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EDITORIAL Mariana Moro

Bruno Cardoso
No meu tempo não era bem as-

sim, a gente corria descalço na rua, 
eu vivia levando bronca do vizinho, o 
senhor Joaquim. Ele já devia ter os seus 
70 anos, e eu com os meus 11, quase 
todos os dias era pego roubando man-
ga da árvore de seu quintal. Naquela 
época era tudo muito diferente, o meu 
primeiro brinquedo foi uma espiga de 
milho que coloquei uma roupinha tri-
cotada pela vovó Neusa. Se eu quisesse 
brincar de verdade tinha que ir até o 
quarteirão de baixo. O Pedrinho ti-
nha uma bola feita com meias velhas, 
colocávamos quatro pedras, duas em 
cada lado da rua, e jogávamos fute-
bol até o sol desaparecer, nos deixando 
no escuro. Raramente conseguíamos 
alguns lampiões, o que fazia a brinca-
deira se estender até mais tarde.

Semana passada foi meu aniver-
sário, completei 73 anos, e sabe o que 
ganhei de presente do meu filho? Um 
celular novo. Não consigo nem enxer-
gar aquelas letras miúdas sem os meus 
óculos, e para escrever é muito mais 
difícil, meu polegar toca cinco letras ao 
mesmo tempo. Eu prefiro mesmo meu 
papel e a caneta. 
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Vô, a tecnologia chegou!

Me colocaram em um aplicativo de 
conversa com toda a família, meus netos 
se espantaram, escreveram lá: "nossa, até 
o vovô Fernando está aqui". Como se 
fosse algo surreal. Às vezes eles conversam 
e confesso que não consigo entender, mas 
a Dette, minha esposa, vem me ajudan-
do muito com isso. Ela já me explicou 

que quando os jovens escrevem "kkk" é 
uma risada, queria saber quem ri assim, 
não faz o menor sentido.

Ontem à noite o Marcelo, meu fi-
lho, me mandou mensagem. Quando 
perguntei se estava tudo bem, ele disse 
que não. Fiquei preocupado. Perguntei 
o que havia acontecido e ele me mandou 

uma mão com o polegar para baixo e 
um rosto. Tive que pedir pra Dette ligar 
para ele do telefone fixo, que é bem mais 
fácil de entender, para sabermos o que 
estava acontecendo. Ele nos disse para 
ficarmos calmos, aquilo são "emojis" 
e diziam que ele só estava gripado. Só 
podem estar querendo me matar do co-
ração antes do tempo, não era mais fácil 
escrever, ou melhor, me ligar?

Confesso que essa tecnologia toda 
não é para mim, afinal, meu tem-
po já passou. Mas isso tudo teve uma 
grande vantagem, ontem eu conheci a 
Antártida. Eu sei que você deve estar 
se perguntando; "como um senhor de 
73 anos conheceu a Antártida?"  Pois 
bem, vou explicar, minha neta, a Cla-
ra, criou um tal de Facebook no meu 
nome, me ensinou a mexer e um dos 
meus amigos é o meu neto Diogo, ele 
está lá, estudando pinguins. Ontem 
colocou muitas fotos na página dele, e 
eu vi todas, me foquei em cada deta-
lhe, e assim, conheci a Antártida.

Acho que essa tal de internet tam-
bém me trouxe uns benefícios, afinal, 
apesar de ter deixado a Dette viciada em 
procurar as receitas culinárias daquele 
moço da televisão, o Edu.

Respeito e liberdade são conceitos 
indispensáveis para o convívio em socie-
dade; no entanto, muitas vezes são mal 
interpretados e direcionados para a pre-
valência de interesses. A intervenção re-
alizada no fim de setembro na abertura 
da 35ª Panorama da Arte Brasileira, no 
MAM (Museu de Arte Moderna), é um 
reflexo disso. O contato de uma criança 
com um homem nu, participante da 
intervenção, dividiu espectadores: de um 
lado, o pedido por punição, alegando 
uma exposição imprópria da criança; do 
outro, a defesa da liberdade de expressão e 
do valor da manifestação artística. 

Na contramão dessa polêmica, o 
cerceamento do espaço individual se 

tes ressoam em nosso cotidiano. É por isso 
que a repórter Gabrielle Polido nos traz a 
rotina de Renel Valeris, haitiano em Santo 
André que enfrenta entraves e preconceitos 
para se estabelecer em terras estrangeiras 
com um status de refugiado. Ana Paula 
Silva, por sua vez, olha para os motoris-
tas de ônibus em Diadema, presos a um 
contrato que não prevê exercer o serviço de 
cobrador, mas os submete a isso.  

A repórter Hellen Pereira nos apresen-
ta um outro difícil caminho a ser trilhado: 
o de ser músico em uma realidade social 
desfavorável, e os possíveis caminhos para 
realizar esse sonho. Cauê Colodro também 
propõe uma reflexão sobre a coletividade, 
levando-nos a uma visita ao Sítio Cultu-

torna perigosamente real em São Paulo: é 
aprovado na Câmara o uso de microchips 
em uniformes nas escolas municipais de 
ensino fundamental para controle de pre-
sença. Controle, poder, liberdade e respei-
to à privacidade fundem-se facilmente. A 
expressão subjetiva interfere no espaço de 
terceiros? O desrespeito torna algumas li-
berdades menores do que outras? Até que 
ponto mecanismos de controle devem limi-
tar a liberdade individual e coletiva? 

Você tem em mãos, caro leitor, a 46ª 
edição do Jornal Olhar Social, produzida 
pelos alunos do quarto semestre de Jorna-
lismo da USCS - Universidade Municipal 
de São Caetano do Sul. Procuramos trazer 
reflexos reais - e atuais - de como esses limi-

ral Alsácia, em Ribeirão Pires. E não po-
deríamos deixar de fora o colunista Bruno 
Tiago, que olha com sensibilidade para os 
atritos entre gerações e o papel das tecnolo-
gias em meio a isso. 

Desejamos que nosso jornal seja uma 
leitura agradável, mas principalmente in-
cômoda. Sim, incômoda e desconfortável. 
Por isso, caro leitor, aceite nosso convite e 
tente, pelo menos por alguns minutos, sair 
de sua zona de conforto. É assim que en-
xergamos, inevitavelmente, para além de 
nós: enxergamos quem está ao redor, suas 
respectivas liberdades e o fio invisível que 
nos conecta - a coletividade. 

Aqui, olharemos para o outro - e tam-
bém para nós mesmos. Vamos?

Jornal 
Ultima Hora e 
a revolução na 
mídia impressa

Bruno Guerra
O ano era 1951. No Rio de Janei-

ro, surgia o inovador Jornal Última 
Hora, fundado pelo jornalista e em-
presário Samuel Wainer. Foi influen-
ciado pela figura de Getúlio Vargas, 
que almejava sua volta à Presidência 
da República nas eleições da época.

O periódico foi um marco para o 
jornalismo. Era diferente: tinha grandes 
imagens na capa, desenhos e cores, além 
de trazer manchetes vibrantes, apresen-
tadas em uma diagramação singular.

De acordo com a leitora do antigo 
impresso, Neide Soares, de 65 anos, “o 
Última Hora era bem-conceituado e 
conhecido por suas matérias polêmi-
cas. Falava do que acontecia na política 
e no governo do país.”

Vargas procurava, por meio do 
jornal, divulgar as realizações de seu 
governo para atrair cada vez mais pes-
soas que pudessem votar nele.

Porém, em 1953, Carlos Lacerda, 
antigo político e jornalista, via no Úl-
tima Hora uma ameaça ao seu jornal 
“Tribuna da Imprensa’’, fundado dois 
anos antes. Ele acusou Wainer e Var-
gas de receberem favorecimento para 

plica a rotina da redação: “como eu 
era iniciante na profissão, eu recebia a 
pauta e já tinha que ir para a rua atrás 
de informações para a matéria.”

