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Chegue mais perto. Esse é o cená-
rio brasileiro contemporâneo. Em um 
dia, mais de um milênio de história 
vira cinzas com o incêndio do Museu 
Nacional que completou, em julho, 
200 anos enraizado ao território verde 
e amarelo. No outro dia, apertamos o 
“verde” para quem “rouba, mas faz”, 
para o porte de arma, política persona-
lista e polarização ideológica. 

Se tiver coragem, aproxime-se um 
pouco mais. Afinal, estamos em um País 
que se relaciona com a cultura e histó-
ria como um familiar com a prima de 
terceiro grau. Esse mesmo Brasil se pre-
para para escrever mais quatro anos de 

trajetória e, para isso, não consulta nossa 
dolorosa história ou leva em conta a rica 
cultura, mas bebe informação da fonte 
mais popular atualmente: as redes sociais.

Pois veja, em ano de eleições, os 
ambientes virtuais promovem conhe-
cimento pela informação ou combates 
de UFC? Do lado direito do ringue, 
luvas azuis e do esquerdo, vermelhas, e 
a plateia presencia o que pode ser con-
siderado o debate mais violento desde a 
Ditadura Militar.  

Agora que enxerga mais claro, queri-
do leitor, faço um pedido: desvie o olhar 
dessa dicotomia e olhe social. O que tem 
em mãos, essa mesma plataforma que 

muitos datam um prazo de validade, é, na 
verdade, o trabalho jornalístico de alunos 
que ampliam nossa visão para grandes 
histórias e projetos que resgatam a mesma 
cultura queimada por descaso. 

Nessa linha, o repórter Fernando 
Scerveninas veio mostrar como os sebos, 
que disseminam a prática da leitura por 
séculos, se reinventam para sobreviver 
em meio à tecnologia e internet. Já La-
rissa Ardenghi  conta um pouco sobre 
as oficinas de grafite para manifesto da 
arte, enquanto Ynahra Zamproni nos 
traz a rádio comunitária Pequeno Cida-
dão, com foco na transformação e enga-
jamento de jovens.    

A reportagem de Rodrigo Mello 
nos leva à viagem pelo Japão, com as 
reuniões do Bunka e as projeta para o 
outro lado do mundo, mais especifica-
mente, para São Caetano. O Maestro 
Sílvio Baccarelli, apresentado por Ana 
Carolina de Azevedo, transformou tra-
gédia em instituto que modifica vida 
da comunidade por meio da música.

Por fim, a crônica de Gabriella De 
Aro conclui que somos todos seres po-
líticos e que nossas atitudes, até dentro 
do ônibus, como falado por Leonardo 
Tezoto, espelham nossos governantes. 

Você está convidado para expandir 
seus olhares. Faça uma boa leitura!

Gabriella de Aro
O homem é um animal político. Nos 

tornamos quem somos através da con-
vivência com o outro, vivendo em uma 
sociedade com leis e costumes. Procuramos 
crescer e desenvolver aquilo que conside-
ramos nosso melhor potencial. Chegamos 
ao nosso ápice e então encontramos a hora 
de esperar pelo final, tendo em vista que o 
fim de todos os seres humanos é o mesmo.

Nossa vida é regida por uma palavra 
que muitos não gostam de falar, politica, 
mas é a mais forte verdade de nossas 
vidas, pois todos nascemos fazendo política 
e vivemos politicamente com as pessoas ao 
nosso redor.

No momento em que acordamos, 
tentamos começar o dia com o pé direito, 
como um tipo de ritual que traz sorte (vai 
que, né?). No momento que tomamos 
café, seja em sua casa com a sua bela 
família ou naquela padaria da esquina 
que está acostumado a ir toda manhã, já 
começamos a praticar política, pois mesmo 
às vezes estando sem vontade ou de mau 
humor, sorrimos, somos simpáticos e ten-
tamos passar a melhor impressão possível.

Assim que chegamos ao trabalho, 
entramos com o espírito de vencedor (ou 
pelo menos esperamos isso). A maneira 
com que falamos e nos dirigimos aos 

nossos superiores é diferente do modo com o 
qual tratamos o colega da mesa ao lado, pois 
isso é política. E não podemos esquecer que 
existe a política da boa vizinhança, então 
o tratamento deveria ser sempre com muito 
respeito para ambos, mesmo com aqueles 
que você não acredita que mereçam o seu 
desgaste de energia.

Em meio aos nossos relacionamentos, 
podemos ressaltar diversos momentos em que 
somos totalmente políticos, tanto na hora 
de escolher o lugar que vamos jantar como 
quando você está com aquela dor de cabeça 

ao se deitar na cama. As mentirinhas 
contadas sobre o cartão de crédito ou até 
mesmo quando compramos vários presentes 
para falar da melhor maneira sobre alguma 
novidade - a mais crua politicagem.

A respeito da corrupção, já percorremos 
outro caminho, pois dizem que “todos têm 
o seu preço”, mas quanto você está valendo? 
Será que você custa o preço de uma banana 
ou o preço de um Porsche? Normalmente, 
a resposta vai depender de qual momento 
da sua vida estamos falando. Podemos 
apresentar diversas fases, nas quais as 

escolhas fomentem a corrupção. Muitas 
pessoas procuram por ela desesperadamente, 
uma forma de subir as escadas da maneira 
mais fácil, pelo elevador ou até mesmo optar 
pela morte de alguém, para que não torne 
um problema em sua vida. O caminho 
mais fácil é o típico caminhar do corrupto. 
A sua corrupção pode ser absolutamente 
intransponível.

A vida é cheia de razões e porquês, lo-
tada de mentiras e verdades, opiniões e dis-
cussões, apoio e desprezo, o certo e errado, a 
esquerda e a direita e, às vezes, até o centrão. 
Podemos ouvir nela o discurso de amor, 
mas também o discurso do ódio, o apoio ao 
que é público ou é privado e até mesmo o 
favoritismo pela morte ou pela vida.

Então, como separamos a vida da polí-
tica? Não separamos, pois tudo é uma coisa 
só. Precisamos pensar em nossa própria ética 
e moral tanto no momento que fazemos algo 
em nossa vida pessoal, como no momento da 
escolha dos nossos governantes. Carecemos 
perguntar a nós mesmo pelo que e por quem 
nos importamos, se todos os seres humanos 
têm o mesmo peso de importância para você 
ou qual ação drástica você precisa para ser 
verdadeiramente feliz. 

Será que as suas ações demonstram real-
mente o seu caráter?

Você é um animal politico

Ilustração m
ontada sobre desenho de Q

uino para personagem
 M

aflada

Itamar Januario
Há séculos, o cavalo é utilizado 

para o transporte e o trabalho no cam-
po, mas não é apenas nessas atividades 
que o animal auxilia o homem. Uma 
prática que proporciona inclusão so-
cial e traz benefícios importantes à 
saúde das pessoas vem se destacando 
no tratamento e desenvolvimento de 
pessoas com deficiência ou necessida-
des especiais – a Equoterapia.

A Equoterapia é um método te-
rapêutico e educacional, que utiliza 
o cavalo em um tratamento acompa-
nhado por uma equipe de profissio-
nais da Saúde e Educação. Seu objeti-
vo é a obtenção do potencial de cada 
praticante por objetivos específicos.

Após a Segunda Guerra Mundial, 
alguns soldados que não trabalhavam 
com cavalos, quando sofriam algum 
tipo de lesão, tinham uma evolução 
lenta. Em contrapartida, os soldados 
da cavalaria, que estavam adeptos ao 
hábito da montaria, tinham uma re-
abilitação mais rápida. Esse fato deu 
origem a algumas investigações que 
buscavam identificar os motivos das 
diferenças na recuperação, sendo des-
coberta que a relação homem-cavalo 
traz muitos benefícios à saúde.

