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Respeitável público, estamos diante do medo 
e da incerteza em nosso Brasil, em virtude 
de pessoas encorajadas a mostrarem todo o 
seu lado obscuro baseado em um discurso de 
repulsa e antipaixão. Nós, do Olhar Social, 
trabalho feito por alunos de Jornalismo da 
Escola de Comunicação Social da USCS, 
falamos com todos, seja qual for a sua opinião, 
raça ou gênero. Temos um lugar especial para 
você! Não se sinta reprimido, oprimido e muito 
menos envergonhado de mostrar quem você é.

   Sei que lá fora as ameaças estão sendo grandes, 
a violência está aumentando e o preconceito 
sendo amigo de muitos que levam o desrespeito 
como princípio. Se acomode, mas não fique 
totalmente à vontade. Até porque não sabemos 
mais se moramos em um Brasil com um 
pensamento moderno e sem preconceito. 
     As eleições - desde o começo -traziam um 
quadro de incertezas. Foi uma eleição violenta 
e, por mais que tivesse uma gama de candidatos 
com diferentes ideais e princípios, foi eleito justo 
aquele que multiplica a repulsa. Poderia ter sido 

diferente, com menos ameaça e menos dúvida. 
Mas aqui estamos, diante de um cenário político 
em que todos os dias é uma caixinha de surpresas, 
de um Brasil oprimido e sem saber o que deve 
esperar para o futuro.
     Nesta edição do jornal, vamos ver como o 
mundo digital entre os idosos está tendo uma 
grande expansão com a repórter Caroline Menis. 
Já com Pietra Bonacina, vemos um projeto 
chamado “As Mini Gentilezas” que, por meio de 
redes sociais, pessoas que não utilizam os produtos 
de higiene do hotel repassam, esses mesmos, para 

serem doados a moradores em situação de rua.
     Teremos também nesta mesma edição uma 
matéria da repórter Ana Carolina Azevedo, que 
relata um pouco das mulheres no esporte. Rodrigo 
Mello explica um pouco do que é a cinoterapia, 
método que utiliza animais para o tratamento 
de crianças e idosos. E, por fim, uma resenha do 
filme Moonligth pelos olhos do repórter Vinicius 
Cabral. A crônica, escrita por Igo Benevides, nos 
traz as eleições disputadas nesse ano.
     Seja muito bem-vindo ao nosso jornal, boa 
leitura!

Igor Tonetti Benevides
Mais uma vez, o povo segue alguns políticos buscando apenas 

uma coisa: mudança. Sim, isso é algo em que todos concordamos. 
Não importa sua opinião política, cor, gênero ou escolaridade. Todos 
pedem a mesma coisa. Mas, do que adianta passarmos anos e anos 
reclamando da política atual brasileira, se na hora de fazer a tal 
mudança, continuamos na mesmice? 

Como todas as eleições para a Presidência, muitos se candida-
tam, mas no final, a discrepância entre os votos computados aos 
dois candidatos mais votados, foi o fator principal para um segundo 
turno, dessa vez sem muita escolha. É aí que mora o problema. O 
sistema político brasileiro é um dos mais liberais do mundo - em 
lugares como os Estados Unidos, por exemplo, a eleição à Presidência 
é decidida apenas por dois candidatos, enquanto aqui, 13 nomes 
poderiam ser selecionados. Mesmo com um alto número de presi-
denciáveis, o povo ignora tudo e vai atrás de uma bela manobra de 
votos: o famigerado voto útil. 

O voto útil (ou voto tático) nada mais é do que votar em alguém 
com chances de vencer a eleição. É como se você sacrificasse a escolha, 
com medo de “ter seu voto jogado no lixo”. Sem analisar propostas, 
planos ou qualquer coisa. É um voto exclusivo, que serve, apenas, 
como uma aversão ao outro candidato. E esse é o lado ruim do nosso 

sistema de eleições. Onde colocamos dezenas de nomes, mas onde apenas 
dois ou três têm chances de ganhar.

Para se ter uma noção, muitos candidatos com planos de governo 
mais robustos e menos rejeição, comparado àqueles que foram ao se-
gundo turno, lutavam por uma chance de tentar mudar o país. Porém, 
o brasileiro não viu desta forma. O que ele queria era tirar fulano do 
poder, nem que pra isso tivesse que ter um segundo turno onde a rejeição 
aos dois candidatos fosse maior de 40% (segundo números da matéria da 
VEJA, publicada no dia 2 de outubro de 2018). 

Logo, se juntarmos a rejeição de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, 
seria mais que o triplo de votos válidos que todos os outros 11 candidatos 
tiveram. Isso só mostra que, no país em que vivemos, você não precisa ser 
um bom político, ter boas propostas ou até mesmo ser ficha limpa. Basta 
ser contrário a seu oponente. Ou vai me dizer que nunca ouviu alguém 
falar que ia votar em tal candidato, para tirar de um partido ou um 
nome, as chances de vitória?

Sim. Com isso você tira o sujo e coloca o mau-lavado. Pede mudança, 
mas só muda mesmo de candidato, pois, quase sempre, os partidos são os 
mesmos. Na última eleição foi o Anti-Petismo x Anti-Fascismo (ou Anti-
-Autoritarismo). Os “gênios” das redes sociais, que vivem pedindo passeatas 
para impeachment, ato contra Fulano, não têm a noção básica de ir contra 
um sistema de voto que, há anos, vem estragando as eleições brasileiras. 

O voto (in)útil

 Aline Cruz Capati
Ainda era terça-feira, mas para 

mim parecia que já havia passado 
muito mais. O tempo se arrastava e 
eu de frente para a tela do compu-
tador, como um robô, prestes a en-
trar em curto-circuito. Pode parecer 
exagero, mas realmente, queria sair 
correndo quando vi que não dava o 
horário de ir embora do trabalho.

Não, nada grave havia aconteci-
do, não era o pior emprego do mun-
do, talvez até desejado pela maioria 
das pessoas. Porém, eu apenas estava 
cansada de uma coisa: tédio. Não 
era difícil ficar sentada em frente ao 
computador, mas eu simplesmente 
poderia criar algo, pesquisar, encon-
trar um sentido e inspiração no que 
faço. De forma que estivesse ligado a 
tudo o que estudo. Quem sabe, até 
mesmo entrar em contato com as 
pessoas, ter essa troca de informações, 
podia ser qualquer coisa, desde que 
fizesse sentido para mim.

Comecei a sentir minha alma 
gritar por algo, por transmitir tudo 
que sou, por produzir e estar em 

Cena 
noturna 
do bairro 
Shinjuku 
emTóquio.

movimento. Tudo aquilo caiu como 
uma bomba interna, até que eu sim-
plesmente concluísse: preciso de arte 
para viver. Parece algo um tanto 
abstrato, mas sim, é real. As músi-
cas entravam na minha mente pelo 
fone, se transformavam em inspira-

ções e ideias para criar textos exata-
mente no momento em que isso não 
era mais possível.

Comecei a pensar em quantas 
pessoas fazem algo que não gostam, 
por pura sobrevivência. E ainda pior 
do que isso, fazem cursos e especia-

lizações em algo que não gostam. 
Será que todos conseguem se conectar 
com sua essência? De fato, ganhar 
dinheiro é cada vez mais precioso e, 
para a maioria das pessoas, é difícil 
esperar pelo emprego dos sonhos para 
trabalhar. Trabalhar significa cada 
vez mais, ter condições mínimas 
para sobreviver. Resultado disso: pes-
soas infelizes e estressadas por ficarem 
a semana inteira gastando seu tempo 
em atividades que não agregarão no 
conhecimento pessoal e carreira.