Já a assistente de redação Rosane 
Pessanha comenta: “O jornal Última 
Hora foi meu primeiro emprego, eu 
era estagiária. Entrava no carro com 
o fotógrafo e ia lendo sobre os assun-
tos no jornal físico. Se o repórter não 
ia, um novato tinha que assumir. 
Cada dia era uma novidade.”

O sucesso do noticiário durou 
até meados dos anos 60. Quando 
aconteceu o golpe militar de 1964, 
o jornal e toda a imprensa do país 
passaram a sofrer com a censura. O 
dono, Samuel Wainer, que também 
estava endividado, colocou o perió-
dico à venda. Ele foi comprado por 
uma empresa liderada pelo emprei-
teiro Marcelo Nunes Alencar e, de-
pois, passou para Ary de Carvalho. 
Em 1987, foi revendido para José 
Nunes Filho. Ele foi acusado de es-
telionato e sonegação fiscal, sendo o 
pivô da crise do ‘’Última Hora’’, que 
teve a falência decretada em 11 de 
julho de 1991.

empréstimos feitos pelo Banco do 
Brasil e, por isso, foi aberta uma CPI 
(Comissão Parlamentar de Inquérito) 
para verificar as transações entre o 
Banco e a empesa.

Durante as investigações, Wainer 
não quis expor os nomes de seus fi-
nanciadores e também suas conversas 
com o antigo presidente. Devido a 
essa resistência e falta de colaboração, 
o jornalista foi preso por desacato ao 
Congresso. Contudo, dez dias após 
ser detido pela Polícia Militar do Rio, 
Wainer foi solto por habeas-corpus.

Mesmo após esse período contur-
bado, o periódico continuava entre os 
mais lidos e, por isso, contava com os 
maiores salários da área, incluindo pro-
fissionais como Sérgio Porto e Nelson 
Motta, além do cartunista Lanfranco 
Aldo e Andrés Guevara, encarregados 
pelas inovações gráficas.

O Última Hora foi também se 
modernizando e não abordava mais 
somente política. Assuntos como es-
portes, artes e cidades passaram a apa-
recer com mais frequência. O repórter 
de viagem Mario Toledo, que traba-
lhou no jornal entre 1988 e 1989, ex-

Capa da edição de 30 de junho de 
1958, comemorativa da primeira 

Copa do Mundo vencida pelo Brasil
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Controvérsia no transporte coletivo do ABC
Ana Paula Silva

Recente decisão de empresas 
que administram transporte públi-
co no ABC vem gerando polêmica: 
a transferência da função dos cobra-
dores para os motoristas de ônibus 
chama atenção e causa preocupação 
nos usuários de transporte coletivo. 

Diadema apresenta a situação 
mais complicada entre as sete cida-
des, apesar de uma lei municipal 
atualmente em vigor proibir a dupla 
função de motoristas, os mesmos 
atuam cobrando e dirigindo. Além 
disso, segundo reportagem do mês 
de agosto do telejornal SP1 há regis-
tros de demissões em massa de fun-
cionários que atuavam na cobrança 
dos ônibus, fato que, de acordo com 
o advogado trabalhista José Carlos 
Rodrigues de Paiva, é totalmente 
ilegal. Segundo ele, a legislação vi-
gente prevê o remanejamento desses 
profissionais para outras atividades 
da empresa.

 Em Santo André já é bastante co-
mum encontrar coletivos que contam 
apenas com motorista para atender a 
população. A auxiliar administrativa 
de 32 anos, Laune Destro, moradora 
do bairro Jardim Oriental diz que se 
preocupa com a situação na cidade, 
“seria bom se fosse aceito só cartão, 
para tirar o cobrador. Agora como ti-
rou o cobrador e o pessoal ainda paga 

em dinheiro o motorista ou presta 
atenção no trânsito ou nos passagei-
ros. Se ele erra o troco, sai briga; se 
demora para sair, acham ruim e se ele 
bater o ônibus ainda pode ser demiti-
do”, comenta.

Além da questão da segurança, os 
passageiros reclamam do tempo de 
espera para embarque nos ônibus da 
região, a estudante de 16 anos, Bea-
triz Valente, que utiliza diariamente o 
transporte para ir à escola em São Ber-
nardo, diz já ter presenciado até mes-
mo brigas na fila para o embarque. “É 

muito ruim porque sem o cobrador 
o motorista fica atarefado demais, 
ele vai precisar contar troco além de 
dirigir e isso atrapalha muito, acaba 
atrasando o trânsito, os passageiros fa-
zendo a gente perder tempo”, declara. 
Na cidade de São Paulo a prefeitura já 
iniciou testes para a abolição dos co-
bradores nos ônibus e investe cada vez 
mais em incentivo a adoção do bilhete 
único como pagamento.  Para o técni-
co em informática, David dos Santos, 
de 23 anos, que mora na zona leste da 
cidade a medida de tirar os cobrado-

res é precipitada e até irônica uma vez 
que “tem multa para gente se usar o 
celular enquanto dirige porque tira o 
foco, mas deixam o motorista dividir 
a atenção entre dirigir e cobrar e no 
fundo é a mesma coisa”.

Com horários apertados para 
cumprir e inúmeros obstáculos no 
caminho como engarrafamentos e 
acidentes, alguns profissionais rela-
tam dificuldade até mesmo para se 
alimentar e ir ao banheiro. Segundo 
o motorista Ronie Wilson que dirige 
na cidade de Santo André, o acúmu-
lo de atividades causada pela retira-
da dos cobradores é muito grande e 
“cumprir todas as tarefas é extrema-
mente difícil, e o medo de demissão 
por não dar conta de todas as ativi-
dades é cada dia maior”. De acordo 

Adoção da dupla função para motoristas causa discussões no poder público e gera preocupação nos usuários

Cada vez 
menos 
cobradores 
atuam no ABC
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com clínico geral João Divino Pe-
reira, “dividir a atenção em dirigir 
e cobrar causa estresse, deixando o 
profissional mais suscetível a doen-
ças como taquicardia, hipertensão 
arterial, depressão e até mesmo crises 
de ansiedade”, afirma.

 Um projeto de lei de 2016, do 
deputado Assis Melo (PC do B- RS) 
proíbe empresas públicas e privadas e 
concessionárias de transporte coleti-
vo de atribuir ao motorista a função 
simultânea de cobrador. O PL prevê 
punições conforme indica a Conso-
lidação das Leis do Trabalho e a Lei 
de Concessões. Já aprovado em as-
sembleia da Comissão do Trabalho da 
Câmara, o projeto segue agora para 
averiguação no senado.

57%
de aumento no tempo de 
espera para o embarque

23 
vezes maior o risco 
de acidentes

*

* Segundo o portal do trânsito

Aumento na fila de embarque é uma das consequências
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Gabrielle Polido
Em meados de 2010, o Haiti so-

freu um terremoto de alta magnitude, 
aproximadamente sete pontos da es-
cala Richter. Após esse desastre, Re-
nel Valeris, 36, precisava recomeçar a 
vida. Com uma proposta de emprego 
e sem olhar para trás, deixou sua cida-
de Gonaives, que fica a 141,8 km de 
distância da capital (Porto Príncipe). 
Ele vive no Brasil há seis anos.

Valeris veio para o Brasil com sua 
irmã, mas atualmente mora com mais 
duas pessoas na comunidade de Utin-
ga, em Santo André. Valeris diz que só 
volta para o Haiti se for para passear e 
relembra sua trajetória para entrar no 
território brasileiro: “Em 2011, fui à 
República Dominicana. Passei pelo 
Equador e pelo Peru, onde peguei um 
visto de 60 dias. Ao término do vis-
to, fui para o Amazonas e fiquei três 
meses. Peguei um barco até Manaus. 
Fiquei lá até maio de 2012. De Ma-
naus fui para o bairro Liberdade, em 
São Paulo, onde trabalhei e permaneci 
por sete meses. Desde então, estou no 
bairro Utinga”.

