. 
Com 12 anos meu pai disse que ia 
me dar um acordeão e eu não gostava. 
Porém, um dia estava passando um 
filme na televisão que falava sobre vio-
lão clássico e blues e, desde então, me 
apaixonei por violão e guitarra”.

Claudinei Ferreira, 
cantor de MPB

Claudinei perdeu seu pai com 15 
anos e manteve estacionado o desejo 
pela música, vindo a ser desenhista. 
Quando completou 19 anos, decidiu 
aprender a tocar de uma vez por to-
das. “Hoje essa é a minha profissão. 
Toco desde uma pracinha até uma 
casa de diretor de empresa. Para mim, 
é música. É música para quem quer 
ouvir”, completa.

Rafael Cruz (29) sempre toca sua 
guitarra nas ruas de São Bernardo do 

Campo. Ele conta que após ser demi-
tido, está finalmente fazendo o que 
realmente gosta. “Fico feliz quando as 
pessoas param para ouvir. Toco rock 
clássico, um estilo de música que os 
mais velhos conhecem, e eles real-
mente gostam bastante quando me 
vêem tocando. Sinto que é o maior 
reconhecimento que eu poderia ter 
na minha idade, e vivo disso. É o que 
está me fazendo feliz no momento”. 
Ao som de “Simple Man” da banda 

Lynyrd Skynyrd, Rafael chama a aten-
ção de todos que passam, sendo que 
alguns até param para filmar seu tra-
balho. “Por mim, poderiam ficar o dia 
todo me filmando”, brinca o músico.

As atuações artísticas são as maio-
res fontes de renda de dezenas de artis-
tas que tocam diariamente nas ruas do 
Grande ABC. Para ter direito ao “pas-
sa chapéu”, como é definida a prática 
de arrecadação de dinheiro em troca 
da música, é necessário um documen-
to disponibilizado pela prefeitura da 
cidade, para que os músicos tenham 
a autorização de tocar livremente. A 
valorização dos artistas de rua é neces-
sária para que nossas estações, calçadas 
e esquinas sejam sempre presenteadas 
com arte e inspiração para todos, 
mantendo vivo esse lado da cidade 
que luta pela arte, liberdade de expres-
são e boa convivência de uma forma 
gratuita e democrática.
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Da esquerda para a direita: 
Nivaldo Araújo, 
Daniel Gonçalves e Gelson Pedro 
tocando na Oliveira Lima, 
em Santo André



Ser ajudado é ótimo, mas ajudar é melhor ainda
Isabela Mingues

A movimentação era grande na 
estação Central do Brasil no Rio de 
Janeiro, e a personagem Dora ganha 
a vida escrevendo cartas para analfa-
betos.Segundo estudo realizado entre 
2007 e 2014 pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística); 
no Brasil são 13 milhões de analfa-
betos, o número representa 8,7% da 
população acima de 15 anos.

Em 1º de novembro de 2001, 
o Governo do Estado de São Pau-
lo criou o programa Escreve Cartas, 
influenciado pela protagonista Dora 
do filme Central do Brasil. “O pro-
grama existe nos Poupatempos de 
Osasco, Itaquera, São Bernardo do 
Campo e Santo Amaro, que foi o 
primeiro a aderir ao projeto, há 15 
anos.” comenta Dina Fernandes 
Chagas, aposentada e coordenado-
ras das voluntárias do programa em  
São Bernardo do Campo.

Além das cartas, o programa 
também oferece ajuda no preenchi-
mento de formulários, elaboração 
de currículos, narração de histórias 
para crianças e intercâmbio de cartas 
entre estudantes do ensino funda-
mental e idosos residentes em casas 
de repouso. O serviço é prestado ao 
cidadão gratuitamente. Basta ir até 
um dos Poupatempos com o pro-
grama para ser atendido, como fez 
Marcelo Isael Braga, 46 anos, que 

precisava de um auxílio para a ela-
boração do seu currículo: “É a pri-
meira vez que participo. Recebi um 
folheto sobre o projeto, como preci-
sava fazer um currículo lembrei daqui 
 então decidi vir” observa.

Dina, que o atendia, perguntou 
se gostaria de enviar uma carta para 
alguém e o convenceu a escrever para 
a esposa que atualmente está moran-

do no Paraná. “Acho que a tecnologia 
ajuda, pelo celular é rápido para falar, 
diferente da carta que vai demorar 
em torno de dois dias para chegar, 
mas tem aquela parte romântica. Fui 
falando e a moça quem escreveu, se 
eu fosse escrever não sairia nada. Você 
passa a ideia para elas, que vão te aju-
dando a desenvolver a carta.” comen-
ta Marcelo que conta ter terminado 

o Ensino Médio há pouco tempo 
através do Enem. Já em relação ao 
atendimento fornecido pelas volun-
tárias finaliza: “gostei muito do pro-
grama, espero que continue, quem 
sabe eu não volte para fazer uma  
carta mais romântica?”.