Nossa vida não foi feita para isso, 
simplesmente para cumprir tarefas 
que ocupem as 24 vezes que o pontei-
ro pequeno dá volta no relógio. Nem 
só para conseguir cada centavo que 
pague suas condições mínimas de ter 
onde dormir, pagar a energia e comer.

Pode ser que no começo seja real-
mente maçante, mas se cada dia in-
cluirmos algo que nos alivie, motive 
e realize, daqui um tempo isso pode 
preencher a maior parte do nosso 
precioso tempo, e o melhor disso: nos 
conectar de alguma forma com o que 
realmente amamos fazer!

Foto: Paulo Alves de Lim
a

Lapso na rotina



Maio de 2019
Ano 10 - Nº 49 3Universidade Municipal de

São Caetano do Sul - USCS
lharocialCidades

Projeto Lavanderia, destinado a 
moradores de rua, luta por apoio

Iniciativa busca garantir ressocialização de 
desabrigados da cidade de São Paulo

Ana Paula Nogueira
Segundo a última pesquisa feita 

pela FIPE (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), em 2015, 
quase 16 mil pessoas estavam em 
situação de rua na cidade de São 
Paulo. Os motivos são muitos, en-
tre eles o vício em álcool ou drogas, 
perda de emprego e o desentendi-
mento familiar. A ressocialização 
dessas pessoas significa uma mu-
dança de vida extrema, mas para 
isso, exige certos cuidados.

Lucas Caldeira Brant, (35), Pre-
sidente do Instituto Ninho Social, 
responsável pelas relações institu-
cionais, é idealizador do Projeto La-
vanderia, que tem a missão de levar 
dignidade e autoestima aos mora-

dores de rua de São Paulo.
“O Projeto Lavanderia, que 

nasceu diante das dificuldades que 
eu encontrava em outras ações so-
ciais que participo, começou em 
2016 e é dedicado à população 
que hoje está em situação de rua. 
Será um espaço físico que oferece 
lavagem e secagem de roupas, mi-
nimizando o descarte precoce das 
mesmas, que hoje, pela dificuldade 
de acesso à água, vão para o lixo de-
pois de poucos dias de uso. Vamos 
oferecer um vestiário para banho e 
salas de acompanhamento com Psi-
cólogo, Assistente Social e Advoga-
do. Nossa pretensão é, em breve, 
com a materialização do projeto, 
oferecermos salas de desenvolvi-

mento pessoal e profissional em 
nosso espaço”, diz Brant. 

Infelizmente, a ideia ainda está 
no papel e passa por dificuldades 
para se consolidar: “A maior difi-
culdade do Projeto Lavanderia, que 
já fez um financiamento coletivo e 
acabou de receber uma premiação 
internacional da maior rede de co-
working do mundo – a WeWork, 
com o valor de caixa maior do que 
300 mil reais hoje, do Instituto 
Ninho Social, não consegue alugar 
um imóvel em São Paulo. A gente 
já teve seis vetos de imóveis que 
não aceitaram alugar o locar para o 
nascimento do projeto por muitos 
motivos”, desabafa. 

Lucas ainda ressalta a carência e 

importância do projeto: “Idealizei 
o Entrega por SP em 2013 (mobili-
zação social feita durante a madru-
gada, que vai às ruas de São Paulo 
conversar com moradores de rua e 
entregar kits de comida e higiene), 
que até 2018, já dialogou com mais 
de 80 mil pessoas, com quase 8 mil 
vagas de voluntariado, junto com 
assistentes sociais, outros projetos 
sociais e a pesquisa encomendada 
pela prefeitura de São Paulo em 
2015 junto a FIPE, sobre a popula-
ção em situação de rua. Todos esses 
elementos, apontam as necessida-
des de serviços como o de lavande-
ria e vestiário para banho, com o 
intuito de resgatar a dignidade, au-
toestima e ressocialização de quem 

está em situação de rua hoje”, diz.
Com amor e perseverança, 

a ação social pode mudar vidas: 
“Como o Projeto Lavanderia ainda 
não acontece em um espaço físico, 
vou contar a história de uma pessoa 
que participa, um dos conselheiros 
do instituto e do projeto, o Ander-
son Cardoso. Nós o conhecemos 
em 2016, em situação de rua, mo-
rando na Bela Vista, em uma calça-
da. Em 2017, ele saiu dessa situação 
e hoje é uma das pessoas que vai tra-
balhar em nosso espaço físico. Nos-
sas ações só acontecem depois de 
um carimbo dele. É uma das pes-
soas que ecoa o Projeto Lavanderia 
pelo mundo e para os amigos que 
estão em situação de rua”.

Varal de roupas na Praça da Sé

 Foto: H
élio Bertolucci Jr

Gabriella de Aro
O comércio local busca sobrevi-

ver e tentar evoluir com visões posi-
tivas e negativas das grandes empre-
sas baseadas nas cidades e cada vez 
mais próximas aos consumidores. 

A globalização traz a expansão 
das empresas e criação das multi-
nacionais, exalta a geração de em-
pregos e a possibilidade de trocas 
comerciais entre as regiões. Mas, 
por outro lado, a presença de “em-
presas globais” pode representar a 
exploração, seja da mão de obra ou 
de matérias-primas locais, além da 
insegurança para o comércio que 
ali está. 

Milton Santos, famoso ge-
ógrafo e intelectual brasileiro, 
analisou os fluxos financeiros e 
o impacto que causam na cultu-
ra local. Ele teorizou e criticou 
algumas dessas características do 
mundo de hoje, e no final de sua 
vida, sugeriu uma globalização 
solidária. Escreveu um livro jus-
tamente sobre o tema, chamado 
“Por Uma Outra Globalização: 
Do pensamento único à consci-
ência universal”, além de outras 
obras muito conhecidas. 

Ainda, segundo o Sebrae (Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas), o comér-

Comércio local sobrevivendo na globalização
cio local contribui também para 
o mercado de trabalho, pois “Há 
mais de 10 milhões de micro e 
pequenas empresas no Brasil e são 
essas responsáveis por 27% do PIB 
(Produto Interno Bruto) do país. “ 

Existe uma grande competição 
no mercado, então os comercian-
tes precisam vigiar as necessida-
des dos clientes e a evolução do 
concorrente. O empresário João 
Paulo Pastore, dono da Hambur-
gueria Hype Burger em São Cae-
tano do Sul, conta que o aumento 
de clientes a cada mês é constante 
desde a abertura.  Pastore relata 
que  “Os grandes restaurantes ou 
franquias, não prejudicam meu 
comércio, pois ainda temos as 
pessoas que procuram comércios 
com produtos menos industria-
lizados e fogem destas grandes 
franquias. . Mas eles ainda atraem 
muita gente por conta da propa-
ganda em massa.”

Segundo estudos da Intelli-
plan, Consultoria Empresarial, 
em um mercado competitivo, a 
empresa tem o dever de compre-
ender o ambiente que está intro-
duzida e a evolução que se torna 
algo constante. Na visão do dono 
da Hype Burger “Melhorar o aten-
dimento virou rotina, a qualidade 

dos produtos deve sempre supe-
rar as expectativas e inovar a cada 
mês”. Citando as melhorias e ino-
vações, com os grandes comércios 
se aproximando, a comunicação 
sempre esteve em alta, tanto que 
Pastore afirma que intensificou as 
propagandas na internet quando 
percebeu que traziam resultados.

Os consumidores destacam 
opiniões diversificadas, tanto pela 
faixa etária como pelo costume 
adquirido por cada família. Jan-
dira Soares Costa, 62 anos, mo-
radora de São Caetano do Sul 
afirma que: “Minha rotina é ace-
lerada, então só vou a locais perto 
de casa, assim não tiro o carro da 
garagem e garanto mais horas de 
vida”. Além da praticidade como 
parte positiva, o atendimento e 
a personalização foram palavras 
muito citadas, como na conver-
sa com Maria Gabriela Picolo, 
20 anos que exaltou: “É muito 
diferente comer em um ambien-
te familiar, é mais caseiro e mais 
gostoso, sou vegetariana e evito 
produtos industrializados”. 

