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Defender a liberdade de 
imprensa é desafio diário
Mesmo após a ditadura, quando jornalistas 
foram violentamente calados, é necessário 
lutar para garantir a informação verdadeira 

à sociedade. Ainda hoje a imprensa 
sofre ataques de governantes e ocupa a 
105° posição no ranking dos países com 
liberdades para o jornalismo, segundo a 

Repórteres Sem Fronteiras. Veja na página 4.  

Proteção de dados 
na internet 

Especialista destaca nova lei de proteção de 
dados que se aplica a qualquer pessoa física 

ou jurídica no Brasil e os perigos na web. 
Página 7.

A Aliança Cultural Brasil-Japão 
fundada pelo brasileiro Guilherme de 

Almeida promove o conhecimento 
com cursos do idioma japonês e 

sobre a cultura nipônica. Página 2.

Fusão da cultura 
japonesa e brasileira no 
coração de São Paulo
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M Em luta contra a Aids 

Mulheres denunciam 
assédio no Metrô e trens

1o de dezembro é um dia para lembrar que 
é preciso se proteger contra esta doença, 

conhecer a luta de pessoas soropositivas como 
Ester Inácio, que vence a doença dia após dia 
desde a década 1990 e para cobrar do serviço 
público posturas mais efetivas contra o avanço 

da Aids no Brasil. Página 3.

 

Cultura indígena enraizada
na grande São Paulo

Etnia mantém identidade 
viva na maior metrópole 

da América Latina, 
passando conhecimento 

aos não-indígenas e 
ensinando 

como é possível 
o progresso 

consciente. 
Página 8.

Animais que 
vivem nas ruas 

podem transmitir 
doenças para 

humanos

9 entre 10 mulheres dizem ter sofrido 
assédio nos vagões superlotados do 

Metrô e dos trens. Página 5. 

Coordenador pedagógico ressalta 
a importância do monitoramento e 
a responsabilidade dos pais com o 
que os filhos acessam na internet. 

Página 7.

Escola deve combater 
Cyberbullying, diz a lei

Associações formadas por 
estudantes universitários, promovem 

festas, campeonatos esportivos 
e integração entre alunos e a 

comunidade. Elas são as

ATLÉTICAS
Página 6.

O que faz o 
vereador na 

cidade? 
Entenda como esse 

parlamentar é de 
suma importância 
para a população 

e também a 
autoridade pública 

que mais representa 
a comunidade. 

Página 4.

Página 5.



Política - Editora: Jeniffer Alves Portes; Diagramadoras: Lorena Rocha da Silva e Regiane Gomes; Pauteiros: Jeniffer Alves, 
João Marcelo e Regiane Gomes; Revisores: João Marcelo e Pamela Vieira. Saúde - Editora: Júlia Paiva; Diagramadora: Júlia 
Paiva; Pauteiros: Bárbara Lira, Júlia Paiva e Pablo Vieira; Revisoras: Bárbara Lira, Júlia Paiva e Pablo Vieira. Cidade - 
Editor: Luis Oliveira; Diagramador: Luis Oliveira; Pauteiros: Luis Oliveira, Karina Costa; Revisor: Karina Costa. Tecnologia 
- Editora: Larissa da Mata; Diagramador: Juan Alejandro; Pauteiros: Gabriel Wallace, Juan Alejandro e Larissa da Mata; 
Revisor: Gabriel Wallace. Esporte - Editora: Marianne Silva; Diagramadora: Thailize Oliveira; Pauteira: Camila Alves; 
Revisora: Marianne Silva e Thailize Oliveira. Cultura - Editor: Pedro Taniguchi; Diagramadora: Ester Nascimento; Pauteira: 
Amanda Tung; Revisora: Milena Alves Barbosa.

Por Amanda Tung
Os japoneses estão no 

Brasil há 111 anos, país que 
tem a maior colônia japonesa 
fora do Japão. Com o passar 
dos tempos, a cultura japo-
nesa foi contribuindo com a 
brasileira e os japoneses que 
aqui vivem acabaram por in-
corporar elementos da cultura 
brasileira, criando a cultura 
nipo-brasileira. 

Anderson Yukio, 34, é 
descendente de japoneses e 
já morou seis anos no Japão. 
Para Yukio, os dois países 
têm o que aprender com o ou-
tro, “lá no Japão eles tem uma 
sociedade bem organizada e 
respeitosa, o que não aconte-
ce muito aqui no Brasil. Em 
contrapartida, os japoneses 
parecem ser mais restritos e 
deveriam aprender a ser mais 
‘extrovertidos’ como os brasi-
leiros”, afirma Anderson.