O imigrante veio para o Brasil 
com a chamada “acolhida humanitá-
ria”, que dá direito ao visto temporá-
rio no país para os que não são consi-
derados refugiados por lei. A nova Lei 
de Migração foi sancionada em 25 de 
maio de 2017, colocando a “acolhida 
humanitária” para todos os povos, e 
garantindo direitos e modernidades 
no tratamento dado aos estrangeiros 
que procuram pelo Brasil.

Atualmente, Valeris está com a si-
tuação legal no país, e se naturalizará 
em breve. Com isso, conseguiu um 
emprego na rede de supermercados 
Joanin, localizada em São Caetano do 
Sul. O imigrante trabalha como au-
xiliar de limpeza e está gostando. Ele 
diz não ter sofrido preconceito, e que 
a união no local de trabalho é boa. “Se 
alguém tem um pão, vamos comer 
juntos”, comenta.

Anderson Garcia, 50, mora no 
bairro Santa Paula, em São Caetano 
do Sul e afirma que frequenta o super-
mercado desde criança. Ele acredita 
que tem o lado positivo e o negativo 
do trabalho formal para o estrangeiro: 
“Por um lado é bom, pois ele estará 
regularizado, mas por outro, pode ser 
que haja exploração financeira”.

Outro cliente do supermercado é 
Wendel Montalvão, 20. Ele acha jus-

to o acolhimento do refugiado, prin-
cipalmente em questão das leis dos di-
reitos humanos. “O país deve acolher 
a todos, porque todos tem o direito ao 
trabalho, independentemente da na-
cionalidade. Na maioria das vezes, os 
imigrantes são esforçados e merecem 
reconhecimento”, conclui.

Carolina Marques Ramos, que 
trabalha no departamento de recursos 
humanos dos Supermercados Joanin, 

diz que a ideia de contratar pessoas de 
outros países surgiu pela diretoria da 
empresa, mas que por enquanto, só 
há 1% de inclusão.

Carolina reitera que os funcio-
nários imigrantes são enquadrados 
nos setores da empresa devido aos 
seus perfis e que todos são registra-
dos em carteira de trabalho com o 
regime CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho).

A oportunidade de recolocação 
no mercado de trabalho é importan-
te. “Além da inclusão, notamos que 
estes profissionais são extremamente 
responsáveis, humildes ao aprendi-
zado, aspectos que fazem parte dos 
valores da empresa e estão dentro do 
nosso perfil de profissional”, esclare-
ce Carolina.

Segundo a Polícia Federal, 14.535 
haitianos entraram no país em 2015. 
Entre 2010 e 2015 houve um aumen-
to de 131% de trabalhadores imi-
grantes no mercado de trabalho for-
mal brasileiro. Os haitianos lideram o 
ranking, sendo 33.154 no total.

Valeris formou-se no Haiti em 
Ciências Contábeis e Economia, e 
quer fazer faculdade no Brasil, mas 
comenta a dificuldade para conseguir 
uma bolsa de estudos. “É preciso ter 
dinheiro para conseguir estudar, e o 
que eu quero é o estudo”, cita o hai-
tiano. Ainda sobre os estudos, Renel 
diz que se ganhasse na Mega Sena, ele 
ajudaria quem quer estudar. “Gosto 
de quem quer estudar. Se não quer es-
tudar, não é meu amigo”, expõe.

Entre 2010 e 2015 houve um aumento de 131% de trabalhadores imigrantes 
no mercado de trabalho formal brasileiro

Renel Valeris, 
haitiano de 36 anos 
formado em Economia 
que sonha em fazer 
faculdade no Brasil.

Gosto de quem 
quer estudar. 
Se não quer 
estudar, 
não é 
meu amigo

Infográfico: Ana Paula SIlva
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as operadoras de telefonia serão fei-
tas por ela e ao que parece já estão 
sendo realizadas”, complementou 
Rubinelli. 

Além do Wi-Fi, outra como-
didade para os usuários enquanto 
se deslocam é que toda a frota está 
equipada com carregadores USB 
para celular, notebooks e dispositi-
vos móveis.

MAUÁ OFERECE WI-FI GRATUITO
NOS ÔNIBUS MUNICIPAIS

Nino Cyrillo 
A “Capital da Porcelana”, situ-

ada na região metropolitana de São 
Paulo, mais precisamente no ABC 
Paulista e com 60 anos de história, 
se coloca um passo a frente das ou-
tras cidades do entorno quando o 
tema é modernidade e recursos tec-
nológicos para usuários do trans-
porte público. Mauá oferece Wi-Fi 
gratuito em 100% da sua frota de 
ônibus durante as viagens e dentro 
do terminal rodoviário.

Por meio de um cadastro pré-
vio, o acesso é obtido através da 
rede ActiviaFree e o Wi-Fi é libe-
rado para os passageiros navegarem 
por até duas horas por dia, de for-
ma gratuita, com até um 1MB para 

Primeira cidade da região metropolitana de São Paulo 
com recurso 100% gratuito aos usuários é do ABCD

upload e download.  Para a gratui-
dade funcionar, o ônibus tem que 
estar ligado, caso contrário, a tecno-
logia não funciona. 

A passageira e universitária Isa-
bela Souza Simão se mostrou muito 
satisfeita com a utilização da tecno-
logia, mas sugere melhorias. “Eu 

demoro uns trinta minutos para 
chegar à minha casa e sempre tem 
a internet disponível na linha que 
utilizo, e isso é bom. Mas, acho que 
deveria pedir menos dados das pes-
soas para se cadastrar. Porque, às ve-
zes, não gostam de ficar colocando 
RG e CPF em um local estranho, e 
não utilizam porque pedem muitos 
dados” - afirmou.

O sistema foi inaugurado em 
março deste ano pelo prefeito de 
Mauá, Atila Jacomussi (PSB), du-
rante a apresentação da reforma do 
novo terminal rodoviário da locali-
dade, e lançamento do projeto Ex-
presso Mauá. Durante o evento, foi 
anunciada a funcionalidade do Wi-
-Fi gratuito todos os dias durante o 
deslocamento dos passageiros, nos 
248 veículos disponibilizados pela 
empresa Suzantur - atual gestora da 
frota de ônibus municipal.

Mauá é a primeira cidade do 
ABC a oferecer 100% deste recur-
so para os seus usuários e garantir a 
operacionalidade desta tecnologia. 
Segundo dados publicados pelo 

Repórter Diário, apenas 25% dos 
ônibus municipais na região me-
tropolitana têm acesso à internet. 
Santo André vem em segundo lu-
gar com 20,2% dos seus veículos 
operacionais, seguido de São Ber-
nardo do Campo com 6,5%. São 
Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Rio 
Grande e Diadema ainda não im-
plementaram. 

“Hoje em dia as pessoas utili-
zam muito o celular para resolver 
problemas pessoais e profissionais 
ao longo do dia. É um pioneirismo 
interessante Mauá sair na frente 
nesta questão, pois a tecnologia é a 
grande tônica destes últimos anos, 
e a cidade está acompanhando e 
crescendo neste aspecto”, afirma o 
vereador Fernando Rubinelli .

Devido à dependência das em-
presas de telefonia, existem alguns 
locais onde o sinal ainda não é to-
talmente satisfatório, mas em um 
âmbito geral, a transmissão está 
operando normalmente. “O mu-
nicípio teve a garantia da empresa 
Suzantur de que toda a gestão com 

 Onibus da 
frota municipal 

identificado com
o adesivo do 

Wi-Fi no parabrisa

Vereador Fernando Rubinelli 
concedendo entrevista em seu gabinete

Presos de São Paulo encontram liberdade nos estudos
Cursos profissionalizantes são lecionados dentro de penitenciárias da Capital com objetivo de reduzir números de reincidência

Bianca Souza
O ambiente cercado por grades e 

vigias de segurança, revela um clima 
de punição pelo passado de erros, 
mas, diante do complexo educacio-
nal, é possível encontrar a estratégia de 
fuga perfeita para um novo destino. 
Oferecidos no interior das Unidades 
Prisionais da Capital de São Paulo, in-
cluindo o ABC paulista, cursos profis-
sionalizantes ajudam reeducandos a se 
recolocarem no mercado de trabalho 
após o cumprimento da pena. 