Uma importante questão le-
vantada nas ruas e que foi apon-
tada repetidamente, é a diferença 
nos valores, principalmente quan-
do se trata de mercados e droga-

rias. “É obvio que a estratégia de 
expansão leva a uma disputa nos 
mercados onde já atuamos, com 
possível canibalização das vendas 
de lojas já maduras” Sérgio Mena 
Barreto, presidente executivo da 
Abrafarma. As grandes drogarias 
como a Drogaria São Paulo, Dro-
ga Raia, Drogasil entre outras se 
instalaram perto das casas e foram 
dominando a concorrência. “É 
como se essas, as redes nacionais, 
estivessem jogando War e conquis-
tando territórios pouco a pouco. 
Não param com uma loja só” – Jú-
lio Cezar Campagnaro, presidente 
do Sincofaes. E o mesmo acontece 
com os grandes mercados como 
Dia, Joanin, Pão de Açúcar, Car-
refour entre outros que encontra-
mos em diferentes locais da cidade, 
engolindo assim os tradicionais e 
tão conhecidos “mercadinhos” de 
bairro. 

O comércio abrange diversas 
áreas de mercado, e com isso é 
difícil estabelecermos apenas um 
padrão. Para alguns comercian-
tes a proximidade das grandes ou 
famosas redes trouxe clientes e 
maior visibilidade, mas para ou-
tros segmentos esta proximidade 
trouxe apenas a extinção e fecha-
mento das portas. 

Infográfico: G
abriella de Aro
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"Funciona por que é simples. É simples por que funciona."

Pietra Bonacina
Viajou a trabalho ou a lazer? Não 

usou as coisas do hotel ou do avião? 
Faça uma gentileza para quem pre-
cisa. A partir de ações em projetos 
nas redes sociais, surgiu  o projeto 
“As Mini Gentilezas”, que, por meio 
da página “365 Dias De Agir”, da 
ONG Argilando, convida voluntá-
rios a realizarem boas ações em al-
gum dia do ano. 

O projeto Mini Gentilezas arre-
cada doações de produtos de higiene, 
por intermédio de voluntários, que já 
estão em  mais de 66 cidades no Bra-
sil e até mesmo fora dele, como em 
Great Toronto, no Canadá e na Cali-
fórnia, nos Estados Unidos. Estão pre-
sentes em 15 Estados, mais o Distrito 
Federal e já tem mais de 200 pontos 
de coletas nesses locais.

As coletas funcionam nas casas ou 
empresas dos voluntários, de uma ma-
neira que as pessoas podem deixar as 
suas doações. Depois, é feita a separa-
ção dos produtos, que  são repassados 
para as instituições e iniciativas, cadas-
tradas como Parceiros Mini. Por meio 
deles, é feita a entrega para quem está 
na rua. Já foram arrecadados mais de 
800 mil produtos de higiene pessoal, 
entre eles mini-shampoos, condicio-
nadores, sabonetes, pastas de dentes, 
fio dental, entre outros.

“São arrecadados em tamanho 
miniatura, para que seja mais fácil 
para as pessoas em situação de rua 
carregarem, já que muitas vezes,  não 
têm como guardarem esses produ-
tos. Assim, eles  utilizam de duas a 

“São arrecadados em tamanho miniatura, para que seja mais fácil para as pessoas em situação de 
rua carregarem, já que muitas vezes, não têm como guardarem esses produtos."

Delegacia da Mulher de Diadema corta mal pela raiz 
Com taxa de sucesso de 99%, programa completa três anos na prevenção de violência

Giullia Micali
Menos de 1% dos participantes 

do programa Homem Sim, Cons-
ciente Também, parceria entre a 
Delegacia da Mulher de Diadema e 
a Polícia Civil, são reincidentes em 
casos de violência contra a mulher. 
Desde 2014, quando surgiu como 
projeto piloto, já amparou mais de 
300 homens em reuniões realizadas 
quinzenalmente no RECAD (Rede 
de Atenção à Criança e ao Adoles-
cente) do município e, em média, 
89% dos adeptos concluem as ati-
vidades. 

O objetivo é trazer outras pers-
pectivas para homens que apresentam 
conduta violenta, reconhecem e dese-
jam mudar de atitude. “Surgiu com o 
foco de restaurar famílias, combater a 
violência contra a mulher e conscien-
tizar que a repressão doméstica não é 
o caminho”, conta a delegada titular 
da Delegacia da Mulher de Diadema, 
Renata Cruppi.

A participação não é obrigatória. 
Qualquer pessoa que se encaixar em 
perfil mais agressivo pode encaminhar 
seus dados para a delegacia e partici-
par do programa. “Se o indivíduo não 
estiver respondendo criminalmente 
pela infração, a DDM também pode 
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fazer um convite informal e aberto 
para comunicar a existência do proje-
to ”, explica Renata, ao ressaltar que o 
funcionamento independe de boletim 
de ocorrência

Ao todo, são seis encontros, de 
aproximadamente uma hora e meia, 
com profissionais de diversas áreas. Os 
temas variam desde autoconhecimen-
to, insegurança masculina e métodos 
para extravasar a raiva até conversas 
com veterinários sobre valorização dos 
animais. “Falávamos sobre machismo, 
sexualidade e família, e além dos deve-
res do homem, aprendemos também 
sobre nossos direitos, no casamento, 
por exemplo”, conta Robson Matias, 
participante do projeto.

Robson integrou a turma de 15 
homens em abril do ano passado, 
quando teve problemas com a ex-
-namorada por conta das visitas à fi-
lha recém-nascida. “Os conflitos não 
deixaram de existir depois que concluí 
o programa, mas eu aprendi a lidar 
com eles de forma diferente”, explica, 
ao afirmar que na delegacia sempre foi 
ouvido. “Fui por espontânea vontade, 
dei minha cara a tapa, e tive uma ex-
periência muito esclarecedora”. 

O processo, totalmente gratui-
to e com duração total de três meses 

e meio, não permite a inclusão de 
novos participantes se estiver em an-
damento, os interessados precisam 
esperar o início do ciclo novamente. 
A delegada explica que isso acontece 
devido a integração dos adeptos, uma 
vez que ocorre resistência à inclusão 
de novos membros. “É ideal que to-
dos subam os degraus juntos, até para 
que não haja desmotivação”. Matias 
ainda acrescenta sobre como se dá o 
relacionamento nas reuniões. “Tínha-
mos interesse nas histórias de cada 
um, e debatíamos sobre o que acon-
teceu para nos levar até ali”, conta, ao 
afirmar que é uma oportunidade para 
fazer amizades.  

O monitoramento do índice de 
recorrência acontece graças a comu-
nicação aberta entre a família e a de-
legacia, que pode notificar qualquer 
comportamento suspeito. Ao final 
do programa, os homens recebem 
um certificado e têm à sua disposi-
ção uma equipe de apoio com psicó-
logas para dar o suporte necessário. 
Robson enfatiza que apesar de ser 
focada no atendimento da mulher, 
a delegacia sabe exatamente do que 
o homem precisa. “Mantenho con-
tato até hoje e sempre que preciso 
tenho amparo”.

Diadema foi a pioneira na região 
a instalar o programa, seguida por 
Santo André, que também criou o 
próprio núcleo, e a Polícia Civil estu-
da expandir iniciativa para o Litoral. 
Atualmente, o ABC conta com qua-
tro unidades de delegacias especiali-
zadas para mulheres, em Diadema, 
Santo André, São Bernardo e Mauá. 
Entre as maiores das sete cidades, os 
atendimentos para infrações que se 
enquadram na Lei Maria da Penha 
em São Caetano são subordinados à 
Seccional de São Bernardo.