São 37 voluntários atualmente 
em São Bernardo do Campo. “Pou-
cas pessoas conhecem o programa, 

infelizmente”, revela Maria José Junco 
Feltran, aposentada e voluntaria. Para 
participar ocorre um processo seletivo. 
“Tivemos que escrever uma carta sobre 
nós mesmas e mandar para alguém. 
Era um teste para saber se sabemos 
nos colocar.” diz Dayane Bezuoli dos  
Santos, estudante.

Entre tantas histórias que passam 
por lá, as voluntárias contaram sobre 
a Dona Terezinha, moradora de um 
asilo que foram visitar, que pediu aju-
da para enviar cartas aos programas de 
televisão para reformar a casa da irmã. 
“Ela ficou super feliz, li pra ela que 
depois quis ler cada uma, mesmo sen-
do todas iguais, fez questão. A gente 
conversa, orienta. Sou professora apo-
sentada, uma vez professora, sempre 
professora.” lembra Maria.

“Gosto muito de participar do 
programa, é como se resolvêssemos a 
vida da pessoa. Em  30 minutos ela 
fica aqui e atendemos sua necessidade. 
Você se coloca no lugar do outro, se 
coloca a serviço da população.” encer-
ra a estudante Dayane.

Programa Escreve Cartas comemora 15 anos de sucesso
auxiliando cidadãos no Estado de São Paulo
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Para mais informações 
acesse o site: 

https://www.poupatempo.
sp.gov.br/ 

ou ligue: 0800 7723633

Coordenadora e voluntária 
do programa escreve cartas, 

Dina Fernandes Chagas 
escrevendo carta para 

cidadão
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Pedal São Caetano 
dissemina a cultura 

do ciclismo entre 
famílias da região

Igor Amâncio

O relógio indica 20h quando 
uma concentração começa a se for-
mar em frente ao portão principal 
do Espaço Verde Chico Mendes. 
Crianças, jovens, adultos e aposen-
tados chegam às dezenas, monta-
dos em bicicletas de todas as cores, 
enquanto são instruídos pela orga-
nização do evento. 

Todos são calorosamente re-
cepcionados com o sorriso de Ta-
tiana Pajuelo. A pedagoga, que até 
pouco tempo não se aventurava na 
magrela, descobriu o projeto há 
cerca um ano, a convite do filho. 
Apaixonou-se pela causa e não tar-
dou até que integrasse o time de 
apoiadores. Hoje, além de pedalar, 
auxilia os outros participantes du-
rante o percurso. “Recepciono a 
galera, fecho rua, atendo o pessoal 
que cai e, quando alguma bicicleta 
quebra, estou lá pra ajudar”, co-
menta, orgulhosa.

Para prevenir qualquer tipo de 
fatalidade, todas as bikes são de-
vidamente equipadas com luzes, 
dianteira e traseira, e calibradas 
com o auxílio do profissional Ha-
milton Alencar. A “manutenção” é 
realizada de forma gratuita enquan-
to a concentração ainda ocorre.

Pontualmente, às 20h30, o veí-
culo da SEMOB (Secretaria Muni-
cipal de Mobilidade Urbana), com 
o auxílio da GCM (Guarda Civil 
Metropolitana), toma à frente e se-
gue guiando os cerca de 300 ciclis-

tas ao longo do percurso. Dada a 
largada, iniciam-se 18 quilômetros 
de pedaladas pelas principais ave-
nidas da cidade, até que, após uma 
hora e meia de trajeto, as primeiras 
bikes são avistadas retornando ao 
ponto de partida.

Esse ritual acontece todas as 
segundas-feiras, desde 02 de mar-
ço de 2015, data em que foi ofi-
cialmente instituído o Pedal São 
Caetano. A ideia surgiu quando 
um grupo de ciclistas começou a 
pedalar e sentiu a necessidade de 
expandir o projeto. 

Em Santo André, um modelo 
de pedaladas já havia sido imple-
mentado e acabou servindo como 
base para a criação da versão sul-
caetenense. Os ciclistas conhe-
ceram o projeto e apresentaram 
sua própria versão na Câmara dos 
Vereadores que apoiou, cedendo a 
GCM e a SEMOB.

Desde então, o número de 
participantes só cresceu. “Temos 
um grupo grande, mas é muito 
rotativo, toda semana chega gen-
te nova,” explica Tatiana. E nem 
mesmo as baixas temperaturas são 
capazes de deter o espírito espor-
tivo dos que frequentam o pedal. 
“Na casa dos 12ºC já conseguimos 
reunir 70 pessoas. Só cancelamos 
mesmo em dias de chuva”, comen-
ta a organizadora.