A terapeuta Rosangela Gonçalves, 
explica que o contato com os cavalos, 

comprovadamente, provoca melhoras 
no raciocínio lógico e comportamen-
to dos pacientes, como a diminuição 
da irritabilidade e agressividade. “O 
cavalo é o animal ideal para esse pro-
jeto porque ele não tem rejeição. Ele é 
aberto à aproximação, mas, por causa 
do tamanho, intimida. Então traba-
lhamos a questão do limite, pois se a 
criança bate no animal e ele tem uma 
reação, isso é transferido também para 
as outras relações”, relatou.

Entre os benefícios da Equotera-
pia pode-se destacar a possibilidade de 
trabalhar as funções intelectuais como 
a memória, análise e síntese, a organi-

zação do pensamento, a orientação, a 
organização do espaço e do tempo, a 
coordenação visto-motora e o ritmo. 
Esse método de tratamento é aplicado 
em diversas situações e sua utilização 
traz benefícios físicos, psicológicos, 
educacionais e sociais aos praticantes. 
De acordo com estudos, o fato de per-
manecer sobre o cavalo, promove um 
recrutamento neuronal, que é a ação 
de trabalhar dos neurônios, e a neu-
roplasticidade, promovendo um cres-
cimento na capacidade dos neurônios 
motores.

O movimento do cavalo estimula 
diversos aspectos, pois requer do pra-

ticante reações de equilíbrio e retifica-
ção postural, para que possa se man-
ter sobre o cavalo. Esse movimento é 
transmitido ao cérebro do praticante 
pelas inúmeras terminações nervosas 
aferentes; o cérebro, por sua vez, man-
da informações ao corpo para que no-
vos ajustes motores sejam realizados 
por meio do comportamento, que 
é resultante também, dos estímulos 
sensoriais da Equoterapia.

Contudo, a Equoterapia propõe 
às pessoas novas experiências, desa-
fios que contribuem para o desen-
volvimento e aprimoramento de suas 
atividades. Essa metodologia está 
dentro do grupo de tratamento com 
animais, mas como o passo do cavalo 
é semelhante ao passo do ser humano, 
a utilização do cavalo contribui como 
terapia. Vale ressaltar que o cavalo 
desempenha uma presença afetiva, 
envolvendo sentimentos e emoções. 
Desse modo, a Equoterapia trabalha 
o físico do indivíduo e, também, pro-
porciona uma melhora no desenvolvi-
mento intelectual do praticante, por 
meio do vínculo afetivo com o animal.

São gestos simples, mas que de-
senvolvem habilidades fundamentais 
para dar melhor qualidade de vida 
para aqueles que têm dificuldade de 
praticar ações corriqueiras. 

Foto: Itam
ar Januario 

Equoterapia: Terapia capaz
de ampliar afetividade de pacientes



Depois de cadastrados, a manu-
tenção das hortas é feita inteiramente 
pelos trabalhadores. “Tudo somos eu e 
meu colega que fazemos, compramos 
as mudas, pagamos a água, tudo sai 
do nosso bolso”, afirma o pernambu-
cano Cícero da Silva (54), aposentado 
que trabalha na horta da rua Afonsina 
há mais de um ano.

  De acordo com Pedroso, o ob-
jetivo do Programa tem a ver com a 
psicologia ambiental, em que a qua-
lidade de vida está relacionada à apro-
ximação com o meio ambiente. Nair 
do Carmo (50) é artesã e mudou-se 
da Avenida Paulista para São Bernar-
do há pouco mais de um ano. Nesse 
mesmo período começou a trabalhar 
na horta da Avenida Vivaldi. “Mudou 
minha vida. Para mim, estar aqui é 
como se você estivesse fora da cida-
de. Os vasos em que eu plantava lá, 
nem se comparam. Aqui tem uma 
grandiosidade, só de estar aqui e me-
xer com a terra, mudou minha vida, 
totalmente”, conta Nair. 

  Para os fregueses, a horta é um 
espaço especial no meio da cidade. 
O que mais atraem os consumidores 
não são os preços mais em conta, mas 
os produtos orgânicos, sem agrotó-
xicos. Juvenil Vicente (66), deixa de 
comprar no supermercado para ir à 
horta: “Eu não venho por causa do 
preço não, é por causa da qualidade. 
Um alimento que não tem remédio é 
outra coisa né?”.

  A qualidade do alimento não é 
importante só para os consumidores. 

Outubro de 2018
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Hortas Urbanas
melhoram qualidade 

de vida em São Bernardo
Alface, salsinha e agrião crescem livres de agrotóxicos e 

moradores aproveitam para se conectarem com a natureza

Ana Carolina G. Gomes  
Algumas pessoas plantam apenas 

para vender, outras começam em bus-
ca de uma alimentação melhor, livre 
de agrotóxicos. As hortas urbanas 
proporcionam a aproximação com a 
natureza e maior qualidade de vida 
aos moradores de São Bernardo do 
Campo. Aposentados, agricultores e 
moradores  de diferentes profissões 
encontram nas hortas o contato com 
o campo e com o alimento.

  A iniciativa é da Associação Glo-
bal de Desenvolvimento Sustentado 
(AGDS) em parceria com a AES Ele-
tropaulo. A empresa cede os terrenos, 
onde ficam as linhas transmissoras, e 
a AGDS recruta pessoas interessadas 
em utilizar os espaços para o plantio 
de verduras e legumes. Ao todo, a 
Associação já instalou 17 hortas na 
cidade e hoje coordena diretamente 
sete unidades. 

  O Programa de Hortas Urbanas 
começou em 1984, com a inaugura-
ção da primeira horta na rua Juquiá, 
no bairro Rudge Ramos. “Não temos 
um cálculo preciso, mas estamos am-
pliando o Programa e hoje contamos 
com a participação de quase 80 famí-
lias”, afirma Nelson Pedroso, repre-
sentante da AGDS. 

Antes de participar, é necessário 
passar por uma entrevista para que a 
AGDS apresente o modelo de fun-
cionamento do programa. Havendo 
concordância com o regulamento, a 
Associação levanta informações e ava-
lia o perfil dos interessados. 

Trabalhadores também fazem questão 
de plantar sem agrotóxicos, todos pre-
zam pelo alimento limpo. “É essencial 
pra mim. E eu incentivo as pessoas a 
terem e a consumirem o orgânico”, 
relata Nair do Carmo. 

Apesar de anos de história e de 
todos os benefícios trazidos pelas 
hortas, Pedroso conta que ainda 
existem dificuldades para manter o 
Programa. “É muito difícil instalar 
hortas urbanas sem respostas das 
concessionárias, suporte dos muni-
cípios apoio de empresas que pode-
riam ajudar”, revela o representante 
da AGDS. Para ele, a comunidade 
tem o poder de ajudar ao participar 
efetivamente das hortas, assim como 
o poder público deveria ser mais ou-
sado ao tomar decisões. 

Para quem ficou interessado e 
quer participar, basta se cadastrar 
através do formulário disponível no 
site da Associação. Eles entrarão em 
contato com você. Acesse: agds.org.br 

Nair do Carmo, 
participante
do projeto
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Objetos adaptados diminuem 
dificuldades de canhotos no dia a dia

Já há algum tempo no Brasil, poucas pessoas sabem da existência desses materiais

Luana Yanka Caroline
Cerca de 10% da população 

mundial é formada por canhotos, 
que encontram várias dificuldades e 
tentam se adaptar ao mundo onde a 
maioria é destro. Pensando nisso, Ri-
cardo Michels Silva (30), teve a ideia 
de criar uma loja virtual para poder 
atender este público-alvo, já que até 
então no Brasil não existia nenhuma.