Questionada sobre as cidades 
que não possuem unidades espe-
cializadas, a Secretaria de Seguran-
ça Pública do Estado de São Paulo 
afirmou, em nota, que no total, São 
Paulo conta com 133 delegacias 
desse tipo, com a primeira unidade 
inaugurada há 33 anos. 

Ainda ressaltou que todas as 
delegacias paulistas são capacitadas 
para receber e podem registrar ca-
sos de violência contra a mulher e 
violência sexual, pois todos os poli-
ciais são preparados para este aten-
dimento. Os cursos de formação 
policial, sejam civis ou militares, 
contemplam disciplinas direciona-
das ao tema.

guém responsável pela cidade, então 
se candidatou. 

“Participar desse o projeto é uma 
oportunidade de aprendizado indes-
critível. Conhecer as pessoas que estão 
recebendo os produtos e sentir que 
pelo menos em algum momento do 
dia eles vão ter a dignidade de tomar 
banho, usar um shampoo, condicio-
nador, enfim, essas coisas que são tão 
usuais pra gente, mas que pra eles 
são pequenos ‘luxos’ me faz perceber 
quão pouco precisamos para ser feliz.”

Andressa disse também que as 
doações são entregues na Casa Mais 
Vida, local  que recebe pessoas com 
problemas mentais, recolhidas na 
rua e encaminhadas pela prefeitu-
ra. “Qualquer pessoa que conhecer 
esse espaço vai se sensibilizar com 
as que estão lá e certamente ficará 
feliz em participar do projeto”, co-
mentou ela. 

Existe também, dentro das Mini 
Gentilezas, a campanha do bilheti-
nho, que deixa mensagens tanto para 
a instituição e os ajudantes e, a partir 
disso, pede para que as pessoas man-
dem mensagens também para aqueles 
em situação de rua, juntamente com 
uma doação ou apenas a  cartinha, 
repassada muitas vezes como uma 
mensagem de carinho e conforto para 
quem tanto precisam e se contenta 
com tão pouco.  

O serviço pode ser constatado 
através das redes sociais, Facebook e 
Instagram como “Mini Gentilezas”. 
Lá,  é possível ter acesso aos pontos de 
entrega em cada cidade do Brasil.

três vezes e depois os descartam”, 
afirma Karina Rocha, 35 anos, coor-
denadora do projeto, que começou 
em maio de 2016 e hoje conta com 
mais de 50 voluntários espalhados 
nas cidades cadastradas.

Ao final de todo mês são contabi-
lizados quantos produtos  foram do-
ados. Os dados são informados para 
o Voluntário Central de cada cidade. 

Verificando cada item e ficando de 
olho na validade de cada um, depois, é 
passado para a coordenação, que gera 
um relatório on-line. Somente após o 
relatório, os produtos são repassados 
para os Parceiros Mini. E são eles que 
fazem as entregas para as pessoas em 
situação de rua, juntamente ao traba-
lho de assistência que já exercem.

Andressa Valeire, 36 anos, é vo-

luntária central de Santo André, 
desde maio de 2017. Ela recebe as 

doações, faz a triagem, prepara o re-
latório central e, o mais importante, 
passa tudo para as pessoas que mais 
precisam. Conheceu o projeto em 
uma reportagem pela  internet e como 
viaja bastante a trabalho, não sabia o 
que fazer com os itens de higiene pes-
soal. Por coincidência, não tinha nin-
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Como o vídeogame trouxe empregos
para jovens em busca de colocação

Com a evolução da tecnologia e 
o avanço e modernidade de diversas 
máquinas e equipamentos tecnoló-
gicos, os famosos videogames estão 
cada vez levando uma maior impor-
tância na vida de algumas pessoas.

A partir desse avanço, surgiu uma 
profissão que antes não seria possível, 
os famosos Gamers  - jogadores pro-
fissionais de diversas plataformas de 
jogos, que além de levar o conteúdo 
aos outros jogadores, também fazem 
análises referentes ao conteúdo trazi-
do pelas produtoras. São os famosos 
profissionais de videogame. 

Hoje existem alguns profissionais 
desta área com carteira assinada e re-
gistrados como Gamers. Isso mostra 
a importância da nova profissão e 
potencial crescente desse mercado 
também no Brasil. 

No Brasil, temos diversas equipes 
profissionais que representam o país 
em campeonatos mundiais. A equi-
pe PaiN Gaming arrasta milhões de 
seguidores e admiradores do esporte 
digital pelo Brasil, mostrando o cres-
cimento deste mercado. De acordo 

“Fundado em 2010, hoje o maior clube de eSports da América Latina 
atuando em seis modalidades diferentes. #GOpaiN”
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Era digital ganha mais aliados a cada minuto e cada vez mais cresce o número de 
pessoas conectadas e englobam vários tipos de grupos, entre eles jovens, adultos e idosos. 

Caroline Menis
Quando andamos pelas ruas, 

costumamos ver 90% dos jovens e 
adultos conectados pela tela de seu 
smartphone, prestando atenção no 
conteúdo ali mostrado. Porém, mui-
tas vezes, é raro ver alguma pessoa ido-
sa praticando o mesmo ato. Dificil-
mente você iria ver uma mulher com 
mais de 60 anos mandando mensa-
gem para as amigas perguntando “O 
que vamos fazer sábado à noite?”. 
Mas, hoje em dia, tudo mudou. Cada 
vez mais os idosos se conectam com o 
mundo tecnológico que os cerca. 

No dia a dia, Dona Shirley Ferrei-
ra (78) está conectada na maior parte 
do tempo pelo smartphone e conse-
gue saber sobre o tempo, notícias im-
portantes e, claro, se comunicar com 
os familiares via WhatsApp. Além 
dessas atividades que já se tornaram 
inevitáveis, Dona Shirley também 

ConectadOLDs 

com os dados da Newzoo, em 2017, 
o número de jogadores era de 66,3 
milhões. Já em 2018, são esperados 
75,7 milhões de gamers brasileiros. 
A movimentação financeira tam-
bém aumentou bastante, mesmo 
com a crise econômica: de US$ 1,3 
bilhão, passará para US$ 1,5 bilhão. 
Tudo isso coloca o país na liderança 
da América Latina e em 13º lugar no 
ranking global na atividade.

Após ser campeã brasileira em 
2015 no campeonato de eSports, 
a esquipe foi representar o país no 
mundial e fez história.

Um dos jogadores do time e 
o principal integrante é Marcelo 
Mello, que é o jogador conhecido 
como TOP da equipe e disputa as 
competições no circuito Desafian-
te, que promove acesso ao Campe-
onato Brasileiro e logo após o Mun-
dial, caso venha o titulo. Marcelo é 
um dos grandes exemplos de jovens 
que, quando eram mais novos, ape-
nas viam isso como uma grande di-
versão, porém não imaginava que a 
distração poderia virar algo muito 

sério. Hoje, além da fama, virou a 
profissão do jovem jogador profis-
sional.

Os jovens jogadores de video-
games costumam sofrer um peque-
no preconceito, principalmente da 
família, que enxerga na sua maioria 
das vezes o game como uma perda 
de tempo para os estudos e as coi-
sas consideradas “importantes” para 
crescer e ser uma pessoa bem-sucedi-
da. Quem disse isso? 

O Brasil é o 4°País que tem mais 
jogadores de videogame, perdendo 
para o líder Estados Unidos, que 
mesmo com 145 milhões de joga-
dores, ainda não é o maior campeão, 
nos campeonatos Mundiais, ficando 
atrás dos Países do Oriente. 