O número elevado de partici-
pantes revela que, talvez, uma das 
maiores necessidades do ciclista 

seja a segurança. “Hoje, a gente en-
contra muita dificuldade do moto-
rista respeitar. As pessoas querem 
pedalar com a gente exatamente 
por ser seguro,” comenta Tatiana. 

Cultura do ciclismo
no ABC

Hoje, a região do ABC conta 
com diversos grupos de ciclistas, 
mas o que difere o Pedal São Ca-
etano é exatamente a abrangência 
de seu público. “Diferentemente 
dos outros grupos, o nosso é um 
pedal família, andamos a uma ve-
locidade que vai de 10 a 12 km/h 
e aceitamos crianças de cinco anos 
até senhores de 80,” explica Ha-
milton Alencar, coordenador do 
projeto.

Um dos principais legados des-
se movimento é a disseminação 
da cultura do ciclismo entre seus 
participantes. Muitos passaram a 
utilizar a bicicleta como meio de 
transporte no dia a dia para ir ao 
trabalho ou a escola. O projeto 
tem um impacto extremamente 
positivo na mobilidade urbana.

De acordo com o técnico em 
modais, Renato Lobo, esse tipo de 
prática estimula o transporte sob 
duas rodas. “A experiência traz o 
eventual condutor do carro à re-
alidade do ciclista. Quando você 
pedala, sua percepção de cidade e 
de distância muda.”

Foto: Nick Nunns
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Intercâmbio universitário sonho ou realidade?
ONG realiza projeto de intercambio para alunos que desejam ter uma experiência acadêmica no exterior

Vinicius Barbosa

 A Opção Brasil é uma ONG 
sem fins lucrativos localizada na Rua 
São Francisco nº 626, Bairro Santo 
Antônio, em São Caetano do Sul. 
Ela foi fundada no Brasil em 2001, 
inspirada nas ideias da Red Opcion 
Latino Americana, que teve origem 
em 1991, quando grupos compos-
tos por professores e alunos univer-
sitários colombianos reivindicavam 
uma participação social ativa dos jo-
vens naquele país e assim então sur-
giu a Opcion Colombia. Em 1995, 
com o apoio da OEA- Organização 
dos Estados Americanos, a proposta 
foi levada a outros países do nosso 

acadêmicas são espetaculares. Tivemos 
acompanhamento durante todo pro-
grama, e a honra de estarmos inseri-
dos em organizações com importância 
social enorme, como foi o exemplo do 
seminário internacional na Universi-
dade Católica do Uruguai para discu-
tir ações dos agentes da sociedade, a ju-
ventude. Também estivemos no canal 
10 e na TV Nacional na qual conhe-
cemos profissionais famosos da área de 
jornalismo e seus respectivos programas 
ao vivo”, finalizou a estudante. 

A Opção Brasil esta hospedando 
uma aluna da Espanha, Ane Gime-
nez Bilbao, há quatro meses no Bra-
sil. Para ela, a experiência mais mar-
cante da viagem até o momento, e se 
ela indicaria o intercâmbio para um 
amigo, conhecido.

‘’Até agora foi quando fiquei do-
ente. Sempre é ruim ficar enferma, 
mas quando você fica longe da sua 
família e amigos parece que é pior, 
mas eu me surpreendi, porque mui-
tas pessoas se preocuparam por mim e 
me ajudaram. O mundo está cheio de 
pessoas boas, e querendo te ajudar. E 
sobre o intercâmbio sim, eu indicaria! 
Eu sempre quis viver uma experiência 
assim, e agora com toda certeza eu in-
dicaria a todas as pessoas que tiverem 
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continente surgindo Red Opcion 
Latino Americana.

Hoje a ONG trabalha com 
projetos direcionados a educação 
cultural, empregabilidade jovem, 
educação indigenista, mobilidade 
estudantil e intercâmbio, sendo este 
último projeto de grande destaque. 
Ricardo Carvalho de Almeida, fun-
dador e atual presidente falou da 
importância do intercâmbio para o 
universitário: ‘’ O estudante vai am-
pliar sua visão de mundo, e não á ou-
tra maneira de ser feita do que esta, 
vivencial, experimental. Ele vai poder 
ver como funciona o seu trabalho em 
outro país, quais são os pontos positivos 

e negativos, e também a valorização 
em seu currículo profissional. Hoje 
muitos estudantes possuem currículos 
iguais e o jovem que tiver essa experi-
ência internacional irá se destacar dos 
demais’’.