O projeto apresenta uma forma 
diversificada de reincluir a pessoa 
privada de liberdade na sociedade. A 
Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro 

Pimentel”-Funap, órgão vinculado à 
Secretaria da Administração Peniten-
ciária (SAP), é a idealizadora desse 
trabalho e acredita que por meio da 
formação profissional, as chances de 
reincidência diminuem, à medida que 
o reeducando sai do sistema prisional 
qualificado profissionalmente, ou até 
mesmo, capacitado para empreender 
novas ideias. 

Marcelo Cavalcante, 30 anos, se 
encontra na Penitenciária I "Dr. Paulo 
Luciano Campos" de Avaré, interior 
de São Paulo, e há cinco anos foi alu-
no do curso de Empreendedorismo. 
“Quando me encontrei sentenciado, 
fui logo procurar alguma coisa para 

passar o tempo. Comecei fazendo os 
módulos do Programa de Educação 
para o Trabalho e Cidadania- “De 
Olho no Futuro” e me interessei 
bastante pelo módulo de Empreen-
dedorismo, oferecido pelo Sebrae. 
Durante as visitas, comecei a montar 
um projeto com o meu irmão de uma 
oficina mecânica. Ela já existe há três 
anos. Por enquanto, só acompanho 
por fotos, mas meu irmão toma conta 
dela para mim e está esperando minha 
liberdade”, conta Marcelo.

A Fundação é a responsável por 
fazer a intermediação entre a Unidade 
e a instituição de ensino responsável 
pela formação e emissão dos certifica-
dos. Assim que a parceria é firmada, a 
instituição passa todo o conteúdo do 
curso ao Monitor de Educação preso, 
que vai ser o responsável por ensinar 
os demais alunos. A cada módulo 
concluído, um dia é remido da pena 
decretada pelo juiz e ao final do cur-
so são emitidos certificados assinados 
pela instituição que forneceu os mate-
riais didáticos e aulas. 

Ludimile Guimarães, 39 anos, é 
Monitora de Educação na Penitenci-
ária Feminina de Campinas e conta 
como é perceptível a mudança cau-
sada nas reeducandas que frequen-
tam as aulas. “ Tenho a oportunida-
de de estar com as minhas alunas na 

sala de aula e lá em baixo, no pavi-
lhão. No momento que é oferecida a 
oportunidade de frequentar o espaço 
escolar, automaticamente as meni-
nas já começam a pensar em outra 
realidade de futuro, retornam para 
a cela com outra visão de vida, eu 
percebo uma mudança no compor-
tamento e elas começam a sonhar”.

Atualmente o sistema prisional 
abriga 37.065 detentos em toda a 
capital de São Paulo, sendo mais de 
5 mil só na região do ABC Paulista. 
Segundo dados fornecidos pela Fu-
nap, neste ano, 48 turmas receberam 
a formação na Capital da Cidade, to-
talizando 1.666 reeducandos. 

Reginaldo Caetano, um dos res-
ponsáveis pelo projeto, conta que 

para o reeducando chegar à monitoria 
é preciso fazer uma prova. “Os melho-
res qualificados são selecionados pelos 
Gerentes da Funap, juntamente com 
as Unidades”, detalha.

Os cursos oferecidos neste ano fo-
ram pedreiro de alvenaria, inspetor de 
qualidade, elétrica e informática, que 
contaram com a parceria de institui-
ções como o Pronatec, Instituto Fede-
ral de Educação, Sebrae e Neotropica. 
Os tipos de especificação, número de 
turmas e unidades prisionais que vão 
receber os atendimentos variam de 
acordo com as instituições parceiras.  

Após o horário de aula, 
os reeducandos prosseguem 
os estudos na cela.

Foto: Juliano Felix
Fo

to
: B

ia
nc

a 
So

uz
a

 Sala de aula 
Penitenciaria de 
Guarulhos
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Mais informações 

Mais informações
sugestões e dúvidas

www.suzanturmaua.com.br
ou através do Telefone 156 

da Prefeitura de Mauá

Disponíveis no site da Fundação:
www.funap.sp.gov.br
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Gabriela Ellin
Inaugurado em 2008, o Centro 

Digital do Ensino Fundamental 
foi referência em cursos tecnológi-
cos oferecidos para os moradores 
de São Caetano do Sul. Na gestão 
do ex-prefeito Paulo Pinheiro, suas 
atividades foram interrompidas e, 
após quatro anos fechado, o Cen-
tro Digital voltou a funcionar no 
segundo semestre de 2017 ofere-
cendo vários cursos de sua grade 
gratuitamente para a população.

O curso de Robot Soccer (fute-
bol de robôs) para crianças de 12 a 
18 anos é um dos diferenciais ofe-

recidos pela instituição, sendo um 
ótimo passatempo para as crianças 
durante o período de férias, além 
de ser também um incentivo para 
os jovens pensarem em suas futuras 
profissões, que podem ser voltadas 
para a área da tecnologia e robótica.

 O professor de Robot Soccer, 
Rafael Moreira, explica: “O cur-
so pode despertar o interesse dos 
alunos para diversas áreas da tec-
nologia, pois debatemos durante 
as aulas a necessidade e influência 
da tecnologia em nosso cotidiano. 
Além disso, nossos cursos foram 
idealizados a partir de aplicações no 

Ensino Superior adaptadas para a 
Educação Básica”, detalha.

Além de despertar a criativida-
de, as crianças ainda se divertem 
muito, pois os robôs são montados 
com peças de Lego e controlados 
via smartphone ou tablet. “Os alu-
nos participam inicialmente de um 
embasamento teórico sobre a tec-
nologia Lego EV3 e atividades prá-
ticas com o software Lego. Depois 
desta fase, devem cumprir a missão 
‘cobrança de falta’ e, após isso, ini-
ciam a montagem de um robô per-
sonalizado para executar um jogo 
de futebol robótico. Seus comandos 
são realizados através de tablets (ou 
smartphones) via Bluetooth, utili-
zando o aplicativo EV3 Simple Re-
mote (Android) ou Lego Mindstor-
ms Commander (Android / iOS)”, 
conta Rafael.

Andréia Oliveira, mãe de Luiz 
Felipe (12) diz que seu filho se di-
vertia muito, e que São Caetano 
oferece cursos ótimos e totalmente 
gratuitos, o que é legal e diferen-
te, pois é uma temática totalmente 
inusitada para a criançada. Já Luiz 
Felipe conta com muito entusias-
mo como funciona o curso: “Você 
começa fazendo primeiro uns códi-
gos de computação para ver os mo-
vimentos dele (robô) e depois que 

você termina, monta ele com peças 
de Lego e depois pega um celular 
ou tablet e baixa um aplicativo para 
controlar o robô pelo tablet. Aí de-
pois a gente começa a competir no 
futebol controlando os robôs”.

O curso é totalmente gratuito. 
Os alunos contam com material 
tecnológico cedido pela prefeitura e 
não pagam taxa de matrícula. Ou-
tro ponto positivo é que as turmas 
possuem mais ou menos 20 crian-
ças, fazendo com que a aprendiza-
gem seja mais dinâmica.