Segundo dados apresentados 
pelo Ministério da Cultura, a quan-
tidade de estúdios brasileiros mais 
do que dobrou na comparação entre 
2013 e 2018. Há cinco anos, ha-
via 142 desenvolvedoras nacionais, 
enquanto atualmente existem 375, 
com quase 30% das empresas pos-
suindo clientes em outros países. 

assiste a filmes e séries na plataforma 
Netflix pelo notebook. “Adoro estar 
conectada, minha neta me ensinou a 
usar Netflix e WhatsApp. Ainda não 
me sinto preparada para ter uma con-
ta em redes sociais, mas poderia ser 
um próximo passo, futuramente”, ela 
diz. Além de estar conectada, a ami-
gável senhora gosta de colorir livros, 
manusear o cubo mágico e cuida de 
seu cachorrinho Boomer. 

Eventualmente, podemos ver que 
os idosos estão cada vez mais usando 
a internet como distração, curtindo 

postagens nas redes sociais, criando 
perfis em sites de relacionamento e até 
mesmo sendo influenciadores digitais. 

Uma delas é Dona Delacir Ro-
drigues (71), que após descobrir a 
facilidade do mundo tecnológico está 
sempre conectada em seu tablet, na-
vegando em sua página do Facebook 
e se divertindo com o seu passatempo 
favorito, aplicativos de jogos. “Depois 
que eu ganhei esse aparelho, nunca 
mais o deixei de lado. Fico com ele 
em mãos praticamente o dia todo e 
antes de dormir também. Encontrei 

um refúgio na tecnologia, por conta 
da minha ansiedade e ele também me 
dá chances de me comunicar com 
parentes distantes”, relata. Além da 
tecnologia ser sua nova melhor amiga, 
Dona Delacir também gosta de prati-
car palavras cruzadas. 

Podemos ver também pela pla-
taforma Facebook, alguns grupos, 
comunidades e páginas para idosos, 
tal como o portal Idosos – a vida e o 
tempo, uma comunidade com 24 mil 
curtidas que contém várias informa-
ções, postagens com imagens e no-

tícias, um local para entretenimento 
para esses idosos conectados. 

A estudante de psicologia Priscila 
Oliveira (36) diz: “O maior benefício 
para os idosos no mundo tecnológico 
com certeza é a redução das chances 
de um possível Alzheimer, interagin-
do com a tecnologia e tendo acesso a 
novos conhecimentos, além de vários 
aplicativos criados justamente para au-
xiliar o idoso, tais como: lembrete de 
medicamentos, consultas médicas e 
também entretenimento. O estímulo 
do raciocínio e autoestima também es-
tão englobados nesse benefício; a inclu-
são social evita a depressão e promove 
saúde mental", explica a estudante. 

Hoje em dia não existe mais o 
preconceito de que idosos não sabem 
o que é tecnologia, essa barreira eles já 
quebraram, assim como vários outras. 
E no futuro, qual será o próximo tabu 
que essa geração irá derrubar?

Fotos divulgação Assessoria de Im
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viar o tratamento de pacientes, tor-
nando o processo menos doloroso. 

O termo cinoterapia é a junção 
do prefixo grego “cino” (cão) ao ra-
dical “terapia” (tratamento).

A origem dessa técnica é anti-
ga. A cinoterapia surgiu no século 
XVIII, na Inglaterra, com o objeti-
vo de contribuir para o tratamento 
de pessoas com doenças mentais.  A 
partir dessa experiência, descobriu-
-se o poder “curativo” desses ani-
mais. Observou-se que o convívio 
com os cães trouxe benefícios psico-
lógicos, sociais e pedagógicos para 
esses pacientes.

Com as crianças, a cinoterapia 
demonstra ser ainda mais positiva. 
O contato com os cães faz com que 
se estabeleça uma comunicação mú-
tua.    As atividades realizadas esti-
mulam a criatividade e melhoram a 
autoestima e a confiança da criança.

Ricardo Nagamine (40), tra-
balha no tratamento cinoterápico 
há seis anos e toda semana, junto 
com sua equipe, utiliza seus cães 
no tratamento dos idosos.  A raça 
mais utilizada é a Golden Retre-
vier, originária da Inglaterra, esses 
cães destacam-se por serem dóceis 
e amigáveis e ótimos companhei-
ros. “É incrível como os idosos 
gostam da nossa visita, claramen-
te sentimos essa troca de carinho 
entre eles e os cãezinhos”, comple-
menta Ricardo.

Cinoterapia: cães no tratamento de idosos e crianças
Rodrigo Mello

Quem nunca ouviu falar que o 
cão é o melhor amigo do homem? 
Pois é, a cada dia, descobrimos que 
o cão é muito mais do que isso. O 
animalzinho de estimação é um 
ótimo companheiro nos bons e nos 
maus momentos da vida.

Dona Francisca Alves (78), pas-
sa seus dias em um lar de idosos na 
cidade de Santo André, toda sema-
na aguarda ansiosamente a chegada 
dos cãezinhos que virão para lhe 
fazer companhia.

“Amo muito eles, me fazem um 
bem danado”, diz Dona Francisca, 
esbanjando um belo sorriso, aguar-
dando os cãezinhos e a equipe de 
profissionais.

Hoje, existem profissionais que 
utilizam esses animais no trata-
mento de idosos e crianças a partir 
desta intervenção. A Cinoterapia 
é um método que utiliza cães ou 
outros animais como coterapeutas 
em diversos pacientes, em variadas 
situações. Também os ajudam a ter 
uma grande sensação de bem-estar. 
Muitos se sentem sozinhos e a com-
panhia dos animais os fazem sentir 
indispensáveis, principalmente 
quando passam por um tratamento 
doloroso ou quando estão interna-
dos por um longo período.

Acompanhados por uma equipe 
multidisciplinar, os cãezinhos atu-
am como um instrumento para ali-

Método utiliza animais como coterapeutas no tratamento de diversos pacientes, em várias situações, resultando em muitos benefícios aos enfermos
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A enfermeira Carla Sainz (36), 
trabalha cuidando de idosos há 
oito anos e nos explica os benefí-
cios deste procedimento. “Depois 
que começamos a utilizar a cino-
terapia, percebemos uma melhora 
significativa no aumento da con-
fiança, autoestima e atenção dos 
pacientes”.

Esse tipo de terapia é uma ati-
vidade muito bem-vinda em asilos, 
pois se torna uma forma de diverti-
mento, lazer e distração, e também 
ajuda os idosos ao exercitar sua me-
mória. Por se envolverem com os 
animais, acabam decorando os no-
mes e os horários de visita. “Os cães 
se mostraram ótimos coterapeutas 
no tratamento psicológico, físico 
e emocional devárias pessoas com 
necessidades especiais, em diferen-
tes faixas etárias”, conclui Ricardo.

Na lista de animais que podem 
participar dessa terapia, os cães são 
os mais utilizados pelo afeto que 
promovem, por serem brincalhões, 
dóceis e pelo fato de que, historica-
mente, as pessoas têm um bom vín-
culo com eles. O cão não é o único 
que pode participar, mas acaba sen-
do o mais utilizado por sua perso-
nalidade amigável e por promover 
bem-estar e alegria.

Em casos de doenças mais gra-
ves, como o câncer, em que, às vezes, 
é necessário passar por procedimen-
tos como radioterapia e quimiote-

rapia, a cinoterapia pode trazer uma 
dose de alívio. Os cachorros, criatu-
ras dóceis e amigáveis, possibilitam 
que esses pacientes desviem o foco 
da doença por um momento, ali-
viando seu sofrimento, e tornando 
suas vidas melhores.

Cães, o que seríamos sem eles 
não é mesmo?  São os melhores 
amigos de todos, sem distinção 
de idade, religião, condição so-
cial, orientação sexual e possuem 
o amor verdadeiro, aquele que não 
espera nada em troca.