Os programas de intercâmbio são 
organizados por área de conhecimen-
to. São abordados temas culturais e 
acadêmicos, visitações a instituições 
de ensino, empresas, órgãos públicos 
e atividades realizadas com os alunos. 
A Opção Brasil fica responsável pela 
recepção dos estudantes, cronograma, 
hospedagem, café da manhã e trans-
porte interno. O custo fica em torno 
de 250 a 270 dólares. 

Em junho de 2016, a aluna Ja-
cqueline da Silva Martins, que cur-
sa o sexto semestre de jornalismo, 
foi para Montevidéu, no Uruguai. 
Quando questionada sobre o que 
ela achou do projeto de intercâmbio 
desde a hospedagem, ela disse que: 
‘’ Está experiência foi surpreendente. 
Eu fui com uma visão ‘insegura’, não 
sabia o que pensar e não esperava que 
fosse agregar tanto como profissional e 
pessoal. Já havia tido uma experiência 
internacional, mas não profissional. 
Tanto a chegada ao país de destino, 
quanto a programação das visitas 

possibilidade de fazer um intercâm-
bio ‘’, comentou Ane.

Os futuros projetos da ONG 
são ampliar a recepção e envios de 
alunos. Tornar realidade o sonho do 
jovem estudante que quer realizar o 
intercâmbio.

Jacqueline Martins, 
visita teatro Solis 

Ane 
Gimenez

visita 
Av.Paulista 

Mude o mundo, leia um livro
Bibliotecas e espaços pelo ABC são engajados em receber amantes da literatura e novos escritores

Ana Caroline Guedes

"Livros não mudam o mundo, 
quem muda o mundo são as pesso-
as. Os livros só mudam as pessoas."

Mario Quintana, sabiamen-
te, colocou a posição da literatura 
como transformadora do meio so-
cial, mostrando a importância dos 
livros na formação pessoal de cada 
indivíduo, pois são capazes de atu-
ar como complemento à educação. 
Mergulhar no universo literário 
pode provocar novas sensações e 
descobertas, além de ser um hobby 
saudável e prazeroso. 

Uma pesquisa realizada em 
2015 pela Federação do Comércio 
do Rio de Janeiro, sobre os hábitos 
culturais, revelou que sete em cada 
dez brasileiros sequer leram um li-
vro no ano inteiro, o que faz jus à 
frase de Carlos Drummond de An-
drade: “A leitura é uma fonte ines-
gotável de prazer, mas por incrível 
que pareça, a quase totalidade não 
sente essa sede”, por isso incentivar 
o hábito da leitura se torna difícil, 
mas essencial em um país carente de 
educação e formação pessoal/social. 
Construir um ambiente propício 
para a disseminação de novos escri-
tores e obras, bem como promover 
o contato desse universo com o pú-
blico se torna uma tarefa árdua com 
a grande tecnologia disponível - é 
necessário se reinventar, buscar no-
vas formas de interligar quem pro-
duz e quem consome o conteúdo, 
tanto impresso quanto digital, pois 

com tanta informação através de 
diferentes suportes, incentivar a lei-
tura menos superficial toma rumos 
mais densos. 

Somente em Santo André, são 
mais de 80 autores publicados. No 
ABC, alguns lugares são engajados 
na causa, como a Casa da Palavra, 
em Santo André, que disponibiliza 
um espaço estruturado, tanto para 

amantes da literatura quando para 
envolvidos ativos no meio - inte-
ressados em aprender novas téc-
nicas ou lançar sua própria obra 
encontram suporte na Casa, gra-
tuitamente, segundo a jornalista 
e poeta, coordenadora de Lingua-
gem da Casa da Palavra e curadora 
e co-autora da Fliparanapiacaba, 
Rosana Banharoli. O local também 

oferece oficinas de criação literária, 
ministradas por escritores já co-
nhecidos no cenário atual, leitura 
crítica, palestras e workshops com 
convidados na área das humani-
dades, especializados em assuntos 
cotidianos capazes de promover 
reflexões. Outras formas de difusão 
de conteúdo também podem ser 
encontradas, como saraus, docu-

mentários, música e circo, dentre 
outras atividades.

A Casa da Palavra é um dos lo-
cais na região que oferecem espaço 
para lançamento de livros diversos. 
Rosana afirma: “há muitas maneiras 
de publicação de obras aqui, mas 
não financiamos nenhum e também 
não acompanhamos ou nos respon-
sabilizamos pelas publicações. ” 

Há outros ambientes que forne-
cem uma estrutura qualificada para 
novos ou já experientes escritores 
que buscam um espaço propicio 
para desenvolver e expor seu traba-
lho, como a Biblioteca Nair Lacer-
da e a Livraria Alpharrabio, que é 
privada e disponibiliza atividades 
literárias diversas. Há muitas outras 
bibliotecas espalhadas pelo ABC 
que procuram atender a demanda 
dos interessados, tanto em publi-
car quanto em mergulhar em uma 
nova história, inclusive as presentes 
nas faculdades, como a da USCS de 
São Caetano do Sul.  