O dono da loja ‘No Destro”conta 
que a ideia surgiu quando viu sua na-
morada com dificuldades para des-
cascar uma laranja: “Fui pesquisar os 
produtos na internet e descobri que é 
muito difícil achá-los e lembrei que 

no desenho “Os Simpsons’ existe um 
personagem (Ned) que possui uma 
loja denominada ‘Canhotório: para 
canhotos. A partir desse momento a 
ideia cresceu”.

Pesquisa realizada pelo jornal 
Olhar Social em agosto de 2018 
pela plataforma Google Form com 
60 pessoas que escrevem com a mão 
esquerda no Grande ABC mostrou 
que cerca de 60% já ouviram falar 
nesses objetos, mas só 15% já utili-
zaram. Interrogados sobre quais ma-
teriais destros são os mais difíceis de 
usar, lideram na pesquisa o abridor 
de latas, a tesoura e os talheres.

Thais Peres da Costa Silva (15), 
é esquerdina e afirma que o mais di-
fícil é o abridor de latas. A estudante 
nunca usou produtos adaptados e 
acha que são mais caros: “Sei que 
existem, nunca vi, mas sei que são 
mais caros”. Sarah Luar Maciel de 
Amores (19), concorda.“Encontro 
dificuldades quando tenho que usar 
cadeiras com apoio para escrever e 
também a tesoura. Minha guitarra é 
especifica para pessoas assim”.

A professora Edineide Maria da 
Silva (47), disse que não tem difi-
culdades para ensinar as crianças a 
escrever, utilizando o mesmo modo 
de aprendizagem independente da 
mão com a qual escrevem. Ela acha 
mito quando falam que o desempe-
nho é melhor, a letra é mais bonita 
e que tem mais habilidade que os 
destros: “Quando temos carteiras 
para canhotos, eles não apresentam 
dificuldades. As crianças não vêem 
diferença alguma no jeito que o 
amiguinho escreve, não acham es-
tranho. Todos os alunos têm o mes-
mo desempenho e a habilidade é de 
cada um”, afirma.

Ricardo disse que a grande sa-

cada na hora de fazer seu site foi 
colocar todos os produtos em um 
mesmo local: “Na maioria a inver-
são só é feita na hora da fabricação, 
como por exemplo o caderno que 
o arame fica na parte de cima, mas 
a caneta Maped precisou de inova-
ção para que seja possível ver o que 
está escrevendo, com uma das partes 
adaptada, já que quem usa a mão 
esquerda passa a mão por cima da 
escrita deixando-a borrada”.

“Ainda existem muitos produtos 
fora do mercado brasileiro que pre-
tendo ter. Os próximos da lista são 
mouse, teclado e apontador de lápis” 
revela. O que mais vende na loja são 
tesouras, abridor de latas e canetas.
Já até agradeceram ao dono do No 
Destro por ter feito o site: “Temos 

uma área de depoimentos de pessoas 
agradecendo, principalmente pelo 
abridor de latas. É sempre uma satis-
fação ajudar pessoas canhotas”.

O Dia Mundial do Canhoto 
surgiu no Reino Unido e é come-
morado em 13 de agosto desde 
1992 com o intuito de fazer uma 
reflexão sobre as dificuldades que 
essas pessoas passam no cotidiano. 
Alguns famosos esquerdinos são Al-
bert Einstein, Leonardo DaVinci, 
Machado de Assis, Paul McCartney, 
Claudia Raia, príncipe William, 
Fatima Bernardes, Barack Obama, 
Mahatma Gandhi, Ayrton Sen-
na, Alexandre, O Grande, Gabriel 
Medina, Rafael Nadal, Zezé di Ca-
margo e Pelé que apesar de usar em 
campo o pé direito, é canhoto.G
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A foto mostra um abridor de latas, caderno, tesoura, canetas e lápis com 
adaptador de escrita para pessoas canhotas
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Família vende tudo - nova modalidade do Grande ABC
Munícipes recorrem ao novo recurso da feira de garagem para complementar rendaEduardo Ormeneze

A crise econômica brasileira 
afeta toda sociedade, inclusive as 
cidades do Grande ABC, onde mo-
radores estão recorrendo ao recurso 
“Família vende tudo”, mais conheci-
do como Feira de garagem. Pessoas 
que estão se mudando ou precisan-
do de dinheiro vendem coisas pró-
prias que não usam mais, como por 
exemplo, móveis, roupas e diversos 
acessórios, para poder comprar ob-
jetos mais novos ou melhorar o ren-
dimento em casa.

Os “pequenos empreendedores” 
utilizam sua garagem como espaço 
comercial, onde vendem coisas usa-
das. Além da garagem, os trabalha-
dores também divulgam em sites de 
venda como Enjoei, Mercado livre e 
OLX e outros.

Além disso, eles também utili-
zam redes sociais para divulgação e 
atração do público à sua casa, com 
páginas no Instagram, Facebook, 
Twitter com fotos, promoções e sor-
teios, com o tradicional argumento 
de que produtos usados têm valor 
menor que os novos.

José William Amaral (30), mo-
rador de São Caetano do Sul e vo-
luntário da ONG Missão Sal - Sal-
vação Amor e Libertação, conta que 
o intuito do fundador, Paulo Cape-
te, ao abrir o “bazar”, foi ajudar a 

ONG, onde usa os bens para pagar 
os aluguéis, água, luz e doar algu-
mas cestas básicas. Além da casa, a 
ONG possui mais três unidades, 
duas localizadas na região do Gran-
de ABC e outra em Itaquaquecetu-
ba. Tudo começou quando o pastor 
decidiu resgatar moradores de rua, 
crianças abandonadas e pessoas com 

dependência química, levando-os 
para a ONG, que fundou em sua 
própria casa.

Neste estabelecimento, Willian 
disse que vende qualquer mercado-
ria, como roupas, móveis e eletrodo-
mésticos. Além disso, a ONG aceita 
qualquer tipo de doação, sendo em 
material ou tempo voluntário.

“Quero mostrar o amor de 
Deus, chegar aos necessitados com 
agasalho, roupas, remédios e todos 
os utensílios”, ele revela.

A casa em que Sandra Moretto 
(39), também de São Caetano, uti-
lizava para vender seus objetos era 
muito antiga. A empresária e sua 
família decidiram reformar o local 

com o intuito de vender os materiais 
que recebe em pouca quantidade, 
com a intenção de ampliar a trans-
portadora que possui para compra 
e revenda de materiais novos e se-
minovos arrematados em leilões da 
Receita Federal.

Sandra revela que “muitas coisas 
são de lotes de mudanças vindas dos 
Estados Unidos. Os moradores não 
trazem seus pertences na mudança, 
mas coisas novas para venderem e é 
nisso que a receita prende por falta 
de pagamento de impostos”, o que 
faz com que ela compre os materiais 
por valores mais baixos.

A comerciante afirma que a loja 
abre de segunda a sábado, com al-
guns funcionários contratados. A 
divulgação também é muito impor-
tante e é feita via Facebook e What-
sapp. Sandra ainda defende que ge-
rar empregos, fazer bazares e ajudar 
pessoas, com lucro ou não, são pon-
tos positivos do comércio. “A parte 
ruim é que as concorrências aumen-
taram e o mercado enfraqueceu por 
um tempo”, conclui. 

A consumidora Adriana Gon-
çalves (55), moradora de São Cae-
tano, prefere comprar em ambas as 
lojas, roupas, móveis e acessórios 
domésticos. “O valor sai mais em 
conta”, relata, que recomenda as lo-
jas para seus familiares e amigos.