Ribeirão Pires lança projeto para 
reinventar Estância Turística

Ynarah Zamproni
A cidade de Ribeirão Pires, loca-

lizada na Região Metropolitana de 
São Paulo, com o título de Estância 
Turística conquistado em 1998 tem 
sofrido com a falta de turistas. Com 
um grande fluxo de movimentação 
na entrada da cidade e a falta de con-
sumo em comércios da região central, 
um novo Plano Diretor de Turismo 
foi implantado e promete trazer novas 
perspectivas. O susto que a cidade to-
mou anos atrás, quando quase perdeu 
seu título de Estância Turística fez com 
que providências fossem tomadas. 
Tudo isso ocorreu durante o man-
dato do ex-prefeito Saulo Benevides 
(PMDB) que, mesmo com nenhum 
dos projetos aprovados, investiu cerca 
de 4 milhões em um teleférico que não 
obteve sucesso. 

Segundo o vice-prefeito da cidade, 
Gabriel Roncon (PTB),  foi criado o 
Plano Diretor de Turismo, o “Con-
selho de Turismo” e outros projetos 
alternativos para que a cidade não 
perdesse o selo. Além disso, ele apre-
sentou o Boulevard Gastronômico 
como o novo diferencial da cidade. 
“O Boulevard Gastronômico veio jus-
tamente para ser um atrativo para Ri-
beirão Pires. Os restaurantes se sentem 
mais motivados com o novo projeto”, 
detalha.

O Boulevard Gastronômico co-
locará a região central em evidência, 
priorizando comércios e paisagens ur-
banas. Partindo dessa área, haverá pas-
seios turísticos até o Parque Oriental, 
que será aberto ao público para a prá-

tica de esportes e lazer. Do Parque Mu-
nicipal sairão passeios de barco para o 
Templo Luz do Oriente, localizado 
na Represa Billings, onde se encontra 
a Torre de Miroku. Esse será o novo 
circuito turístico da cidade.

A prioridade são os comerciantes e 
o turismo. Uma empresa privada ain-
da oferecerá a venda de passeios, moti-
vando as pessoas que visitam a cidade 
a conhecerem os pontos turísticos e a 
beleza natural de Ribeirão Pires.

As vias beneficiadas nas fases 1 e 

2 serão as ruas Felipe Sabbag, Aveni-
da Fortuna, Stella Bruna e Leonardo 
Meca. A COMTUR (Conselho Mu-
nicipal de Turismo) aprovou os proje-
tos apresentados pela prefeitura.

As vias contempladas com o proje-
to seguirão parcialmente interditadas. 
Em duas etapas, a obra possui um 
prazo estimado de 18 meses. Segun-
do a Secretaria de Turismo e Desen-
volvimento Econômico de Ribeirão 
Pires, o plano de intervenção não irá 
atrapalhar a rotina dos comerciantes e 

a Secretaria de Turismo e Desenvol-
vimento Econômico. Portanto, além 
de novos restaurantes outros comér-
cios de setores diferentes poderão 
permanecer em seus estabelecimen-
tos e manter as atividades normais.

Além disso, a Prefeitura ainda 
trabalha para elaborar e comercializar 
produtos com a marca da cidade, por 
meio dos departamentos de Turis-
mo e Desenvolvimento Econômico. 
Segundo os mesmos, isso melhora a 
imagem e a reputação da cidade.

A Prefeitura de Ribeirão Pires 
ainda trabalha no fortalecimento das 
festas temáticas como o Festival do 
Chocolate, Festa do Pilar, Festa de 
Santo Antônio, Festival do Cambu-
ci, Festa de Nossa Senhora do Ouro 
Fino, entre outras atividades que mo-
vimentam a cidade durante o ano. 
Todos esses atrativos estão sendo 
revitalizados e implementados para 
trazer um maior número de turistas 
para conhecer Ribeirão Pires.

Boulevard Gastronômico é aposta para melhorar o turismo e trazer benefícios aos comerciantes
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não haverá impacto ambiental com a 
realização da obra.

Moradora da cidade há 29 anos, 
Sueli Molica (50), atua na área de 
vendas e diz que isso será maravilho-
so. “Acredito que a cidade irá se de-
senvolver, será um grande passo para 
nossa Estância. Mais entretenimento 
tanto para nós moradores quanto 
para os turistas”.

As lojas e estabelecimentos que 
não são do segmento gastronômico 
permanecerão no circuito, segundo 

Ilustração 3D do 
Futuro Boulevard 
Gastronômico

12° Festival 
do Chocolate
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Desenvolvimento do gênero feminino nas 
modalidades esportivas em contraponto ao 

preconceito e falta de reconhecimento.

Ana Carolina Costa de Azevedo
A prática de esportes por mu-

lheres recebeu muita resistência ao 
longo da história, mas com o desen-
volvimento mundial e a esperança, 
delas um dia conquistarem lugares 
nas grandes competições fez com que 
hoje as mulheres ocupem espaço de 
grande importância. O futsal, por 
exemplo, é um esporte que foi oficia-
lizado para o gênero apenas em 1983, 
com o primeiro campeonato reali-
zado no ano de 1992 e, a partir daí, 

Time de Futsal Feminino da Escola Municiapal Alcina Dantas Feijão 
comemorando o 1º lugar nos Jogos Escolares de 2016

Mulheres no Esporte

ganhando lugar no cenário nacional 
e internacional. No Brasil, a prática 
possui jogadoras no ranking das me-
lhores do mundo.

Segundo estudo realizado pela 
ONG Britânica Women In Sports 
cerca de 40% das mulheres no meio 
esportivo já sofreram algum tipo de 
discriminação de gênero.

“Mulheres no futebol sofrem pre-
conceito. Não éramos levadas a sério 
e todos falavam que o time masculi-
no era quem representava a escola. 

Até nos intervalos das aulas era muito 
difícil fazer com que os meninos dei-
xassem que jogássemos com eles. E ao 
final, nos três anos da equipe, ganha-
mos três medalhas nos jogos escolares 
sempre superando os meninos”, conta 
Natacha Lima (20), ex-goleira do time 
de futsal da Escola Municipal Alcina 
Dantas Feijão, de São Caetano do Sul.

O fato é que apenas interesse e 
vontade para a prática no universo 
feminino não traz investimentos, es-
trutura e visibilidade como ocorre 
para os homens. É um campo ainda 
limitado. A grande jogadora de fute-
bol Marta ilustra esta realidade. Mes-
mo ao conquistar cinco vezes o título 
de melhor do mundo, fazer mais gols 
pela Seleção Brasileira que Pelé e ser 
Bola e Chuteira de Ouro, ela ainda, 
sonha com o dia em que as meni-
nas sejam valorizadas e remuneradas 
como os jogadores.

A diferença fica explícita quando se 
ressalta a declaração do Diretor-execu-
tivo do torneio de tênis Indian Wells, 
Raymond Moore, ao afirmar na im-
prensa americana horas antes das finais 
masculinas e femininas do torneio em 
2016, que as mulheres se aproveitam 
do sucesso dos homens e têm apenas 
muita sorte nos jogos. Além dele o 
tenista Novak Djokovic, também afir-
mou em entrevista logo após ganhar 
pela quinta vez o torneio em 2016 
que as categorias masculinas devem ter 
premiações maiores pois atraem mais 
público do que as femininas.

“Por mais que o futsal feminino 
não seja suficientemente reconhe-

cido e mesmo que seja mais difícil 
seguir carreira ou achar um time 
amador, o desafio de jogar, se engajar 
e lutar vale muito a pena para quem 
realmente quer” relata Marina Ma-
chia(20), ex-pivô do time de futsal 
da Escola Municipal Alcina Dantas 
Feijão. Marina conta que se sentiu 
totalmente feliz com a idéia de po-
der representar como mulher o time 
de sua escola :“ Foi uma experiência 
incrível. Amo o futsal desde pequena 
e isso fez com que eu tivesse ainda 
mais motivação pra jogar, quando 
surgiu a oportunidade me vi com-
pletamente empolgada”. 