Fachada da 
Casa da Palavra, 
em Santo André

Foto: Ana M
aria Saantos

A Casa da Palavra 
Mario Quintana é um 

equipamento público da 
Secretaria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Santo André. 
Atende de segunda a sábado

a todos os interessados 
acima de 14 anos.

Para saber mais:

Mais informações:
Opção Brasil

TEL 2759-0390
contato@opcaobrasil.org
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Ballet Clássico: inclusão e superação
Conheça a associação Fernanda Bianchini, a única companhia de ballet para cegos no mundo

Andressa Claudino

Em 1995, a adolescente de 15 
anos, que era voluntária no instituto 
de Cegos Padre Chico, começou a 
ensinar os primeiros passos de dança 
para meninas deficientes visuais, que 
frequentavam o instituto. A jovem, 

Atualmente a associação atende 240 
alunos, 60% possui deficiência visual, 
mais de 30% são deficientes intelec-
tuais, auditivos, motores e 10% dos 
alunos não têm deficiência. 

O trabalho desenvolvido pela 
escola de dança conquistou tanto su-
cesso, que as bailarinas já se apresenta-
ram em programas de televisão, como 
o Programa do Faustão e Encontro 
com Fátima Bernardes. Participaram 
também, do Criança Esperança em 
2005, fizeram  o encerramento das 
Paraolimpíadas de Londres em 2012, 
já dançaram  em diversos  estados bra-
sileiros e em outros países como Es-
tados Unidos, Argentina, Inglaterra, 
Alemanha e Polônia.

Foi através do programa do 
Faustão, no ano de 2005, que Gisele 
Nahkur conheceu a escola de dança. 
Ela estava com depressão, pois tinha 
acabado de perder a visão. A televisão 
do seu quarto estava ligada, quando 
ela escutou o apresentador Fausto 
Silva anunciar a Companhia de Bal-
let para Cegos e aquilo prendeu a sua 
atenção. No dia seguinte, foi procurar 
a associação e hoje é uma bailarina 
completamente realizada. Gisele con-
ta que o ballet contribuiu muito com 
relação à postura, equilíbrio, noção 
de espaço e autoestima.  Depois que 
entrou para o ballet, sua vida mudou, 

foi buscar sua formação acadêmica, 
em 2008 se formou em Gestão de Pe-
quenas e Médias Empresas pela Uni-
versidade Municipal de São Caetano 
do Sul (USCS) e atualmente, além de 
ser bailarina, também trabalha na área 
de vendas no Bradesco.

Fernanda vem realizando esse 
projeto voluntário há 21 anos. O 
intuito é trabalhar com a inclusão e 
mostrar que é possível superar os de-
safios. “Tenho muito orgulho de ter 
sido capacitada para um projeto tão 
lindo e meu sonho é deixar esse traba-
lho como um legado, para que outras 
pessoas possam fazer parte desse pro-
jeto”, conclui.

que nasceu na cidade de São Caeta-
no do Sul, criou a metodologia de 
Ballet para Cegos, que hoje é conhe-
cida mundialmente. A associação, que 
carrega o nome de sua fundadora Fer-
nanda Bianchini, cresceu e conquis-
tou visibilidade. O Ballet para Cegos 

fica localizado na Rua Domingos de 
Morais, 1765, Vila Mariana.

Fernanda é bailarina formada 
pela Fundação das Artes de São Ca-
etano do Sul.  A metodologia criada 
por ela, patenteada e publicada em 
sua dissertação de mestrado, funcio-
na através dos toques e da percepção 
corporal. As bailarinas vão tocando o 
corpo dos professores de dança, sen-
tindo o movimento e depois tentando 
reproduzir no seu próprio corpo. Os 
movimentos utilizando os braços fo-
ram ensinados por meio de folhas de 
palmeiras, os saltos foram ensinados 
com as bailarinas deitadas no chão, 
tentando entender o movimento por 
outro ângulo.

 Ela conta que essa metodologia 
foi desenvolvida após muitos erros e 
acertos, pois não tinha uma receita, 
que ela pudesse seguir: nunca nin-
guém havia feito isso antes. “Eu preci-
sava entrar no mundo dos cegos, en-
tender suas limitações e dificuldades 
para que depois eu pudesse apresen-
tar, o meu mundo da dança clássica. 
Foi essa troca de mundos, que fez sur-
gir o método de Ballet para Cegos.”