Foto:Eduardo O
rm
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Acima: Feira de garagem da familia Moretto

Larissa Ardenghi
Os grafites são uma das diver-

sas maneiras de manifestar as artes 
urbanas. Neles, o artista pode de-
senvolver com desenhos, palavras 
e citações em qualquer lugar, desde 
um muro em sua rua até prédios co-
merciais. Mesmo a arte sendo mui-
to comentada e até comparada com 
“pichação”, há cidades que possuem 
projetos, comissões e oficinas para 
artistas profissionais ou jovens que 
buscam mais conhecimento sobre 
como se expressar pelos grafites.

A cidade de Santo André, situada 
no Grande ABC, sediou na primeira 
semana de setembro o evento “Terri-
tórios de Graffiti” - Passarela da Peri-
metral, que apresentou a grafitagem 
nas paredes da rampa que dá acesso 
à passarela Justina Infância Rua Pin-
chiari, entre as ruas Coronel Alfredo 
Fláquer e Gertrudes de Lima, para-
lela à Avenida Perimetral. O objetivo 
era vitalizar os espaços urbanos com 
pinturas e estabelecer um programa 
de políticas públicas de democra-
tização artística e cultural. Todo o 
evento foi organizado pela Gerência 
de Ação Cultural e Territorial da Se-
cretaria de Cultura Municipal, em 
parceria com a Comissão de Grafitti 
de Santo André (CGSA).

Grafite- manifestação social desponta na região

Mariana Zenaro (36), uma das 
integrantes do CGSA e também or-
ganizadora do evento, comenta: “A 
arte vem sendo muito utilizada es-
teticamente, trazendo vida e cor aos 
lugares onde é feita. Todo o projeto 
de curadoria da comissão abrange 
a criação do site que irá ao ar em 
setembro, contendo texto sobre 
o avanço urbano, mini-currículos 
dos grafiteiros, fotografias, comen-
tários, making off entre outras 
coisas.” Para a curadora, “não tem 
idade para ser grafiteiro e ajudar a 
transformar a cidade e as percep-
ções das pessoas.”

A iniciativa tem como objetivo 
inspirar artistas de todas as idades 
e gêneros a representar sua arte em 
muros públicos ou edifícios em 
Santo André, ajudando a mobi-
lizar ainda mais esse movimento. 
Durante as buscas dos locais para 
grafitar, que foi feita em conjunto 
com a gerente de Ação Cultural e 
Territorial, a gestão viu a necessi-
dade de revitalizar os locais com 
grande fluxo de carros, para mos-
trar a importância de que circular 
pela cidade é um direito de todos 
e de todas seja criando ciclo faixas 
e ciclovias para transportes mais 
vulneráveis.

Para os comerciantes Geraldo 
Silva e Roberta Machado, os grafi-
tes são diferentes do que já estavam 
acostumados a ver. “Antes, a rampa 
estava coberta por pichações, de-
pois da ação eles deram mais vida 
ao lugar, deixando-o alegre.”

As imagens feitas durante o 
movimento são elaboradas com es-
tilizações gráficas de escrita deno-
minadas por WildStyle, figurações 
de personagens, típicos do carto-
on, cores intensas e expressivas. 
O artista Thiago Souza diz: “Di-
reciono meus trabalhos para me 
comunicar com pessoas comuns 
sobre diversos temas socialmente 
relevantes, mensagens informadas 
por valores estéticos sem me sentir 
aprisionado”.

No dia do evento, os grafiteiros 
ficaram em uma tenda interagindo, 
dando dicas e informações para o 
público jovem, mostrando como 
funciona o movimento. Sempre 
tentando apontar a importância, o 
lado crítico e artístico do grafite aos 
futuros grafiteiros, dando uma cara 
nova para as cidades. Afinal, Artis-
tas “de rua” não pensam em mudar 
a definição de uma obra de arte, 
mas sim,  questionar o ambiente 
com a sua própria linguagem.

INTERVENÇÃO URBANA

Novos talentos 
se manifestam 
através do grafite

Fotos: Larissa Ardenghi
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Moda em uma perspectiva sustentável
Moda e sustentabilidade são duas palavras que não costumam andar juntas e,

diante disso, várias marcas e instituições apoiam essa conscientização importante

Caroline Menis
A Instituição Ecotece (ECO + 

TECER), localizada na zona oes-
te de São Paulo, tem como missão 
modificar as lógicas de produção e 
consumo para que a moda possa ser 
mais ética, limpa e inclusiva, cons-
truindo a cadeia da moda mais hu-
mana e sustentável. O instituto do 
terceiro setor, que atua desde 2005, 
desenvolve cursos de técnicas arte-
sanais e projetos com a temática da 
moda sustentável. A partir desses 
conceitos, a instituição envolve as 
vertentes sociais, desenvolvimento 
de produtos, educação e cultura. 

O Ecotece surgiu como um 
portal de moda graças à fundadora 
e jornalista Ana Cândida, que ao  
pesquisar mais sobre sustentabilida-
de, decidiu divulgar matérias sobre 
moda sustentável. Sem nenhuma 
produção, chegou um dado mo-
mento em que a instituição criou 
sua própria marca para gerar renda 
para o portal. “Era um portal inde-
pendente até vermos que precisá-
vamos gerar renda. Foi criada uma 
marca de camisetas e, diante disso, 
a jornalista percebeu que a cadeia 
da moda tem vários problemas e, a 
partir disso, ela foi entender como 
produzir de forma mais ética” , diz 
Júlia Toro (32), funcionaria, forma-
da na faculdade Santa Marcelina. 
Além de Júlia, Ivi Rufino (28), Tha-
tiane Marcinelli (26), Lia Spinola 
(35), cuidam de todos os projetos e 
organização do instituto, e Fernando 

Gdikian (34) que cuida da parte fi-
nanceira do Ecotece. 

A instituição realiza vários tra-
balhos manuais e artesanais, tais 
como a técnica do Patch Working 
ou Upcycling, que reutiliza teci-
dos e retalhos de uma peça. “Nós 

Fashion, um projeto interno da 
Instituição Ecotece. 

A comunidade EcoFashion con-
siste em reunir moda, cultura, artes, 
reciclagem, conscientização ambien-
tal e exposição e dança, que conectam 
crianças e jovens de 20 instituições 

da região de Mauá e Santo André, 
no ABC paulista. Já em sua quinta 
edição, o projeto visa fazer as crian-
ças repensarem hábitos de consumo e 
como transformar lixo em arte. 

Esse projeto também funciona 
como uma manifestação cultural gra-
tuita em forma de aulas, tanto para 
alunos quanto aos professores das 20 
instituições. “O workshop dura três 
meses sendo realizado no último mês, 
em novembro, um grande espetáculo. 
Na primeira aula, é explicado como 
tudo será realizado e apresentam o 
protagonista deste projeto, o perso-
nagem “Tludi” que passa por vários 
mundos. A metodologia consiste em 
várias perguntas e, de acordo com as 
respostas que as crianças dão, é mon-
tado um briefing sobre qual o mundo 
do Tludi daquela instituição. Já na 
segunda aula acontece a criação das 
peças e dos tecidos, e, na terceira aula, 
cujo término é no fim de setembro, é 
a produção das peças. Os moldes vão 
para o Ecotece, que fica responsável 
pela costura”, conta Júlia.