Andressa Baccarin, mãe de 
Rafael (13), conta: “Acho o tema 
muito interessante e as crianças 
adoram! Vários colegas da esco-
la do meu filho fizeram o curso 
com ele”. E mesmo que Rafael não 
queira seguir na área da robótica, 
ainda sim, o curso lhe despertava 
muito interesse. “Não vejo como 
uma futura profissão porque quer 

seguir na área da medicina, mas ele 
adorou o curso e já está esperando 
o próximo módulo para fazer”, afir-
ma Andressa.

O Centro Digital do Ensino 
Fundamental também oferece ou-
tros cursos, tanto para as crianças, 
terceira idade e cursos profissionali-
zantes para jovens acima de 18 anos 
além de oferecer internet gratuita 
no local para os munícipes.

É brincando que se escolhe uma profissão
Centro Digital do Ensino Fundamental retoma atividades e oferece cursos inovadores para a população

O Centro Digital do Ensino 
Fundamental fica localizado

na Avenida Goiás, 950 
Bairro Santo Antônio.

Horário de funcionamento:
de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 17h.

Fachada do Centro Digital 
do Ensino Fundamental

Professor 
Rafael e
seus alunos
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Mais Informações

EasyBib, organizador de
referências bibliográficas é eficiente?

Nova extensão do Google Docs atrai pontos positivos 
como a praticidade e a agilidade na execução de artigos, 

dissertações, monografias ou teses

Yasmim Araujo 
A busca por facilidades em apli-

cativos ou sites que ajudem alunos 
na execução de seus trabalhos  está   
cada   vez   maior   segundo   o   por-
tal   de   notícias   universia   Brasil.   
Entre os mais conhecidos estão: O 
Scielo, site que abrange uma bi-
blioteca eletrônica com coleções de 
periódicos científicos e, serve como 
busca para referências bibliográficas 
e o Plagium, site que é um detector 
de plágio referente a textos.

O mais novo método é o aplica-
tivo EasyBib, que tem como função 
a organização automática das refe-
rências bibliográficas, voltado prin-
cipalmente aos artigos, dissertações, 
monografias ou teses. Na escolha do 
estilo da formatação para seu docu-
mento, ela oferece inúmeras opções, 
incluindo a mais utilizada no Brasil: 
ABNT, disponibilizada em nove es-
tilos, e, caso haja a inclusão de mais 
citações, a extensão irá organizar em 
ordem alfabética do sobrenome do 
autor principal como exigem as nor-
mas. Sendo adotada como extensão 
do Google Docs, a nova funciona-
lidade pode ser utilizada em dispo-
sitivos como: computadores, tablets 
e celulares, necessitando apenas de 
conexão com a internet.

Pesquisa conduzida por dois 
professores na Universidade Mu-
nicipal de São Caetano no Sul, sa-
lienta a eficiência da nova extensão. 
A pesquisa foi realizada por meio 
do preenchimento de formulário 

online com perguntas voltadas aos 
professores.

Evidenciando os pontos positi-
vos e negativos que o EasyBib pode 
trazer nos trabalhos feito pelos alu-
nos, os professores entrevistados ex-
puseram suas visões se a partir da 
utilização os alunos ao usufruírem 

estariam alimentando o comodis-
mo, e deixando de lado a busca pelo 
conhecimento de como se formata 
uma referência bibliográfica em 
ABNT.

Arquimedes Pessoni, Pós-dou-
tor em Medicina, disse: “Pode aju-
dar a sanar dúvidas sobre como citar 

corretamente as referências, en-
tretanto, no texto também precisa 
saber citar corretamente para evitar 
plágios. Isso parece que o aplicativo 
não faz”, e acrescentou sua resposta 
sobre o comodismo: “Acredito que 
não, desde que saibam como fazer 
sem o aplicativo”.

Já Paulo Alves de Lima, profes-
sor especializado em Design Grá-
fico e Multimídia, disse: “Embora 
eu não seja usuário do software 
em questão e não possa avaliá-lo 
em profundidade, conheço esse 
tipo de ferramenta e creio que só 
trazem vantagens na busca de con-
torno para um campo teórico, or-
denação e formatação da pesquisa 
bibliográfica”. Em relação ao co-
modismo acrescentou: “Do ponto 
de vista do conhecimento o im-
portante é a leitura da bibliografia 
pesquisada, a formatação das refe-
rências dentro dos padrões norma-
tivos é apenas um aspecto formal 
secundário”.

Analisando as respostas em 
questão podemos concluir que 
ambos os professores têm visões 
positivas sobre esta extensão que 
poderá ajudar os alunos, porém é 
importante que eles saibam organi-
zar de forma manual as referências 
bibliográficas e utilizar o  EasyBib 
como forma de auxílio.

O EasyBiB veio como uma 
inovação tecnológica para servir 
de apoio para a construção das re-
ferências bibliográfica. A inclusão 
de uma nova ferramenta como esta 
pode aderir novos saberes e inte-
resses ao repertório do aluno, que 
pode servir de grande ajuda, já que 
a eficiência da extensão está na pra-
ticidade e facilidade de técnicas na 
execução de trabalhos como artigos, 
dissertações, monografias ou teses.

À esquerda, estudante 
demonstra a extensão em 

funcionamento.
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PEC São Caetano: esporte, saúde 
e convívio social para todos

Respeitando as diferenças, programa busca melhorar qualidade de vida da população

Bruno Guerra
Hoje em dia, nota-se uma pro-

cura muito maior das pessoas para 
se exercitarem e levarem uma vida 
mais saudável. Criado em 1987 
pela prefeitura de São Caetano do 
Sul, o PEC - Programa Esportivo 
Comunitário incentiva as pessoas 
a praticarem exercícios de forma 
gratuita, com a oferta de 40 tipos 
de atividades físicas, dentre as prin-
cipais: atletismo, futebol, natação e 
boxe que ocorrem em escolas, clu-
bes e parques da cidade.

De acordo com a coordenado-
ra do programa, Cyntia Mirna: “O 

PEC surgiu há 30 anos, buscando 
fomentar a prática esportiva e a 
formação de base para atletas do 
município. É consolidado e procu-
ra acompanhar as demandas para 
atender aos anseios da comunida-
de’’. 

Dividido por faixas-etária, des-
de crianças até idosos, o projeto é 
muito bem aceito pelos pratican-
tes e a procura aumenta todo ano. 
Ainda segundo Cyntia: “mantendo 
seu funcionamento a pleno vapor 
e a cada dia atendendo um núme-
ro maior de pessoas, o PEC conta 
atualmente com cerca de 9.000 

participantes’’. Para 2017, a verba 
destinada aos esportes é de $33.392 
milhões.

Segundo a prefeitura, além da 
prática esportiva, o investimento 
de R$ 34 milhões feito por meio 
da Secretaria Municipal de Espor-
te, Lazer e Juventude serve para 
estimular a população a ser mais 
sociável, visando formar cidadãos 
e pessoas que aprendam a respeitar 
os demais e superar as dificuldades 
conjuntamente. 

Para a mãe de um aluno, Va-
nessa Bibiano, de 33 anos: “O PEC 
está sendo muito importante, pois 
meu filho aprende a se socializar, 
buscando o conhecimento e a im-
portância do esporte na vida de 
uma pessoa. As aulas são divertidas 
e fazem a criança aprender brincan-
do. Sempre que posso indico para 
conhecidos’’.

O programa também é forma-
dor de grandes esportistas, como é 
o caso do atleta de natação Rodrigo 
Machado, de 45 anos, que conquis-
tou cinco medalhas - duas de ouro 
e três pratas - no XXI Campeonato 
Mundial de Transplantados 2017, 

na cidade de Málaga, na Espanha. 
“Acho muito importante a pre-

feitura disponibilizar sem custo 
aulas de natação e outras modalida-
des para o munícipe. O PEC tem 
professores qualificados e as aulas 
são de acordo com o nível técnico 
dos alunos, ou seja, tem turmas de 
iniciantes e turmas mais avançadas, 
assim o foco do munícipe é bem 
atendido’’, ressalta o nadador.