Além de ballet clássico, a associa-
ção também oferece aulas de dança de 
salão, expressão corporal, sapateado, 
dança do ventre, teatro, entre outras 
atividades. As aulas são gratuitas. 
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Gisele Nahkur, 
a bailarina 
superação

Fernanda 
Bianchini, com 
as dançarinas da 
associação

Carolina Aguiar

A literatura é, sem dúvidas, uma 
arte que transborda talento e desde 
o herói Ulisses na Ilíada ela está pre-
sente e vem mudando vidas. Atual-
mente, está surgindo uma nova ge-
ração de escritores, jovens tem um 
grande papel nesse mercado edito-
rial brasileiro.

Em pesquisa dessa nova geração, 
a bibliotecária Deborah Trassi acre-
dita que “o autor mais velho tem 
uma preocupação muito grande em 
detalhar cada ação do texto. Além 
disso, o livro muitas vezes é rico em 
informações, principalmente com 
dados históricos. Já o autor mais 
jovem procura ser mais objetivo e a 
leitura é bem mais corrida, não fi-
cando preso em detalhes”.

Isso talvez ocorra porque os jo-
vens não se prendam à responsabili-
dade de escrever um livro. O autor 
Rafael Colavite, hoje com 26 anos e 
três livros publicados, diz que a ju-
ventude o influenciou – sim – na es-
crita. “Talvez a maturidade me tra-
ga novas preocupações e isso, com 
certeza, irá se refletir no que escrevo. 
Mas veja, busco compensar a falta 
de experiência lendo muito. Apren-
do e absorvo tudo o que posso de 
outros autores. Sendo autor, tam-

bém leio as histórias com um olhar 
mais crítico e vou aprendendo com 
a obra, além de degustá-la.”

Essa falta de experiência de vida 
que os jovens ainda terão traz tam-
bém um certo preconceito, como 
diz o jovem escritor: “Nem todos 
que você espera receber no seu lan-
çamento estarão lá. Nem toda livra-
ria vai ter seu livro em estoque. Mas 
no começo é assim e ponto. Se eu 
desanimar por conta disso, meu so-
nho de ser escritor desaparece.”

E para chegar nesse ponto de 
escritor a leitura fez diferença desde 
pequeno. Segundo Deborah Trassi 
“a leitura dá oportunidade de vida 
e desenvolvimento. Lendo, tanto a 
criança como o jovem, redescobre o 
mundo. Incentivar a leitura de ma-
neira correta e curiosa faz com que o 
leitor viaje no mundo das palavras, 
o que vem a proporcionar uma boa 
aprendizagem e desenvolvimento de 
linguagem e escrita. O hábito da lei-
tura pode proporcionar um ótimo 
desenvolvimento escolar, além da 
sua vida diante da sociedade, po-
dendo entender os fatos que os cer-
cam”. Até mesmo o próprio Rafael 
diz que “tem sempre um livro que 
que nos faz ler muito, muito mes-
mo. No meu caso, Elyakan e a De-

sordem dos Sete Mundos me deixou 
acordado a noite, quando tinha uns 
14 anos, até acabar de ler. Aquilo foi 
um despertar para o prazer de ler”.

Ele conta que desde peque-
no já escrevia, mas que só adulto 
resolveu publicar algo e que hoje 
“ser escritor me coloca em contato 
com o mundo de um jeito único. 
Percebo mais o mundo. Observo 
mais a realidade.”

Concordando com Rafael, a 
escritora independente Gabriela 
Reis que escreve principalmente na 
internet também conta é importan-
te observar e ainda diz que essa é a 
dica para começar a escrever bem 
“É importante prestar atenção nas 
coisas que você vê ao seu redor. Se 
você não presta atenção nos detalhes 
como vai passar sentimento? Tudo 
que você faz com sentimento e com 
dedicação, vai sair bom”. Ela diz 
também que é necessário cada um 
achar o seu estilo próprio de escrita, 
não adianta tentar copiar alguém.

A dica de Rafael é se fazer a 
pergunta: Como você deseja fazer 
isso? O processo de criar um livro 
não é fácil e remete a um esforço e 
vontade muito grandes, então tenha 
certeza que a produção seja do jeito 
que imaginou.