Para ilustrar o sucesso de brasi-
leiras em suas modalidades temos 
diversos exemplos como os de Maria 
Lenk (primeira nadadora brasileira 
com recorde mundial de performan-
ce e a única mulher introduzida no 
Swimming Hall of Fame, importante 
salão da fama para os nadadores), Ra-

faela Silva (campeã mundial de judô e 
medalhista de ouro nas Olimpíadas), 
Aída dos Santos (primeira mulher 
brasileira a disputar uma final olím-
pica no salto em altura) e Maurren 
Maggi (medalhista de ouro no salto 
em altura nas Olimpíadas de 2008, 
mulher referência nesse esporte), entre 
várias outras.

 “Acho que a principal lição que 
levamos foi o trabalho em equipe. 
Éramos como uma família e nosso 
professor e técnico sempre tinha pala-
vras de superação e otimismo. Foi um 
grande passo e marco na vida de todas 
nós”, afirmou Natacha Lima.

O esporte feminino quebra bar-
reiras e apresenta bons resultados, 
mais ainda deve ser melhor reconhe-
cido e apoiado pela população. Atre-
lado à educação e conscientização de 
sua importância dará ainda mais or-
gulho não só ao Brasil, mas também 
para o mundo.

Luta diária
por mais espaço

Atletas da comunidade LGBT
se escondem com receio de se assumirem

no meio esportivo

Cláudio Vinicius
Tiro de meta, um som ecoa 

diante da torcida quando o go-
leiro adversário parte para a co-
brança. “Ôôô BICHA!”. O ano é 
2018, quando vários movimentos 
pró LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Travestis, Transexuais ou 
Transgêneros) ganharam força e 
tomaram grandes proporções. Mas 
por que aquele que é chamado gay 
não fazer o gol do título, decidir 
com uma cesta de três pontos, fazer 
o touchdown da vitória? O que eles 
têm de diferente?

Declarar-se LGBT+ é um ato 
corajoso. A coragem triplica se isso 
ocorrer com um atleta profissional, 
especialmente no Brasil, um dos 
países que mais mata LGBTs no 
mundo – 346 pessoas morreram 
vítimas do preconceito no Brasil, 
segundo os dados de 2018 do Gru-
po Gay da Bahia. Entrar em uma 
sessão de comentários, seja no ano 
de 2008 ou 2018, de um grande 
veículo midiático esportivo, sobre 
um conteúdo que fale sobre pesso-
as LGBT nos esportes é como con-
gelar no tempo. Não existe dife-
rença entre 10 anos atrás e o agora, 
ainda mais se o esporte em questão 
for o futebol.

Homens gays não aguentariam 
o tranco de um esporte mais vio-
lento; mulheres lésbicas seriam 
masculinizadas demais, o que seria 
injusto para as demais competido-
ras heterossexuais, uma associação 
de diversas ideias tão preconceitu-

O Brasil consolidou-se histori-
camente como um reduto masculi-
no e, por muito tempo, se natura-
lizou a ideia de que futebol era um 
“jogo para homens”, até em função 
da proibição da prática do esporte 
pelas mulheres, que ocorreu entre 
1941 e 1979. Nessa linha, o que é 
diferente é inferiorizado e a homo-
fobia no futebol é uma das formas 
de demarcar essa diferença.

O resultado disso são os xinga-
mentos - seja contra o juiz ou al-
gum adversário, com o objetivo de 
feminizá-lo, de mostrar que é pior 
por ser “menos homem”. Um gran-
de exemplo dessa realidade é o caso 
do “Bambi”, usado por torcedores 
adversários para se referir de forma 
pejorativa ao São Paulo Futebol 
Clube e sua torcida.

“Sempre tive medo de me assu-
mir por conta da sociedade impor 
que ser homossexual é errado, acho 
que no esporte isso é decorrente da 
sociedade querer impor gêneros es-
pecíficos para cada esporte, sendo 
que na verdade cada um pode fazer 
o que quiser.” Elora Santos Silva, 
23, faixa preta de Taekwondo.

O esporte para o público 
LGBT é um espaço de resistência, 
luta e apropriação. Apesar dos pro-
blemas nas mais diversas esferas, 
das suas raízes histórico-culturais, 
iniciativas ainda escassas como es-
sas devem ser ampliadas e multipli-
cadas, a fim de incluir também na 
dinâmica esportiva essa população 
historicamente marginalizada.
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osas, quanto as repetidas pelas tor-
cidas nos campos e ginásios.

Sem contar o temor insano que 
surge na mente de algumas pessoas 
ao se imaginar dividindo um ves-
tiário com alguém de orientação 
sexual diferente da sua. Como se 
tudo o que gays quisessem ou espe-
rassem na vida fosse única e exclu-
sivamente invadir vestiários. 

O preconceito vem de todos 
os lados: da torcida e dos colegas 
também. Essa homofobia no fu-
tebol acaba colaborando para que 
muitos, ao se profissionalizar, op-
tem por não se assumir. Por conta 
do estereótipo, atletas têm receio 
de se assumir publicamente, sofrer 
preconceito e prejudicar suas car-
reiras.

Agressões, repulsas, falta de 
apoio ao movimento. Muitos prefe-
rem viver na escuridão do que mos-
trar para o mundo quem realmente 
são ao levantar a bandeira colorida, 
cheios de amor para dar e mostrar 
que a opção sexual não é símbolo 
de força ou que podem competir 
tão bem quanto os outros. 

A atleta de futsal Marilia Ama-
ra Leoncio do Vale, 22, diz que se 
sente insegura quando vai praticar 
o esporte por conta das ofensas de 
torcedores rivais que acontecem 
durante o jogo. “É um esporte 
muito difícil de se jogar por não 
ter prestígio nem reconhecimento 
e quando você é lésbica e negra dá 
um certo receio do que as pessoas 
vão pensar”, completou.
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fala o que achou das cédulas antigas, 
carteiras de motorneiro e maquetes: 
“não sabia que existiu tudo isso de 
dinheiro no Brasil, as carteiras de mo-
torista são diferentes e os mini ônibus 
parecem de brinquedos, adorei tudo”. 

No  Museu dos Óculos Giocon-
da Giannini, fundado em 1996 pelo 

Harry George (37), Auxiliar de 
Marketing do museu, revela: “Desde 
os anos 70, Sr. Miguel era um grande 
colecionador de peças antigas,  come-
çando com os pince-nez do século 18, 
vendidos até os anos de 1920. Então, 
ele resolveu abrir este Museu a par-
tir de sua coleção particular. Alguns 
clientes e amigos juntaram algumas 
peças de entes queridos e as doaram 
para sua abertura”.

“O mais fascinante são as doações. 
Primeiro recebemos a doação de óculos 
feitos especialmente para operar cora-
ção. Após o falecimento do Dr. Juan, 
sua filha resolveu doá-lo ao Museu. 
Juan foi braço direito do Dr. Zerbini, o 
maior cardiologista do Brasil. Os óculos 
são trifocal, possuem, lentes para perto 
e longe e, no centro da lente, existe 
uma mega lupa, muito interessante.E, 
depois dois arquitetos doaram as lentes 
dos óculos do arquiteto que projetou 
o conjunto nacional Dr. David Li-
beskind”, relembra George.

o Ônibus Double Decker ou Fofão, 
como era conhecido na época), 1.500 
fotografias, além de diversos docu-
mentos, objetos e móveis.