Porém, apesar de ser tão bem 
acolhido por parte de quem está 
envolvido no projeto, nota-se que 
não há muitos programas como 

“O PEC é muito 
importante, faz parte
da minha vida, eu 

amo boxe e é o que me 
mantém, eu amo fazer 

o que eu faço’’ 

Ricardo Rodrigues

Foto: Secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude de São C

aetano do Sul.
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Festival 
Interação Pais 

e Filhos

Rodrigo Machado, campeão nas 
Olimpíadas dos Transplantados

Alunos do PEC em aula no
Tênis Clube de São Caetano.

a prática esportiva, é o que a coor-
denadora do programa conclui: “O 
PEC atende qualquer município 
que queira conhecer o trabalho de-
senvolvido em São Caetano do Sul. 
Acreditamos que cada município 
deva promover suas atividades de 
acordo com o perfil da cidade’’.

Para saber mais, visite:

Avenida Goiás, nº 600 
Centro, S. Caetano

Telefone: 4224-3972

A importância do esporte
na vida dos diabéticos

O atletismo usado como ferramenta efetiva
no tratamento da doença

Guilherme Pinheiro
Atualmente, está cada vez mais 

comum o surgimento de diversos es-
portistas amadores por todo o Brasil. 
Segundo uma pesquisa realizada pela 
Rede Globo, mais de 4,5 milhões de 
brasileiros elegeram a corrida como 
sua atividade física favorita. Daniela 
Nunes, 37, e Cintia Pinho, 33, duas 
atletas com diabetes mellitus tipo 
1, são grandes exemplos de tal fenô-
meno. Em jornadas individuais que 
acumulam, separadamente, mais de 
dez anos experiência, as atletas que re-
sidem em São Paulo encontraram no 
atletismo uma ferramenta que reúne, 
paralelamente, qualidade de vida e en-
tretenimento.

O diabetes mellitus tipo 1 é uma 
doença crônica, autoimune, que afeta 
o sistema imunológico do ser huma-
no, fazendo com que, em pouco tem-
po, o corpo do indivíduo afetado não 
produza mais insulina – importante 
hormônio responsável pelo controle 
do nível de açúcar do sangue. A enfer-
midade é tratada, obrigatoriamente, 
com a aplicação de injeções de insulina 
diversas vezes ao dia, em conjunto com 
uma dieta regrada e exercícios físicos 
regulares.É de fundamental importân-
cia para um atleta diabético conhecer 

o seu próprio organismo, pois só assim 
será capaz de equilibrá-lo. Tanto Cintia 
quanto Daniela afirmam, com base em 
suas experiências pessoais, que a princi-
pal barreira que elas precisam superar 
são os picos de açúcar. 

Definidas como hipoglicemia e 
hiperglicemia (níveis muito baixos 
e muito altos respectivamente), tais 
variações são corriqueiras em práticas 
esportivas, mas se monitoradas em 
tempo real e tomadas as devidas pre-
cauções, a pessoa conseguirá desem-
penhar as funções desejadas.

E tanto esforço também traz gran-
des recompensas para os envolvidos. 
“Com relação à disposição que a prática 
esportiva me deu, ela acaba impactando 
todos os setores da minha vida; eu tenho 
mais disposição para o trabalho, para 
brincar com o meu filho (...), enfim, 
eu tenho uma vida absolutamente nor-
mal”, relata Daniela.

É válido ressaltar que qualquer 
prática esportiva realizada por insu-
linodependentes precisa ser valida-
da por um endocrinologista. Cintia 
mencionou a importância de tal pro-
cedimento: “têm coisas que funcionam 
com ela (Daniela) e comigo não, mas de 
um todo, nosso corpo funciona de forma 
muito parecida”. 

A doutora Fabiana Cyrulnik, espe-
cialista em endocrinologia e metabolo-
gia, afirma que os exercícios regulares 
são ótimos aliados, pois ajudam no 
controle da glicemia; contudo, refor-
ça que os interessados precisam seguir 
tanto o acompanhamento médico in-
dividual, assim como as instruções de 
um profissional de Educação Física. 

E se engana quem acha que a nos-
sa região não faz parte da luta contra 
este problema. Em julho deste ano, 
a Faculdade de Medicina do ABC 
(FMABC) apoiou o 22º Congresso 
Brasileiro Multidisciplinar em Diabe-
tes, realizado em São Paulo. O evento 
reuniu cerca de 2500 especialistas na 
doença aqui retratada, sendo de fun-
damental importância na evolução 
dos tratamentos oferecidos.

Mesmo com todas as precauções 
existentes, segundo a Sociedade Bra-
sileira de Diabetes, a doença causa, 
em média, 130 mil mortes anuais em 
todo o Brasil. Já no Grande ABC, se-
gundo os dados fornecidos pelo Data-
Sus, de 2008 a 2016 foram registradas 
460 vítimas fatais.

Nossas entrevistadas 
demonstrando suas 
recompensas

Abaixo, Daniela e Cintia 
comemorando depois de terminar 

evento esportivo

este no ABC, além do fato de que, 
exceto para crianças, o PEC só é 
disponibilizado para os moradores 
da cidade e é o que ressalta o pro-
fessor de boxe na Ad (Associação 
Desportiva) São Caetano, Ricardo 
Rodrigues, de 43 anos: “O PEC é 
só para munícipes, poderia abrir 
para todos, para aqueles que são de 
São Caetano e para aqueles que não 
são, eu acho que seria legal’’.

Por isso, outras cidades da re-
gião poderiam também estimular 

Daniela Nunes 
e os prêmios 
que já recebeu

Mais informações sobre o assunto

drafabiana.com.br/diabetes 



7Universidade Municipal de
São Caetano do Sul - USCS

lharocialSaúde + Cultura Outubro de 2017
Ano 8 - Nº 46

O eterno encanto pelo Vinil
O que o vinil tem que gera tamanho encanto ao longo de tantas gerações?

Lilia Fitipaldi
Desde o seu surgimento, em 

1948, o vinil foi a sensação com sua 
fácil mobilidade e ótima qualidade so-
nora. Não demorou muito para que 
ele se tornasse febre mundial.

Porém, com a chegada da fita cas-
sete, dos CDs, do MP3 e, mais atu-
almente, com os serviços streaming, 
o disco foi perdendo seu espaço. Mas 
será que é isso mesmo que aconteceu 
ao longo dos anos?

Em junho desse ano a Sony Music 
Entertainment anunciou, que voltaria 
a fabricar discos, por causa do aumen-
to da demanda global por música 
analógica, isso ocorreu 30 anos após 
a companhia cancelar a produção por 
causa da crescente fatia do mercado 
musical monopolizada pelos CDs. 
Além de se readaptar ao renascimento 
que vive o vinil, a companhia também 
instalou um estúdio de gravação em 
Tóquio feito justamente para produ-
zir os "masters" do quais serão feitas 
as cópias em vinil para aproveitar me-
lhor a qualidade desse formato. 

E será que os discos tiveram que se 
adaptar a modernidade dos aparelhos 
ou foram  os aparelhos tiveram que se 
adaptar a eles?

Para Carolina Calanca, que tra-
balha na loja de discos do pai há 25 
anos, o vinil não se adaptou a tecno-
logia, pois continua sendo a mesma 
coisa que antes: "os aparelhos tiveram 
que se adequar à ele, mas honesta-
mente esses aparelhos novos não são 
tão bons quanto os de época, o vinil 

em si não teve essa obrigação de se 
adaptar, ele é a mesma coisa que era 
anos atrás, capa grande e ainda feita 
da mesma forma", diz Carolina.