Neste ano, o espetáculo será 
no Teatro Municipal de Santo An-
dré, com parcerias, exposições das 
criações feitas pelas crianças, desde 
filtros de café à resíduos de plástico 
e tecidos. A equipe de dança CIA 
Jovem Tentáculos, de Liliane Gram-
mont, cuida de toda a coreografia e 
o cenário é totalmente inspirado no 
briefing, além da música também 
inspirada no tema do espetáculo, 
que este ano será Tludi Mares.  

fazemos trabalhos para a Cecilia 
Echenique (estilista e designer, 60, 
chilena) em seu projeto Libélula, 
que capacita pessoas em vulnerabi-
lidade social através do Upcycling”, 
acrescenta Júlia. Essa técnica tam-
bém é usada na comunidade Eco-
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Á esquerda: 
Desenho com o 
briefing inicial 
do projeto 
Comunidade 
Ecofashion. 
Abaixo: Foto 
da equipe com 
professores e 
alunos. 

Professores auxiliam 
alunos a desenvolver o 
planejamento do projeto. 

Algumas das plataformas de marketplace escolhidas são Amazon, Estante Virtual e Mercado Livre

Fernando Scerveninas
Os sebos são encontrados facil-

mente na região do ABC. O negó-
cio, além de resgatar obras antigas, 
ajuda no acesso à leitura, seja pelo 
preço baixo ou a exclusividade de ter 
livros que não são mais encontrados 
em livrarias. Mas, com a internet 
tomando cada vez mais espaço no 
mercado, a venda de livros usados fi-
cou mais fácil com os marketplaces.

Em 14 anos de funcionamen-
to, a livraria Pacobello, no centro 
de Santo André, foi fundada por 
Eduardo Pacobello (56), formado 
em Direito e Ciências Sociais, e na 
época desempregado. Unido à fa-
mília, eles tinham um acervo de 
quase 2.000 livros e já haviam até 
comprado uma livraria inteira pres-
tes a fechar. A ideia de abrir o ne-
gócio, tinha apenas 28m², de inicio 
foi rejeitada pelos familiares e surgiu 
justamente por conta deste grande 
acervo pessoal.

“Quando a loja pai completou 
um ano, eu já havia me rendido ao 
apego dos livros e comecei a traba-
lhar lá com  outro funcionário, es-
tudante de programação. Ainda no 
primeiro ano, esse funcionário já ha-
via feito um site para nossa livraria, 

Felipe Pacobello administra o Sebo 
junto à família

que tinha apenas informações e con-
tatos, mas logo começamos a cadas-
trar livros e vendê-los”, conta Felipe 
Pacobello (35), filho de Eduardo.

Além de vender, o Sebo também 
precisa comprar os produtos, o que 
é feito a partir dos clientes que vão 
ao local e levam seus pertences para 
uma triagem que avalia o estado de 
conservação, o número de exempla-
res que já existe no acervo e também 
a procura pelo autor ou obra.

Atualmente, o Sebo Pacobello 
possui mais de 300 mil obras, en-
tre eles livros, gibis, CD’s, DVD’s 
e LP’s, que são distribuídos em 
aproximadamente 1000 m² de loja. 
“Todo nosso acervo está também 
na internet”, conta Felipe Pacobello 
que, junto à família, administra o 
negócio.

Com o surgimento de market-
places e a expansão do negócio, Fe-
lipe comenta que além de serem um 
dos primeiros a venderem na Estante 
Virtual, também foram convidados 
pela Amazon quando a empresa che-
gou ao Brasil. Eles receberam dicas 
sobre  como vender livros usados no 
país pela plataforma e foram o pri-
meiro Sebo no Brasil a vender pela 
Amazon.

De acordo com a assessoria da 
Estante Virtual, “sebos, livrarias in-
dependentes e livreiros virtuais po-
dem se cadastrar na plataforma des-
de que tenham um acervo com mais 
de 500 livros”. No ano de 2018, a 
Estante Virtual chegou a 20 milhões 
de livros vendidos, sendo 75% de li-
vros usados. O Estado de São Paulo 
é o campeão em vendas.

“Desde o começo tivemos a per-
cepção de que quanto mais pessoas 
atingíssemos, melhor seria para o 
negócio e ao público com acesso ao 
nosso acervo”, explica Felipe, que ao 
querer alcançar pessoas de novos lu-
gares começou a exportar livros para 
outros países como Portugal, Austrá-
lia, Costa Rica, México e Argentina.

Pela grande variedade de pro-
dutos, o público-alvo é variado e os 
autores e títulos mais vendidos tam-
bém. Para Felipe, os livros que mais 
saem são de autores clássicos como 
Stephen King, Jean-Paul Sartre, Ma-
rio Vargas Llosa, J.K. Rowling, Dan 
Brown e outros. “Quando é lança-
do um livro ou filme desses autores, 
vendemos muito mais. As pessoas 
compram, lêem e vendem de volta”, 
completa.

Segundo Felipe, muitas pessoas 

ainda têm preconceito com sebos, 
por serem livros usados e pensarem 
que estão destruídos, tudo desorga-
nizado. Para ele, a quebra desse pre-
conceito começa com a organização 
e limpeza do acervo e ainda brinca: 
“Nossos livros são usados, porém to-
das as letras estão neles ainda”.

O comércio da família Paco-
bello é um entre muitos que estão se 
atualizando e investindo no mundo 
digital. Livros usados ainda têm 
o seu espaço no mercado e, desta 
vez, os consumidores possuem um 
acesso e variedade de obras e preços 
muito maior. 

Sebo cresce junto à internet e vende em lojas digitais

Fotos: Fernando Scerveninas
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Jornalismo comunitário atuando como educação

Ynarah Zamproni
Quando pensamos em “im-

prensa”, sempre nos vem à mente os 
grandes veículos de comunicação e 
como eles possuem a capacidade de 
nos informar. As rádios comunitá-
rias brasileiras vieram para quebrar 
esse paradigma e tornar aquilo que, 
culturalmente firmado, era algo su-
postamente inacessível. 

Nos anos 70, a escassez de liberda-
de fez com que dois garotos criassem 
a primeira rádio comunitária do Bra-
sil, a “Só música, harmonia, higiene, 
cana, mulheres, dinheiro, ervas e es-
tudos” com o intuito de enfrentar o 

regime militar a partir do jornalismo 
comunitário. Esse marco foi suficien-
te para inspirar tantas outras histórias, 
e uma delas é a Rádio Pequeno Cida-
dão, um projeto do Núcleo de Apoio 
ao Pequeno Cidadão, que fica locali-
zado na cidade de São Bernardo do 
Campo, no Grande ABC. 

Em meio à ausência de cultura 
para as crianças e adolescentes da  re-
gião, a Rádio Pequeno Cidadão foi 
criada não só para as crianças, mas 
pelas crianças. O projeto surgiu da 
vontade de voluntários e a astúcia e 
sede de vida de pequenos cidadãos.

“Eu era muito tímido, tinha 

muita vergonha, não sabia mexer 
nessas ‘coisas’ de tecnologia. Tam-
bém não sabia escrever muito bem 
e a rádio me ajudou nisso”, explica 
Kauã Ramos Alcantara, (12), um dos 
primeiros alunos da ONG (Organi-
zação Não Governamental) e um dos 
primeiros participantes da rádio. 

Desde 2010, a Rádio recebe di-
versos artistas para as crianças os en-
trevistarem, além das coberturas de 
eventos. Os pequenos se envolvem 
de corpo e alma, desde a captação 
audiovisual, entrevistas, roteiros até 
a elaboração de programas ao vivo. 

O Núcleo de Apoio ao Pequeno 
Cidadão já foi contemplado seis ve-
zes pelo prêmio “Itaú UNICEF” nas 
categorias: “Tempos e espaços para 
aprender”, “Todos pela educação”, 
“Experiências que transformam”, 
“Crer e Fazer”, “Educação integral” 
e uma menção honrosa no ano de 
2014. Além desses prêmios, a Rádio 
Pequeno Cidadão foi premiada pelo 
“Volkswagen na Comunidade” pela 
educação e desenvolvimento social.