O Brasil é um país 
que tem a fama de inclusivo 
e aceitar pessoas do mundo 
todo. Para Alexia Matunaga, 

Fachada da Aliança Cultural Brasil Japão, unidade Pinheiros.

16, também descendente de 
japoneses, o Brasil é um país 
de oportunidades e rico cultu-
ralmente. Para ela, é impor-
tante manter as tradições ni-
pônicas vivas. “Na minha casa 
nós temos o costume de manter 
alguns hábitos japoneses, tais 
como tirar os sapatos antes de 
entrar em casa, agradecer antes 
das refeições, separar o lixo, 
não jogar o lixo nas ruas, usar 

máscara quando estou doente”, 
conclui. A estudante ainda cos-
tuma visitar o bairro da Liber-
dade com a família.

A Liberdade, bairro 
centro paulistano, é palco 
comum para encontrar festi-
vais japoneses, com feirinhas, 
souvenirs e outras coisas. 
Pessoas de todos os cantos 
da cidade se encontram nas 
feirinhas aos finais de sema-

na para vivenciar esses acon-
tecimentos e é uma forma de 
preservar a cultura japonesa 
e contribuir para a brasileira. 
Entre tantos restaurantes, lo-
jas e feirinhas japonesas espa-
lhadas pela cidade, há lugares 
especiais com a história e a 
cultura nipônica, que também 
é uma forma de preservar 
essa cultura.

A Aliança Cultural 
Brasil-Japão, entidade sem 
fins lucrativos, foi fundada 
pelo brasileiro Guilherme 
de Almeida, em novembro 
de 1956. Guilherme foi um 
dos pioneiros em escrever 
em português poemas haicai, 
um estilo de poema curto de 
origem nipônica. A entidade 
conta com quatro unidades na 
cidade de São Paulo e ofere-
ce cursos de língua japonesa 
e cultura japonesa, já que os 
dois estão muito interliga-
dos. Além disso oferece cur-
so de língua portuguesa para 
japoneses.

 Cultura japonesa 
enriquece São Paulo

Como a cultura nipônica está presente na cidade e na vida do paulistano.
FOTO: ESTER NASCIMENTO 
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Por Lorena Rocha         
Hoje mais do que nun-

ca, jovens debatem como a 
política brasileira afeta suas 
vidas e as formas com quais 
eles podem influenciar em 
seu resultado.   

Segundo pesquisa do 
Datafolha de 2018, 29% dos 
jovens na faixa etária entre 16 
e 25 anos disseram ter muito 
ou algum interesse em disputar 
uma eleição ou assumir um car-
go no governo. Mesmo a dispo-
sição sendo maior nos jovens, a 
presença deles em cargos signi-
ficativos ainda é tímida. 

Na Câmara Municipal 
de São Paulo, por exemplo, 
dos 54 vereadores eleitos, 
menos de 8% têm idades en-
tre 22 e 37 anos. 

Mas graças as redes 
sociais,  a participação políti-

ca se tornou mais democráti-
ca. Para Rafael Pacheco, que 
usa seu Twitter para discutir 
política, ainda há uma certa 
incompreensão no ativismo 
jovem, “vejo uma participa-
ção muito grande sobre pau-
tas identitárias, mas ainda 
pouca participação quanto à 
questões mais amplas como 
consciência de classe, por 
exemplo. É um processo lon-
go de amadurecimento. Nesse 
sentido   as redes sociais tam-
bém ajudam     muito, mas cabe 
a todo mundo construir pontes 
de diálogo entre as gerações”. 

Rafael aponta também 
que partidos da direita estão 
sabendo tirar proveito das 
redes sociais e do incentivo 
a vozes mais jovens para pro-
mover suas pautas políticas, 
com parlamentares com me-

nos de 24 anos  mas o enco-
rajamento não é feito de ma-
neira devida, “esse governo 
apóia essa participação, mas 
de um jeito ruim, sem forma-
ção política. Os governos de-
veriam ter como política pú-
blica uma formação político 
e social nas escolas.”, disse 
Rafael. 

 Para Joyce Araújo, 19, 
o apoio é apenas uma nova 
forma de marketing, “o go-
verno apoia quem os favore-
ce, independente de  idade, mas 
é perceptível que muitas vezes 
não levam os jovens a sério”. 

Já Bruna Lima, 19, não 
crê em qualquer apoio políti-
co a juventude “sinceramente 
não acredito que o governo 
apoie jovens na política”.