A paixão pelo vinil é tanta que, 
segundo Carolina, atualmente ela 
vende mais discos do que CDs. A 
procura pelos clássicos como Pink 
Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath 
e Beatles sempre atrai compradores 
como o Professor Rui Granado, que 
também e um colecionador que de-

fende a bandeira de que o som do vi-
nil é mesmo melhor do que o do CD: 
"Pra mim é uma coisa mais charmo-
sa, retrô. Pra mim é difícil falar isso 
com imparcialidade porque eu sou 
colecionador de vinil. O vinil vem 
tapar um buraco,  vem cobrir uma 
ausência dessa modernidade. Em que 
sentido, hoje você tem essa coisa de 
streaming, áudio digital essa coisa 
virtual só que pro artista isso é ruim 
porque tem essa questão de pirataria. 

Então, eu não sei se ele se 
adaptou ou se a moderni-
dade foi buscar em alguma 
coisa que é antiga a solução 
de um problema novo", 
avalia o professor. 

 E que poder é esse que 

Carolina Calanca trabalha na loja Loja Baratos Afins Discos localizada na Galeria do Rock
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o vinil tem que ultrapassa gerações e 
o permitiu sobreviver até agora? Para 
Pedro Paulo de Oliveira, que também 
e um colecionador, é o som. "O Som 
dele é diferente - afirma Pedro - é mais 
encorpado, melhor do que estamos 
acostumados a ouvir hoje em dia. 
E outro grande atrativo que chama 
atenção é a embalagem."

Carolina também concorda com 
Pedro sobre a embalagem: "A parte 
gráfica pelo tamanho ele já fica me-
lhor", Rui também acrescenta que 
o vinil tem todo um "charme" na 
parte gráfica da capa e dos encartes, 
coisas que o CD não tem e ainda 
ressalta a melhor qualidade do som. 
"Eu tenho alguns CDs hoje que não 
deu nenhum ano e começa a descas-
car, e tenho vinil com 30 anos que a 
capa está intacta."

A questão é se nem mesmo os 
serviços streamings foram páreos 
para o encanto do vinil. Será 
que  alguém ou algu-
ma coisa, será?

Fresh Fruit for Rotting 
Vegetables album histórico 
da banda de punk-rock 
Dead Kennedys

Novo espaço médico dá 
assistência a esquizofrênicos

Bianca Ferreira
Com um histórico de duas ten-

tativas de suicídio e a não aceitação 
da doença, Ronaldo Oliveira (65), 
só recebeu o diagnóstico da esquizo-
frenia aos 48 anos de idade, após ser 
preso por tentar entrar no Consula-
do Americano. Sua irmã, Eliana Oli-
veira (63), explica que ele foi levado 
até o Hospital Psiquiátrico Água 
Funda, afirmando que “estava sendo 
perseguido, falou de vozes e assim o 
levaram para o hospital. Ficou inter-
nado por três meses, tomando remé-
dios fortes que o deixavam dopado”.

A história de Ronaldo faz parte 
do grupo de 2,5 milhões de relatos 
de brasileiros que são diagnosticados 
com esquizofrenia, segundo o rela-
tório de 2011 do Hospital Albert 
Einstein. Apesar do grande número 
de afetados, é uma doença que não 
possui muitas respostas exatas, como 
a causa de seu surgimento, o modo 
como cada paciente evolui a doença 
e até a cura, ainda inexistente. Desta 
forma, médicos e cientistas traba-
lham no aprimoramento e na cria-
ção de tratamentos que ajudem no 
controle e estabilidade da doença.

Um dos resultados deste tra-
balho foi o Hospital Dia (HD) da 
Clínica Maia, localizado na capital 
de São Paulo, que fornece tratamen-
to para pacientes com transtornos 
mentais e dependência química. É 
um serviço que possui propostas di-
ferentes das usuais, “a internação no 
HD é recomendada para reinserção 
social e manutenção de tratamento. 

Ela funciona em regime aberto, du-
rante a semana. A atenção voltada 
ao paciente com esquizofrenia aqui 
é de cuidado, de acolhimento e não 
tanto médico”, explica a psicóloga 
especializada em saúde mental do 
Ana Fraia.

Durante o tratamento o pa-

dar aulas de pintura em um perío-
do – fez exposições”, ela relembra.

Mas o agravamento dos sinto-
mas com o decorrer dos anos fez 
com que Ronaldo precisasse de in-
ternação integral. Após receber alta, 
foi morar com a irmã, mas ela ex-
plica que o convívio foi muito difí-
cil, pois ele reproduzia a fala de que 
estava sendo “perseguido” o tempo 
todo. Ela buscou pela internação no 
Hospital Dia, mas seu irmão não 
quis dar continuidade.

“Todos poderiam se benefi-
ciar do HD, porém apenas alguns 
apresentam a disponibilidade tan-
to interna, quanto de autonomia e 
independência, ” explica Ana. São 
raros os casos em que portadores de 
esquizofrenia não aceitam a doença, 
a maioria sabe que a tem, mas não 
sabem o que ela realmente é. Desta 
forma, um dos métodos utilizados 
pelos profissionais é a de não utili-
zação de rótulos com os pacientes, 
mas sim diálogos em que fiquem 
esclarecidos os sintomas e compor-
tamentos que eles apresentam.

O Hospital Dia possui casos 
de sucesso, em que o paciente, aos 
poucos foi conseguindo fazer suas 
próprias escolhas e se responsabili-
zar pelos seus atos. Em casos como 
o de Ronaldo, em que a doença não 
é aceita, é muito difícil para apenas 
a família dar o suporte necessário. 
Atualmente, ele não faz nenhum 
tratamento “Não toma remédios. 
Não é agressivo. Mas ele nunca acei-
tou estar doente”, explica Eliana.

“Estava 
sendo perseguido, 

falou de vozes 
e assim o levaram 
para o hospital.”

 Fotos: Eliana Oliveira

Quadros pintados
por Ronaldo Oliveira

“A esquizofrenia é uma doença que pode dificultar a vida do indivíduo, 
mas não é o indivíduo”, explica a especialista Ana Fraia

ciente participa de psicotera-
pia em grupo, oficinas variadas, 
como música, tai-chi, yoga, pin-
tura e recebe opções de partici-
par de passeios. Esse momento 
de lazer é essencial para que o 
esquizofrênico consiga expressar 
seus sentimentos e pensamentos. 

Como é o caso de Ronaldo, que 
usa a pintura como um meio para 
manter-se estável. Sua irmã, conta 
que “o Roni (apelido de infância) 
sempre foi uma pessoa com uma 
inteligência bem acima da média. 
Começou a pintar quadros e fazer 
desenhos, ainda jovem. Chegou a 
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Cultura Comunitária 
em Ribeirão Pires
Sítio Cultural Alsácia oferece atividades abertas 
ao público em uma cidade com poucas opções

Caue Colodro
Em meio à ausência de coletivida-

de e tendências individualistas, arte e 
cultura se tornam pilares importantes 
para resgatar valores comunitários que 
se perderam no tempo. Esta é a prin-
cipal proposta do Sítio Cultural Alsá-
cia, localizado na Estância Turística de 
Ribeirão Pires, no Grande ABC.

O Sítio, como é conh   do centro 
de Ribeirão Pires. “É difícil a pessoa 
saber o que é o Sítio se não vier conhe-

ce-lo. Mesmo sendo privado no papel, 
é um local aberto onde a comunidade 
pode usufruir”, explica Marc Strasser, 
um dos coordenadores do espaço.

Desde 2012, o Sítio é sede do Pe-
queno Teatro de Torneado, coletivo 
de artistas criado pelo dramaturgo 
William Costa Lima. Com espetá-
culos autorais e releituras de grandes 
obras, o grupo já foi contemplado no 
Prêmio Shell de Teatro 2015 na cate-
goria inovação, pelo trabalho pedagó-

gico de linguagem teatral com exercí-
cios críticos de cidadania e cultura em 
bairros periféricos de São Paulo. No 
Sítio Cultural Alsácia, o coletivo se de-
dica a projetos culturais voltados para 
a comunidade, e viven-
ciam o cotidiano teatral 
da Escola Atemporal 
de Artes. Lá, os artistas 
“constroem e praticam 
o ato de tornearem a si 
próprios entre amigos, 
atores, público e todos 
que se aproximam”, 
afirma William, um dos 
idealizadores do projeto.