 “Gosto muito daqui porque a 
rádio trabalha diretamente com o 
meu pessoal”, completa Kauã que, 
devido ao seu trabalho na rádio, 
pensa em ser ator ou jornalista.

O projeto desenvolve na crian-
ça muitos aspectos. O caráter, o 

emocional e também a desenvoltu-
ra. Hoje em dia, alunos das escolas 
procuram atividades extras durante 
o  tempo livre por não conseguirem 
se encaixar na grade curricular que 
a maioria das instituições de ensino 
oferece. Com essa demanda, o Nú-
cleo Pequeno Cidadão construiu 
pilares para sustentar uma base só-
lida de ensino cultural, ambiental e, 
sobretudo, humano. 

Sendo assim, as crianças aco-
lhidas na instituição são, acima de 
tudo, respeitadas como cidadãos. 
Diante do tempo em que vivemos, 
com alta intolerância e desrespeito, 
onde a maioria das famílias são ex-
postas a situações em que a emoção 

Há oito anos, a Rádio Pequeno Cidadão transforma vida de centenas de jovens por meio da comunicação comunitária

fala mais alto do que a razão, ocor-
rendo erros muitas das vezes irrever-
síveis, o projeto se preocupa com a 
preservação da infância e adolescên-
cia dos seus alunos. 

“As coisas que ele aprende aqui 
dentro serão válidas pro resto de sua 
vida. Onde pisar, se lembrará da 
instituição. Ele vai sair daqui prepa-
rado, sem medo de enfrentar a vida 
e os seus desafios. Vai levar cem por 
cento de felicidade, de educação e 
de respeito”, declara, emocionada, 
Andreia Ramos, (42), mãe de Kauã.
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Alunos da ONG 
durante uma 
transmissão
da Rádio 
Pequeno Cidadão

O locutor 
Kauã Ramos 

Alcantara 

A cultura do brasileiro de não respeitar ao próximo
Educação, gentileza e reciprocidade também podem melhorar funcionamento dos transportes públicos

Leonardo Tezoto
O morador do Grande ABC, 

como os de outras grandes regiões 
metropolitanas do país, necessita 
do transporte público. Nas atuais 
cidades conectadas, esse é um ser-
viço necessário tanto para ir ao tra-
balho, à escola ou apenas se deslo-
car de um ponto para outro. Entre 
tantas adversidades, como lotação, 
manutenção, estradas e mal cuida-
dos do veículo, um dos principais 
transtornos, segundo os próprios 
usuários, são os passageiros.

“A boa convivência dentro do 
veículo seria o bom humor do dia 
a dia”, afirma Antônio Teixeira, ex-
-motorista da empresa Benfica, da 
região oeste de São Paulo. Basta 
apenas fazer um teste em sua re-
dondeza para ter um olhar mais 
comunitário: assim que entrar em 
um ônibus, trem ou trólebus - pas-
se a observar o comportamento 
das pessoas. 

Em diversos depoimentos de 
passageiros, os dependentes de 
transporte público reconhecem 
que a cultura do brasileiro de não 
colaborar com os outros prejudi-
ca o bom andamento do serviço. 
Seja por um lugar reservado para 
o deficiente, idoso ou até mesmo 

nos corredores e assentos comuns. 
Em confusões que acontecem nos 
veículos, onde apenas o motorista 
está disponível para apartar os de-
sentendimentos, faltando alguém 
para ajudar, no caso, um cobrador. 
O que acaba colocando o moto-
rista em uma tarefa multifunção. 
“Nos veículos com cobrador, que 
são poucos, eles deveriam estar bem 
preparados pela empresa para auxi-
liar todos: idosos e passageiros com 
dificuldade”, adiciona o aposentado.

Diferente de hoje, Sr. Antônio 
relembra: “Quando eu trabalhava 
no transporte urbano, todos os ôni-
bus tinham cobrador e ele sempre 
acompanhava todos os passageiros. 
Nunca aconteceu nenhum proble-
ma onde qualquer um de nós – fun-
cionários – precisou se envolver”.

Muitas vezes, os passageiros 
acabam discutindo por desavenças 
durante a viagem. Como sentar em 
lugar prioritário, janelas abertas ou 
fechadas, ar condicionado ou até 

mesmo o famoso empurra-empur-
ra. Outros problemas também po-
dem ser causados pelo motorista. 
Em agosto de 2018, um senhor de 
idade estava descendo do trolébus, 
no terminal de Santo André, porém 
o condutor do veículo estacionou 
longe da guia, o que fez com que 
ele caísse ao chão. “No embarque 
e desembarque, a maioria dos mo-
toristas não espera o passageiro em-
barcar. Ele mal põe o pé no degrau 
e já estão saindo com o veículo”, 
salientou Teixeira.

A mesma visão que o motoris-
ta tem é compartilhada pelo pas-
sageiro Silvio de Santis, analista 
cultural, que utiliza do trem todos 
os dias, ele afirma que para o bem 
do transporte o ideal seria se todos 
se ajudassem. “Eu tento ajudar, se 

tiver a possibilidade. Quando não 
posso, tento ver quem possa”, dis-
se após ter cedido seu lugar a uma 
mãe acompanhada de seu filho, um 
bebê de colo.

“Se cada um fizesse as coisas 
pensando no outro, sendo genero-
so, refletindo no que gostaria que 
acontecesse conosco, iríamos ter a 
boa convivência entre os passagei-
ros. Para mim, a palavra-chave é 
reciprocidade”, finaliza.

Reciprocidade é um conceito-
chave da atualidade, não apenas 
para os transportes públicos, mas 
na convivência das pessoas. Em 
uma situação, o mínimo pode se 
tornar o máximo. Porém, quando 
estamos à flor da pele, não percebe-
mos que estamos virando as costas 
ao próximo. 
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Foto: Leonardo Tezoto

Passageiros dentro do transporte público de Santo André

Placa de “Atenção” dentro do trem 
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Tragédia em Heliópolis comoveu maestro que, por meio da música, 
mudou e vem mudando a vida de crianças e jovens da região

Musica na transformação de vidasAna Carolina Costa de Azevedo
“A música te ajuda a ser uma 

boa pessoa, um bom cidadão e o que 
importa mais é o amor que  temos 
e consigamos criar e transmitir para 
outras pessoas, não importa como. 
Eu agradeço muito ao Instituto Bac-
carelli que me fez homem, me fez ter 
paciência, calma, saber tomar decisões 
importantes na minha vida”, conta 
Lucas Andrade, (23)  antigo aluno do 
instituto e hoje Flauta/Piccolo na Or-
questra Jovem de São Paulo.

Lucas, quando criança, viveu 
como muitas outras no Brasil em um 
cenário de vulnerabilidade: morando 
em uma favela, sem nenhum recurso 
cultural.Foi “presenteado” com a cria-
ção do Instituto Baccarelli.

O instituto, por sua vez, foi 
criado a partir da sensibilidade e hu-
manidade de um músico, o maestro 
Silvio Baccarelli. A iniciativa veio 
a partir de uma tragédia ocorrida 
na favela de Heliópolis, em 1996, 
quando um incêndio matou quatro 
pessoas, entre elas um bebê. Diante 
de uma situação tão triste e cheia de 
pesar, Silvio quis levar esperança, 
uma nova chance e mostrar que a 
cultura transforma vidas.