A nova geração de escritores
Como os jovens entram e permanecem nesse universo

Rafael Colavite com leitores no lançamento do seu segundo livro
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EVOLUÇÃO DA VENDA DE LIVROS NO BRASIL

JANEIRO 2015 JANEIRO 2016

R$ 166.678.347,95

R$ 145.061.024,13

Fonte: Publishnew
s

Jovens autores 
tiveram importante 

participação no 
crescimento de 

14,16% no total das 
vendas de livros no 

Brasil no último ano
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Toda garotinha um dia sonhou em salvar o mundo das garras de um vilão perverso

Thiago de Paula

Super Heróis estão por todos os 
lados agindo de várias formas. Essa 
vontade de ser um herói é normal en-
tre as crianças, jovens e agrada bastan-
te o público masculino em geral. Mas, 
agora surge uma nova tendência, as 
super heroínas, sim, as mulheres estão 
cultuando o mesmo gosto comparti-
lhado pelos homens há algum tempo, 
seja nas roupas, nas escolhas de filmes 
para assistir no cinema, nas séries para 
adicionar à sua lista no Netflix, nos 
quadrinhos produzidos pela Marvel 
e DC Comics, a presença feminina é 
visível de todos os lados.

As fãs de histórias em quadrinhos 
também querem seu espaço para dizer 
porque gostam de tais assuntos. Eliza-
beth Alves Biúna, 22 anos, cidadã de 
Diadema, é uma fanática por super 
heróis, acompanha os desenhos e fil-
mes desde sua infância e relata como 
tudo isso aconteceu.

“Sempre gostei de HQs, os super 
heróis demonstram aquilo que eles re-
almente são como pessoas e fazem tudo 
que queremos fazer pelo povo. Assim 
como toda criança quer ser um dia, um 
herói traz a esperança de que o mundo 
será bom como é em um livro, filme ou 
série de TV”.

É inegável que a mulher adquiriu 
mais espaço dentre os leitores e ado-
radores, mas será que esse lugar é tão 
forte quanto parece? Biúna explica: 
“Hoje a mulher tem seu lugar em even-
tos, apresentações e até grupos de fãs para 
conversar sobre quadrinhos, mas esse 
número ainda é pequeno comparado 

com a quantidade de homens. Acredito 
que isso ocorre devido à cultura femini-
na no Brasil ser, desde a infância, assistir 
novelas, programas de fofocas e conversar 
sobre artistas da música Pop. Porém, isso 
está em mudança, aos poucos a mulher 
muda a forma de pensar, adquire von-
tades próprias e acaba conhecendo algo 
diferente do que estava acostumada”.

O fato de a sociedade feminina 
ganhar seu espaço em muitas outras 
coisas que eram feitas só por homens, 
como trabalho braçal, policial e até 
piloto de avião, dá a oportunidade 
de conhecer tudo aquilo que não está 
presente no meio social no qual vivem. 

Heróis como Batman, Superman, 
Homem Aranha, Arqueiro Verde, 
dentre outros, estimulam as pesso-
as a testarem a própria criatividade e 
imaginação, um assunto importante 
detalhado por Elizabeth: “O Batman 
é meu personagem favorito por diversos 
motivos, não apenas pelo fato dele ser 
bonito, mas porque é inteligente, esper-
to, utiliza seu dinheiro de forma segura 
e honesta, pensa no bem do próximo e 
busca pela justiça. Essas qualidades do 
homem morcego mostram como a socie-
dade deveria ser, mas ao contrário do 
que temos em suas histórias, no mundo 
real vivemos ao lado de pessoas opostas 
a ele, a ambição e o egoísmo superam 

Elizabeth e seus HQs favoritos: 
Batman, Motoqueiro 

Fantasma e Demolidor

"Com a leitura 
dos HQs encontro 

um universo diferente 
e magnífico, repleto 

de mistérios, segredos, 
aventuras e ação. 

Isso contribuí para 
meu crescimento, 
conhecimento e 
imaginação"

Elizabeth Biúna

Foto: Thiago de Paula

qualquer atitude boa que alguém possa 
tomar um dia. Às vezes eu queria que a 
sociedade tivesse um Batman real para 
tornar o mundo um local mais justo”.

O sonho de ser um Super Herói, 
salvar o mundo com seus poderes 
especiais, sair voando pelo universo, 

proteger as pessoas de qualquer mal 
que acontece, não é algo que está 
apenas na cabeça das crianças. Isso 
está presente na cabeça de adultos e 
não apenas dos homens, também das 
mulheres que sonham em um dia ser 
uma Mulher Maravilha. Afinal, quem 

nunca quis ser o Homem Aranha e 
pular entre os prédios de Nova York, 
lutando contra todo o mal que apa-
reça a sua frente? Quem sabe um dia 
isso aconteça.

Ser um Super Herói não é ter po-
deres especiais, mas sim ser importan-
te para alguém a sua volta, seja você 
um pai ou uma mãe, um bombeiro 
ou um policial. Dentro de cada ser 
humano presente no planeta Terra há 
um herói escondido pronto para lutar 
pelo que mais ama. Seja o herói das 
pessoas à sua volta. 

Por meio de aulas adaptadas, grupo cênico-musical inclui
idosos e deficientes físicos em seu elenco oficial

Nathalia Lisboa

A inclusão é um 
tema constantemente 
debatido no cenário 

nacional em todos os 
âmbitos da sociedade. 