Há atividades para 
todos os públicos. 
Como Chá e Simpatia, 
realizada no primeiro 
sábado do mês com espetáculos e de-
bates sobre a peça apresentada; Pique-
nique, no primeiro domingo do mês, 
com apresentações e conversas volta-
das ao público infantil; o Sarau Lual, 
que acontece no fim de cada semes-
tre e promove arte democrática com 
participação do público; e Escavações 
– Projeto de Sítio, para artistas que 
buscam criar e desenvolver projetos 
culturais. Além da agenda fixa, o Sítio 
recebe diversos espetáculos e oficinas 
aos finais de semana.

“A ideia é que todo mundo que 
passe por aqui crie consciência comu-
nitária. Os que trabalham, ajudam 
com a comida. Quem não tem di-
nheiro para comprar, ajuda a prepara-
-la. Quem vem assistir espetáculos, 
pode comprar o que é produzido no 

bistrô, lavar pratos, ajudar na arruma-
ção, consumir o que está pronto. A 
pessoa não é simplesmente servida à 
mesa”, ressalta Strasser.

Com 82 km² de Mata Atlântica 
preservada, o Sítio conta 
com a Pousada Bertold 
Brecht, para hospeda-
gem de artistas e públi-
co, a Casa de Cultura 
Frank Wedekind, Tea-
tro a Céu Aberto, Ateliê 
Tarsila do Amaral, Jar-
dim Isadora Duncan e o 
Parque Charles Schulz, 
cada espaço voltado 
para diferentes propos-
tas.

As ativi-
dades 

são abertas ao pú-
blico e não há taxa 
de inscrição ou valor 
cobrado para participar. A 
contribuição é livre e voluntá-
ria. Tereza de Lima, moradora do 
bairro há 40 anos, conta que “contri-
buir é muito importante para man-
ter o espaço e a ideia comunitária”. 
A colaboração não é exclusivamente 
financeira. Serviços de manutenção, 
limpeza, jardinagem, entre outros 
completam as contribuições.

A programação do 
Sítio Cultural Alsá-
cia está disponí-
vel no Facebook 
ou em sitiocultu-
ralalsacia.blogspot.com.br, 
e também no canal Tor-

neado em Rede, no Youtube. Strasser 
conclui: “as únicas regras que temos 
aqui é: perceba o espaço, se perceba 

no espaço, e encontre o seu 
lugar. Estamos fadados ao 

individualismo, nós que-
remos ir contra isso”.

Espetáculo O Despertar da Primavera, 
com Escola Atemporal de Artes no 

Teatro Horizontal a Ceu Aberto. 

Ateliê 
Tarsila do 
Amaral

“Aqui você usa 
uma coisa que 
alguém deixou, 

e vai deixar 
algo para o 

próximo usar. 
É uma ideia de 
continuidade”.

Secretaria da Cultura de São Paulo oferece aulas gratuitas de música
Hellen Pereira

DÓ, RÉ, MI, FÁ, SOL, LÁ, SI, 
DÓ. É quase impossível fazer essa lei-
tura sem cantar, e não precisa ser um 
expert no assunto para conhecer a me-
lodia que elas formam.

A música está presente em todos 
os lugares. Ouvimos música no carro, 
na escola, no trabalho,  e qual a reali-
dade do estudo nessa arte?

Oseas Floriano de Santana, 64, é 
músico, maestro e professor de músi-
ca. O desejo pela arte surgiu aos sete 
anos, porém, por questões financei-
ras iniciou os estudos apenas aos 19, 
quando pôde custear. Santana oferece 
aulas gratuitas de música há 38 anos e 
já lecionou para cerca de 500 pessoas. 
As aulas ocorrem na Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus em Mauá, e são 
abertas ao público. “Dar aula de músi-
ca é espinhoso, mas, é gratificante ver 
alunos se profissionalizando e con-
quistando grandes sonhos.”, afirmou.

Até o ano de 2015, contávamos 
com cerca de 600 mil brasileiros vi-
vendo da profissão de músico, segun-
do informações da Ordem dos Músi-
cos do Brasil (OMB).

Temos orquestras e institutos mu-
sicais renomados por todo país, onde 
é possível encontrar profissionais de 
alta qualidade, mesmo que hoje ain-
da seja difícil arcar com os estudos. 
Segundo Henrique Sidério dos San-

tos, 25, músico militar e sargento no 
Exército Brasileiro, “cerca de 90% dos 
músicos no cenário profissional, tive-
ram o primeiro contato com a música 
em igreja, através de aulas gratuitas”. 
Santos ressaltou que essas aulas são re-
conhecidas por renomados maestros, 
professores e estão entre as melhores 
no país.

É comum encontrar músicos pro-
fissionais que iniciaram carreira em 
projetos gratuitos e que após conclu-
são dessa primeira fase, conseguiram 
entrar em orquestras, projetos para 
seguir os estudos em áreas específicas.

O clarinetista Thiago Ancelmo 
de Souza, 32, é um exemplo. Ini-
ciou carreira com aulas gratuitas em 
igreja, atualmente está terminando 
o Doutorado na Universidade de 
Música em Iowa, nos E.U.A., onde 
concilia estudos e turnês do grupo 
Khemia Ensemble. Souza também 
estudou na Universidade de Basel na 
Suíça, na Universidade em São Pau-
lo (UNESP) – Instituto de Artes, 
e na Universidade Livre de Música 
(ULM). 

No Estado de São Paulo, a Se-
cretaria da Cultura desenvolveu o 

programa sociocultural chamado 
“Projeto Guri”. Esse é voltado para 
o público entre 6 e 18 anos, oferece 
aulas de iniciação musical, canto co-
ral entre outras.

O projeto conta com excelen-
tes profissionais no corpo docente, 
como o professor de música Regi-
naldo Thimoteo, 39. Ele estudou na 
Banda Lira de Mauá, na Universida-
de Livre de Música (ULM) e hoje 
está na Escola de Música do Estado 
de São Paulo (EMESP Tom Jobim). 
Em 2007, concluiu graduação na 
Faculdade Mozarteum de São Paulo 

(FAMOSP), e neste ano terminará 
o mestrado na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ).

“O ensino musical feito com 
qualidade e direcionamento artís-
tico pedagógico, sempre produzirá 
bons frutos. O campo de trabalho 
na área de música é amplo e exige 
dedicação, foco e disciplina como 
qualquer outro segmento. A profis-
são não se resume a tocar instrumen-
to. Você pode atuar como produtor, 
engenheiro de som, maestro, cantor, 
compositor, professor em diversas 
disciplinas. As aulas podem ser par-
ticulares, em escolas públicas e até 
Universidades. Como hobbie e pas-
satempo, a música pode ser muito 
prazerosa e desafiante. Vá em fren-
te!”, afirma Thimoteo.

Em fevereiro desse ano, houve o 
triste desmonte da Banda Sinfônica 
de São Paulo depois de 27 anos, e 
o quadro não tem tido melhorias. A 
OSESP (Orquestra Sinfônica do Es-
tado de São Paulo) tem passado por 
corte de verbas.

Há quem diga que o brasileiro 
não desiste nunca, e exemplos como 
o de Santana, Santos, Souza e Thi-
moteo, mostram a veracidade desse 
dito. Que nada impeça o nosso povo 
de obter outras grandes conquistas 
na área musical. 

Apresentação da 
Orquestra da Igreja 

Evangélica Assembleia 
de Deus em Mauá.
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São oferecidas aulas em diversas áreas artísticas

Karine 
Evelyn, 

atriz da 
Escola 

Atemporal 
de Artes
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