Foi a partir daí que Lucas ingres-
sou no projeto e como uma criança 
cheia de curiosidade e vida, teve di-
versas experiências, descobertas e um 
grande aprendizado cultural. No iní-
cio nas aulas foi aprendendo percus-
são e integrando também o coral aos 
oito anos de idade. Após esse período, 
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Maestro Edilson Ventureli ( ao centro) e a Orquetsra Juvenil Heliópolis

se interessou pela flauta, pois queria 
conhecer novos instrumentos e, as-
sim, com aulas ministradas pela pro-
fessora Renata Xavier se apaixonou 
pela prática, conquistando espaço nas 
orquestras e sendo regido por maes-
tros renomados como Roberto Tibiri-
ça e Isaac Karabtchevisky. Hoje, Lucas 
faz parte da OJESP (Orquestra Jovem 
de São Paulo) como Flauta/Piccolo.

A trajetória de construção des-
se projeto modificou de uma forma 
tão grande a vida de seus integrantes 
e também de seu fundador que até 
virou filme, protagonizado pelo ator 

Lázaro Ramos. “Tudo que aprende-
mos juntos” ganhou a 39ª Mostra In-
ternacional de Cinema de São Paulo e 
rodou diversos países no ano de 2016.

“A Instituição conta com uma 
média anual de 1 mil alunos. Perce-
bíamos que, conforme eles iam cres-
cendo, chegando à faixa etária entre 
14 e 15 anos, havia um grande nú-
mero de desistências, afastamento do 
projeto e, para entender o que estava 
acontecendo, entramos em contato 
com as famílias. Elas, diziam que o 
maior problema era a renda, ou seja, 
os adolescentes tinham que ajudar 

em casa e, como em seu período fora 
da escola regulamentar estavam no 
projeto não era possível. Surge, en-

tão, a ideia de dar uma bolsa-auxílio 
aos alunos da Orquestra Juvenil e 
da Orquestra Sinfônica Heliópolis”, 
conta Flavia D’Schwam, responsável 
pelas Relações Institucionais e Co-
municação do instituto.

Em sua visão, o Baccarelli muda 
seus alunos,  principalmente no âm-
bito pessoal, mexe com a construção 
de valores, ajuda a trabalhar a percep-
ção de coletividade, responsabilidade 
e tomada de decisão. A música é o que 
gera a transformação social.

Para haver continuidade no pro-
jeto, diversas empresas, seguindo a 
Lei de Incentivo à Cultura são patro-
cinadoras: Volkswagen, Cielo, Vivo, 
Bradesco, Instituto Votorantim, entre 
outras. O patrocínio, segundo Flávia 
D’Schawam, acontece de forma anual.

O Baccarelli é uma prova de que 
a cultura é forma de promoção so-
cial, crescimento pessoal e ganho,  
não só de conhecimento e aprendi-
zado, mas também de experiências 
e conquistas, abrindo caminhos e 
mudando futuros.
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Bunka, um pequeno nome, mas com 
grande significado para a comunidade

Associação que promove confraternização e união preservando a 
cultura japonesa entre seus descendentes, tem papel fundamental na sociedade 

Rodrigo Mello Da Silva
Preservar e divulgar a cultura 

japonesa em suas várias formas de 
expressão, contribuindo para o en-
riquecimento da formação social 
brasileira e o desenvolvimento de 
ambientes sadios para futuras gera-
ções, esse é o principal objetivo. “O 
Bunka é a extensão de nossas casas, 
onde fazemos amigos, realizamos 
nossos eventos e encontros, que são 
uma terapia”, explica Flavio Naka-
oka vice-presidente do Bunka de São 
Caetano do Sul. 

Um grupo de amigos que teve 
sua primeira sede na Rua Espirito 
Santo, no centro da cidade, na déca-
da de 50, iniciou o “Shimbokukan” 
(reunião de amigos em japonês) para 
manter acesa a cultura e a língua ja-
ponesa. E, 66 anos depois, o Bunka 
mantém essa missão viva. 

Essa cultura de ter um grupo 
unido é muito forte. Até hoje, no Ja-
pão, é muito comum cada bairro ter 
um lugar onde as pessoas possam se 
reunir, confraternizar e se divertir, os 
chamados “Jichikai”, associações de 
moradores do bairro, onde são reali-
zadas várias atividades em conjunto. 
Sua finalidade é promover amizade, 
comunicação e cooperação entre os 
moradores. São responsáveis pela 
manutenção da região, colaborando 
para o crescimento e desenvolvi-
mento do meio ambiente. 

Bunka significa em japonês “cul-
tura” e não é nada mais que um lu-
gar onde as pessoas se encontram e 
confraternizam, a partir do esporte, 

da dança e trabalhos voluntários que 
organizam em prol da comunidade. 
“Aqui a gente incentiva o trabalho 
voluntário, desde eventos ciclísticos, 
até uma feijoada anual”, além do tão 
aguardado “Undoukai”, uma gincana 
esportiva onde participa toda a famí-
lia do bebê ao vovô, conta Nakaoka.

O Bunka oferece para a comu-
nidade uma série de atividades es-
portivas e culturais, como Ikebana 
(que em japonês que significa flores 
vivas), Odori (dança tradicional ja-
ponesa), tênis de mesa, badminton 
e o Taiko (tambores japoneses), ins-
trumento que expressa sentimentos 

de alegria, ira, tristeza, prazer, des-
pertando a sensação de deslocar os 
nossos espíritos até os antepassados.

O premiado grupo de Taiko 
“Shinkyo Daiko” participa de cam-
peonatos e festas típicas japonesas, 
onde mostra todo seu potencial 
com o forte e majestoso som de 

seus tambores feitos com madeira 
e pele de animal, um instrumento 
rico em história. Todos integrantes 
são frequentadores do Bunka de São 
Caetano e carregam seu nome com 
muito orgulho.

Vitor Sassaki é praticante desde 
os 18. “Sempre gostei do Taiko, po-
rém só fui começar a tocar o instru-
mento mesmo depois que assisti à 
uma apresentação do Shinkyo Dai-
ko  no Festival do Japão”, comenta. 

“Apesar de ser uma prática de 
música minimalista, por ser forma-
da apenas de tambores e, às vezes, o 
fuê (flauta de bambu), há uma certa 
complexidade e riqueza de detalhes 
que só conseguimos compreender 
quando assistimos ao vivo. É algo 
que ninguém deveria ver somente 
em um vídeo por exemplo, pois a 
experiência não é a mesma. Existe 
também a questão da divulgação da 
cultura e arte, não só apresentadas 
na estética mas também na discipli-
na, valores bem característicos da 
cultura japonesa”, conclui Sassaki.

O Bunka de São Caetano Do 
Sul fica localizado na Rua Luis 
Lousã, 170, Bairro Olímpico, São 
Caetano do Sul e fica aberto todos 
os dias. 

Sua programação esportiva 
comunitária conta com aulas de 
pilates, alongamento, ginástica, gi-
nástica funcional, futebol infantil e 
zumba.

Mais informações: Tel. 4228 - 2638
www.bunkascs.com.br
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Frequentadores do Bunka em evento esportivo na cidadeApresentação do Shinkyo Daiko
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Vinicius Cabral da Silva
O Futebol de 5 é um esporte 

praticado por deficientes visuais. 
Mesmo sem ter a visibilidade de ou-
tras modalidades olímpicas, o Brasil 
é uma grande referência, desde a 
integração do esporte no programa 
dos Jogos Paralímpicos, em Ate-
nas-2004, o único campeão, além de 
ser pentacampeão do mundo, mos-
trando o motivo do Brasil ser reco-
nhecido mundialmente com o “País 
do Futebol”.

Em nosso país, a modalidade é 
administrada pela CBDV - Confe-
deração Brasileira de Desportos de 
Deficientes Visuais e geralmente é 
praticado em quadras de futsal adap-
tadas com barreiras, para que as bolas 
não saiam pela lateral. Porém, desde 

Instituição 
utiliza o 
Paradesporto
como forma de 
adaptar 
o deficiente 
visual 
a sociedade

que foi nomeado como um esporte 
paraolímpico, também é jogado em 
campos de grama sintética.