De acordo com o IBGE 
(Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), 
6,2% da população brasi-

leira apresenta algum tipo 
de deficiência física, ou seja, 
aproximadamente 13 mi-

lhões de pessoas. Assim como 
o esporte, a arte também é 

considerada um dos meios 
mais efetivos para a inclusão. 

Embasada nesta concepção, 
surgiu a Trupe do Trapo, um gru-
po de teatro e música que trabalha 

com a inclusão de idosos e porta-
dores de diferenças funcionais. De 

forma independente, o grupo co-
memora dez anos de atividades inin-

terruptas em 2016. Atualmente conta 
com nove integrantes, além da direção 
voluntária de Sérgio Zanck, Hayanne 
Oliveira e Alex Andrade. 

Produtora  há quatro anos, 
Hayanne relembra suas primeiras ex-
periências com o grupo: “Foi um amor 
a primeira vista, não só pelos que têm 
a diferença funcional, mas por cada um 
deles. Ninguém te trata com indiferença 
aqui. A gente vê que dentro da Trupe há 
um crescimento de todos, e isso vai muito 
de acordo com a nossa direção. É sem-
pre um grande aprendizado estar aqui, 
e se eu mudei como pessoa, devo muito a 
eles”, conclui.

Foto: N
athalia Lisboa

Estréia do espetáculo 
“É urso?” realizado no 
Senac de Santo André

Explorando métodos artísticos, a 
Trupe do Trapo elabora ensaios e au-
las adaptadas para o desenvolvimento 
global de seus integrantes. Por meio de 
linguagens artísticas, especificamente 
as usadas no teatro, entender o próxi-
mo e a si mesmo tornam-se práticas 
que levam o indivíduo cada vez mais 
à tolerância e ao autoconhecimento. 

Orlanda Melo, de 70 anos, decla-
ra que entrar para a Trupe a auxiliou 
no resgate de sua identidade. “Sempre 
gostei muito de música, teatro, pintura 

e tudo o que envolvia arte. Só que, na 
minha época, nós mulheres vivíamos sob 
uma repressão. Servíamos para lavar, 
passar, cozinhar, obedecer e calar. Ao en-
trar para a Trupe eu cortei os fios da ma-
rionete que eu fui na vida. Hoje venho 
realizando cada um dos meus sonhos, e 
vejo que resgatei a mim e a minha von-
tade de viver. Sou uma mulher livre”, 
finaliza emocionada. 

Zélia Gonzales, de 80 anos, ex-
plica que estar com a Trupe  é uma 
realização: “Me aceitaram sem  restrição 

de idade, e foi a maior alegria da minha 
vida  ter me encontrado com pessoas as-
sim. Me senti incluída junto com eles. 
Para mim eles são  minha família, meu 
tudo”, declara a integrante mais velha 
do elenco.

Diretor e fundador da Trupe, 
Sergio Zanck defende a idéia da di-
reção aberta. “Aqui os alunos também 
têm a oportunidade de criar. Muitas 
vezes são eles quem acabam nos ensi-
nando.” O diretor ainda explica que 
as temáticas escolhidas para os espe-

táculos são, em sua 
maioria, assuntos 
complexos e polêmi-
cos da sociedade, per-
mitindo aos especta-
dores diferentes leituras 
e reflexões. 

O grupo já produ-
ziu cinco espetáculos, 
três DVS’s, dois livros e 
um CD, contudo segue 
enfrentando dificuldades 
continuamente encontra-
das nos trabalhos indepen-
dentes. “Nosso único apoio 
pontual é da Padaria Bela Vi-
tória, que se propôs em doar o 
café da manhã nos nossos sábados 
de ensaios”, conta Zanck. Além 
da falta de verba, o grupo não 
dispõe de um local próprio para 
conservação de materiais e realiza-
ção de ensaios, usufruindo tempo-
rariamente de uma sala concedida 
pelo programa Escola da Família, 
na E. E. Gabriel Oscar de Azevedo 
Antunes, em Santo André.

Apesar das dificuldades, a Trupe 
do Trapo segue em continuidade com 
o trabalho da arte inclusiva, e todos 
os alunos com mais de dois anos de 
participação já receberam registro 
profissional junto à Delegacia Regio-
nal do Trabalho (DRT) pelo SATED 
(Sindicato dos Artistas e Técnicos  em 
Espetáculos e Diversões no Estado de 
São Paulo).

“Temos muitos desafios, mas o 
maior sempre é fazer um bom espetácu-
lo”, finaliza Sérgio Zanck.

A garota que queria ser o Batman

Arte inclusiva: 
um agente transformador