  Bruna é parte da po-
pulação esmagadora que não 

se vê e não quer se envolver 
no meio político brasileiro, 
e apesar de reconhecer a im-
portância do voto, restringe 
sua participação às eleições “ 
Acredito que meu voto possa vir 
a mudar algo no país, mas sim-
plesmente não tenho interesse 
nenhum em política, mesmo sa-
bendo que é muito importante”. 

 Para Rafael, a chave 
para um engajamento juvenil 
maior está na educação, “o 
voto é o instrumento mais  de-
mocrático que existe, porque 
ele iguala todo cidadão. O jo-
vem tem que poder escolher 
participar ou não da política, 
mas precisa ter uma formação 
melhor nesse sentido pra ter 
mais discernimento na hora 
de fazer essa escolha e sobre-
tudo pra poder ajudar a cons-
truir caso participe”.

Jovens propõem uma nova 
forma de fazer política

Graças as redes sociais,  jovens se tornam mais ativos politicamente.

Extra! Extra! Extra! 
A nova edição do jornal Có-
digo, se encontra entre nós. 
Trabalhamos incansavelmen-
te para trazer o melhor do 
profissional que habita dentro 
cada um de nós.

Tanto que atravessa-
mos o mar para falar da cultu-
ra Japonesa, mas não esque-
cemos do nosso solo gentil 
e demos espaço para o povo 
indígena. Tema esse que mui-
tos não querem dar nem um 
centímetro de Terra.

Não vamos negar que 
vivemos, na época da Fake 
News , mas não se preocu-
pe porque nossos jornalistas 
estão vacinados contra essa 
mau. Temos segurança em 
nossos dados. Só de pensar 
nos cortes que tivemos que 
fazer a saúde dos alunos já 
piora, mas não se preocupe, 
o único corte que tivemos 
que fazer foi nos textos. Essa 
edição está com temas mais 
diversos que a Gastronomia 
Paulista e mais recheado que 
muita coxinha por aí, deixando 
ela mais cara que a estatais que 
o governo está oferecendo.

Não é porque somos 
estudantes que não falamos 
delicado, porque ainda temos 
a liberdade de expressão para 
lidar com temas como Aids, 
retratado na vida de uma pes-
soa, também as constantes 
mudanças no mundo princi-
palmente por causa da tec-
nologia que ajuda a aprender 
através dos jogos, mas junto 
com ela traz o cyberbullying.

É meus queridos leito-
res, espero que tenham uma 
boa leitura e que possam 
aproveitar cada linha que 
escrevemos com tanto suor. 
Nosso sonho ainda é mudar 
o Brasil e não mudar de en-
dereço. Por que o único lugar 
que estamos em primeiro é na 
tabela das Paraolimpíadas.
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Por Bárbara Lira
De acordo com o Cen-

so da Educação Superior de 
2015, o Brasil tem oito mi-
lhões de estudantes matri-
culados em 33 mil cursos de 
graduação de 2.364 institui-
ções públicas e particulares. 

O sonho do tão espera-
do diploma não é bem anali-
sado antes de ingressarem na 
faculdade, por isso, a maioria 
desses estudantes encontra 
dificuldade em lidar com essa 
nova rotina. “O aluno está 
em uma fase de transição, na 
maioria das vezes para uma 
vida adulta, de responsabili-
dades, que exige uma autono-
mia em relação a si mesmo. 
É um momento em que ele 
está imerso em um ambien-
te de socialização, mas que 
nem sempre consegue achar 
o equilíbrio para se socializar. 
É uma característica do mo-
mento, o aluno exige muito 
de si mesmo”, explica a psi-
cóloga Maria Camila.

Com tantos desafios e 
obrigações, o estudante tende 
a deixar de lado atividades 
comuns que antes ele pratica-
va como algo rotineiro em sua 

vida, como exercício 
físico, alimentação 
saudável e momentos 
de lazer com a família 
e amigos. Isso, porque 
durante essa fase ele 
desenvolve uma auto 
cobrança significativa 
que o limita a dedicar-
-se quase totalmente 
aos estudos, pois a 
essa rotina está inte-
grada a responsabili-
dade no trabalho. Afi-
nal, é o emprego que 
garante a mensalidade 
no fim do mês, já que 
60% dos estudantes universi-
tários conciliam estudos com 
o trabalho, segundo uma pes-
quisa realizada em 2018 pelo 
IPEA.

Analisando esses fa-
tores não é difícil entender 
porque esses alunos têm de-
senvolvido problemas de saú-
de. Isso, porque não há um 
equilíbrio na rotina desses 
educandos.