Para ser disputado, as bolas do 
Futebol de 5 possuem guizos para os 
jogadores conseguirem se guiar pelo 
som e as equipes são formadas por 
cinco jogadores, um no gol (o único 
que tem a visão total) e quatro na li-
nha, que não possuem visão.

Entretanto, todos usam vendas 
para ficarem em condições iguais, 
pois em alguns casos de deficiência 
visual, a percepção luminosa pode 
ser maior ou menor. As partidas são 
compostas por dois tempos, sendo 
25 minutos cada e, diferentemente 
dos jogos de futebol que conhece-
mos, o silêncio é essencial durante 
a partida. Então, a torcida apenas 

pode se manifestar após o aconteci-
mento de gols.

Em São Paulo, existe o Centro 
de Treinamento Paralímpico (CTP), 
que fica no Parque Fontes do Ipi-
ranga, Zona Sul, que abre suas por-
tas para times do Brasil e do mundo 
conseguirem treinar, e realizar outras 
competições. Uma das equipes que 
utiliza das facilidades do CTP é a 
APADV (Associação de Pais, Amigos 
e Deficientes Visuais) e vem colhen-
do os frutos dessa parceria, como o 
pentacampeonato paulista, o recente 
acesso à primeira divisão do Campe-
onato Brasileiro, e a inclusão de atle-
tas na seleção brasileira. Além disso, 
mais três em categorias de base, como 
sub-23 e sub-15, sendo que um dos 
atletas tem apenas 11 anos de idade.

O diretor de esportes da organi-
zação, Ricardo Silva, vem fazendo o 
trabalho de sua vida na instituição. 
O Paradesporto vai muito além do 
esporte, a gente visa muito mais 
a pessoa, atletas que temos como 
exemplo dentro da APADV, e não 
tinham independência de se loco-
mover, às vezes até um alto prote-
cionismo dos pais, e hoje em dia es-
tão no mercado de trabalho. Então 
sempre pensamos além do esporte, 
pois mesmo sendo fundamental, ele 
é apenas um meio para atingimos 
outras esferas, visando a parte pesso-
al e profissional. Essa é a maior im-
portância da instituição na vida dos 
nossos atletas”, avalia.

A APADV foi fundada em 1998, 
em São Bernardo do Campo e, no 

início, era apenas uma associação de 
pais e amigos de deficientes visuais, 
realizando alguns projetos sociais, 
ajudando na inclusão, seja social 
como também profissional. Porém, a 
instituição ficou extinta por 10 anos, 
sendo reativada em 2007 e, desde 
então, eles conseguiram implantar o 
esporte, com foco no Goalball e no 
Futebol de 5.

Com o Campeonato Brasilei-
ro Série A de Fut 5, que começará 
no mês de novembro, Ricardo vê a 
equipe com muita força para con-
seguir o título mais importante da 
modalidade no Brasil, com reforços 
e também com a utilização do CT 
Paralímpico, que pode ser um gran-
de trunfo para conquista deste títu-
lo, inédito para a equipe.

Foto: Agência LS N
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Circo além das lonas
O mundo mágico do circo é realidade na vida de muitos brasileiros.

Ana Paula Nogueira
O circo, símbolo do imaginá-

rio infantil em todo o mundo, não 
existe apenas debaixo de uma lona. 
Hoje em dia ele está em outros luga-
res, como na TV, na novela, no tea-
tro, em festas, enfim, está ocupando 
vários espaços. Na maioria das vezes 
formado por herança familiar, o 
circo sobrevive principalmente pela 
oralidade e é uma das grandes ale-
grias e formas de diversão desde o 
século XIX no Brasil. 

Para rememorar e lembrar essa 
trajetória foi criado o Centro de 
Memória do Circo, fundado em 
16 de novembro de 2009, na Gale-
ria Olido, no centro de São Paulo. 
Nele, existe a história de grandes 
artistas circenses brasileiros como o 
palhaço Piolin, o mágico Tihany e a 
trapezista Joanita Pereira. Segundo 
Leonardo Oliveira, (22), educador 
há três anos e que trabalha no Cen-
tro de Memória há pouco tempo, o 
intuito desse local, é ser um espaço 
de preservação da memória do circo 
brasileiro, servindo até como centro 
de pesquisa, pois contém um acervo 
de memórias em seu interior.

Como o museu fica em um lu-
gar de passagem, próximo à Galeria 
do Rock, atrai um grande público, 
sendo a média de 80 a 100 pesso-
as por dia, de segunda à sexta-feira. 
Aos finais de semana essa quantida-
de é dobrada, sendo frequentado por 
até 200 pessoas por dia. A entrada é 
gratuita e as visitas incluem público 
variado, tendo visitas educativas e de 

pesquisadores, saraus, palestras e etc.
Reconhecendo o quão difícil é 

essa arte, na cidade de São Paulo, foi 
aprovada o Projeto de Lei nº 129/16 
que institui o Programa Municipal 
de Fomento ao Circo. Segundo o 
criador da lei, o vereador Alfredinho, 
o programa é um incentivo ao circo 

na cidade, principalmente na capital: 
“O projeto partiu da discussão com 
o pessoal do circo, que hoje tem um 
campo de trabalho muito prejudica-
do, por conta de falta de áreas para 
armarem suas lonas e infraestrutura. 
O programa recebe verbas da Secre-
taria de Cultura e os interessados em 

promover os espetáculos apresentam 
suas propostas. Eles selecionarão as 
melhores demandas, estudando cada 
caso e, conforme o tempo, todos po-
derão ser beneficiados”.

Estabelecida no Ipiranga, a es-
cola de circo “Circo Viramundo”, 
conta com o projeto sociocultural 

“Lona Protetora”. A iniciativa visa 
ajudar 25 jovens entre 14 a 18 anos, 
durante 12 meses, em situação de 
vulnerabilidade social, dando-os 
acesso a aulas que complementarão 
sua formação, como aulas de por-
tuguês, contabilidade, dança, teatro 
e circo. Além disso, serão ajudados 
com uma bolsa auxílio de R$690 
reais, cesta básica e vale transporte. 

“Não queremos necessariamen-
te que as pessoas sigam o circo, se 
tornem artistas ou vivam disso, que-
remos que vivam do que quiserem, 
só que fora da situação que elas se 
encontravam antes”, diz Giovanna 
Rossi, (26), que faz parte da admi-
nistração há dois anos na escola.

Como resultado dessa ação, 
Antonio Valber da Costa Carvalho, 
(20), foi acolhido pelo projeto fa-
zendo parte de uma das primeiras 
turmas, hoje é professor da escola e 
disse como o programa mudou sua 
vida: “Me deu perspectivas, novos 
rumos, abriu meu leque de opor-
tunidades e meu primeiro emprego 
na área. Estou há cinco anos dando 
aulas como o primeiro professor da 
Lona Protetora”.

Infelizmente, hoje em dia, ape-
nas 10 alunos participam do proje-
to, sendo que só dois deles recebem a 
bolsa auxílio. “Não temos um finan-
ceiro estável para conseguir manter e 
dar continuidade ao projeto para pe-
gar mais gente”, acrescenta Giovan-
na. A escola já recorreu ao programa 
Fomento ao Circo, mas ainda não 
obteve respostas do governo.

Valber, 
auxiliando 

uma das 
alunas do 

projeto 
sociocultural.

Escultura 
que fica 

no teto do 
centro.

Parceria perfeita entre esporte e inclusão

Alunos e 
professor de 
mãos dadas 
encerrando 
a aula.

Escultura em 
homenagem ao 
palhaço Piolin.

Fotos: Ana Paula N
ogueira