Nicolas de Souza, (10), se encan-
tou com os transportes “gostei muito 
dos bondes, nunca tinha visto um an-
tes. São lindos”. O menino também 

 Luana Yanka Caroline
Quantas vezes, ao visitar museus, 

pensamos como as pessoas viviam na-
quela época? Além de nos contar essas 
histórias, eles também conseguem esti-
mular nossa imaginação com suas par-
ticularidades. Não é preciso sair de São 
Paulo para se surpreender com diferen-
tes museus e  acervos que você nunca 
imaginou, como o Museu Tecnológico 
Ferroviário do Funicular, Museu do 
Transporte Público Gaetano Ferolla e o 
Museu dos Óculos Gioconda Giannini.

Museu Tecnológico Ferroviário do 
Funicular, fundado na década de 90 e 
localizado na Vila de Paranapiacaba, 
em Santo André,possui um acervo que 
contém mais de 10 mil peças oficina 
da antiga SPR (São Paulo Railway) 
utilizadas nas manutenções dos trens. 
“As doações das peças são feitas por ex 
funcionários ferroviários ou parentes 
deles”, conta Sidnei Gonçalves (38), 
Diretor Financeiro e Administrativo.

Constituído por objetos da ofici-
na, vagões, locomotivas, sistemas fu-
niculares, pátio de manobras, carros, o 
museu recebe cerca de 2.200 visitantes 
por mês. “ Ver a alegria nos olhos dos 
moradores, ao contemplar a locomo-
tiva a vapor voltar a funcionar foi mui-
to emocionante”, relembra Sidnei. 

Museu do Transporte Público Ga-
etano Ferolla, inaugurado em 1985 
por um ex-funcionário da CMTC 
(Companhia Municipal de Transpor-
tes Coletivos). Possui acervo  1.500 
livros, conta com sete veículos (dentre 
eles o Bonde de Areia, Bonde de Tra-
ção Animal, Bonde Fechado Gilda e 

óptico Miguel Giannini, é possível 
ver  900 peças do acervo. Uma delas 
é um óculos de 400 a. C., utilizado 
para dores de cabeça ou distúrbios 
mentais. Outra curiosidade é a cole-
ção dos acessórios usado por celebri-
dades como  Elis Regina, José Wilker, 
Jô Soares , Rita Lee e Mário Covas.  

Horários de Funcionamento
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Pátio com 
os sete 
transportes

8 lharocialMaio de 2019
Ano 10 - Nº 49

Vinicius Cabral
Moonlight conta a história de 

Chiron, um garoto tímido de poucas 
palavras, que teve sua infância na pe-
riferia de Miami, nos anos 70, onde 
tinha que conviver com sua mãe de-
pendente de drogas e o próprio tráfi-
co e claro, a parte mais forte do filme, 
o bullying em sua escola, por sempre 
questionarem sua masculinidade, 
algo muito recorrente na comunida-
de negra americana.

O filme se divide em três capí-
tulos: o primeiro se chama Little, 
apelido pelo qual era chamado pelos 
colegas de escola. O segundo, Chiron, 
o seu próprio nome, que retrata bem 
a parte ondeele se descobre e também 
sua sexualidade. E, por fim, o último 
chamado de Black, outro apelido de 
infância que ele adotou, após todos 
os acontecimentos dos dois primeiros 
capítulos, e o mostra envolvido com o 
tráfico de drogas, ainda sem conseguir 
saber a sua verdadeira identidade.

Logo no início você vê o garoto 
fugindo aos gritos de vários xinga-
mentos homofóbicos, que à época ele 
nem sabia do que se tratava, e sendo 
uma criança sem pai, acaba encon-
trando refúgio em Juan (interpretado 
por Mahershala Ali, indicado ao Os-
car pelo seu papel) e sua esposa Te-
resa (Janelle Monae, cantora e atriz). 
Nesse momento, Chiron encontrou 
uma nova família. Mas, ironicamen-
te, o menino descobre que sua mãe é 
dependente de drogas e quem vende 
essas drogas para ela é o próprio Juan, 
traficante da região.

No segundo ato, alguns anos já se 
passaram e agora, Chiron está na ado-
lescência. Nesse meio tempo, Juan 
acabou morrendo, em consequência 
da vida em que vivia, e sua mãe está 
cada vez pior. Na escola, Chiron ain-
da era muito perseguido apenas por 
ser muito introspectivo e o seu novo 
refúgio se mostra ser um amigo da es-
cola, Kevin, com quem compartilha 
sua primeira experiência sexual. Em 

outro momento, porém, seu ami-
go acaba se virando contra ele, por 
medo de ser discriminado e acaba o 
agredindo junto com outros meninos 
que o perseguiam. Após isso, Chiron 
se revolta e agride violentamente um 
de seus bullies e, como consequência 
e, como consequência, é preso.

No final, após sair da cadeia, Chi-
ron se transformou em Black. O me-
nino magrelo já não existia mais, pelo 
menos ao que parece. Porém, ao rece-
ber uma ligação de seu antigo amigo 
Kevin, podemos ver que o mesmo 
garoto ainda estava ali, reprimido e 
com medo de ser quem realmente é, 
por ter crescido em uma sociedade 
que recriminava - e ainda recrimina - 
pessoas como ele, principalmente na 
comunidade negra nos Estados Uni-
dos da América.

O filme aborda vários assun-
tos delicados e os mostra como um 
soco no estômago. Tópicos como 
racismo, homofobia, uso e tráfico 
de drogas, por muitas vezes não são 
abordados pelo motivo de muitas 
pessoas verem como um tabu, mas 
o diretor Barry Jenkins conseguiu 
mostrar no filme, de forma magis-
tral, desafiando estereótipos e ten-
tando conscientizar as pessoas sobre 
todos esses temas importantes para 
a nossa sociedade. Por tudo isso, ele 
fez jus à todas indicações ao Oscar 
recebidas no ano de seu lançamento, 
e premiado em três ocasiões como 
Melhor Filme, Melhor Ator Coadju-
vante para Mahershala Ali e Melhor 
Direção para Barry Jenkins. 

Moonlight:
Uma história sobre 

sexualidade e 
preconceito

Filme retrata 
homossexualidade 

de forma 
inteligente e 

sensível, tentando 
conscientizar 

as pessoas 
sobre temas 
considerados 

delicados
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Ficha Técnica
Título: Moonlight (Original)

Ano de Produção: 2016
Dirigido por: Barry Jenkins

Estréia: 23 de fevereiro de 2017 (Brasil)
Duração: 111 minutos

Classificação: 16 anos - Não recomendado 
para menores de 16 anos

Gênero: Drama
País de origem: Estados Unidos da América

1-Museu Tecnológico Ferroviário do 
Funicular - Visitas: Pátio Ferroviário - 

Distrito de Paranapiacaba, Santo André– SP, 
aberto aos sábados, domingos e feriados das 9h 

às 16h, ingresso R$5,00.

2-Museu do Transporte Público Gaetano 
Ferolla - Av. Cruzeiro do Sul, 780 – Canindé- 

SP, próximo à estação Armênia do metrô e 
funciona de terça à domingo, das 9h às 17h, 

entrada franca.

3-Museu dos Óculos Gioconda Giannini - 
Rua dos Ingleses, 108 – Bela Vista, São Paulo 

– SP, entrada franca. Segunda à sábado, das 9h 
às 17h30.

Acima e abaixo, dois óculos com mega lupa do 
cardiologista Dr.Juan.

Podemos relembrar como era a vida em outros séculos, por meio  de seus acervos

Abaixo,
Sistema

Funicular.

À esquerda, 
alguns dos 
modelos de 

ônibus utilizados 
ao longo dos 
anos, incluso 

um modelo 
inspirado nos 
Double-Deck 

ingleses. 

Museus: será que são todos iguais?
Universidade Municipal de
São Caetano do Sul - USCS
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