Uma enquete realizada 
na Universidade Cruzeiro do 
Sul, campus Liberdade, apon-
tou que 99% dos estudantes 
assumiram ter problemas de 

Por Júlia Paiva
O diagnóstico era o 

pior possível: estado termi-
nal, pesando 36 quilos aos 
50 anos. Foi quando ela dis-
parou: “Isso é um vírus? En-
tão eu desafio esse vírus e 
não vou morrer.” Foi assim 
que Ester Inácio iniciou uma 
nova vida enfrentando o vírus 
da Aids, em plena década de 
1990. Hoje ela conta sua his-
tória sem revolta, mas se co-
bra por não ter se protegido. 
Às vésperas do dia mundial 
da luta contra a Aids, a histó-
ria de Ester é um grito de aler-
ta para as autoridades e para 
toda sociedade. 

A semana vermelha do 
mês de dezembro tem grande 
importância, pois busca en-
volver todos para a melhoria 
da saúde e preservação do 
bem-estar sexual. O objetivo 
das campanhas é conscientizar 
a população, principalmente a 
jovem, dos riscos de um sexo 
sem a proteção devida. A mis-
são do Dia Mundial de Luta 
Contra a Aids é deixar claro os 
preconceitos que ainda exis-
tem e, aos poucos, exterminá-
-lo junto com o vírus.

Olhares, distanciamen-
tos, expressão de dó, manifes-
tações de desprezo, revelam 
preconceitos e ignorância e 

afeta quem tem o vírus e a re-
jeição e o desprezo contagia 
também a família. 

Dona Ester é prova 
disso, pois muitos de seus 
amigos se afastaram e nem 
por isso ela se escondeu.  

Nesse caminho Ester 
perdeu pessoas que amava 
com a doença e ajudou como 
pode, viu medicos que ajuda-
ram no seu tratamento falece-
rem e continua superando os 
obstaculos para viver. 

Com essa força, Ester 
ajuda pessoas que começam 
sua caminhada com a doença. 
Enfermeiros do posto Fidéles 
Ribeiro onde se trata desde 
a descoberta da doença, di-
zem que suas conversas com 
pacientes recém descobertos 

ajuda muito no tratamento, 
trazendo esperança pra quem 
ouve a hitória vitoriosa sendo 
bravamente travada por Ester.

A mídia nos anos 90 
tratava a doença com desca-
so, formando perfis de quem 
tinha a doença, chamados de 
“grupos de risco”. 

Esses perfis feitos na 
época dificultavam as desco-
bertas como no caso de Ester, 
que não se encaixava no “gru-
po de risco”. Por esse motivo 
a doença foi descoberta e 
diagnosticada em estado ter-
minal. Ela relata que no início 
médicos disseram que não va-
lia a pena medica-la já que ela 
iria morrer. 

Mesmo hoje em dia, 
partindo da midia, não se vê 

Aos 76 anos, Ester Inacio enfrenta a Aids com coragem e determinação, sendo exemplo de força para muitos.

Uma luta por toda a vida

saúde devido à rotina acadê-
mica. Fatores como ansie-
dade, estresse, insegurança, 
mau desempenho escolar, 
dificuldade de concentração, 
depressão, poucas horas de 
sono, má alimentação e desâ-
nimo - esses três últimos com 
maior índice na pesquisa - re-
fletiram em desequilíbrio na 
rotina dos estudantes. “Por 
ser uma fase de adaptação, 
o aluno começa a viver em 
função da mudança devido às 
cobranças a si mesmo. Os há-

bitos de rotina acabam se tor-
nando um desvio de sua obri-
gação acadêmica. Isso acaba 
virando um ‘monstrinho’ que 
impede o estudante de sentir 
normalidade com atos comuns 
como praticar atividades, so-
cializar-se, divertir-se”, co-
menta a psicóloga.

Outro fator preocupan-
te é o sono, essencial para a 
vida de qualquer ser humano, 
muito mais de um universitá-
rio, que precisa repor as ener-
gias diariamente. A verdade é 
que poucos conseguem tempo 
para dormir bem, e quando 
dormem, o sono vem coberto 
de cobranças, ansiedade e pre-
ocupações.

Como, então, lidar 
com essa rotina que é realida-
de na vida de tantas pessoas? 

Note, que a cobrança 
parte do próprio aluno. Tirar 
boas notas, fazer bem os tra-
balhos, estar preparado para 
as provas, controlar sua fre-
quência, para também não ex-
ceder as faltas, as obrigações 
são inúmeras, os desafios 
estão por todos os lados. Por 
isso, é importante que as uni-
versidades tenham um ampa-

ro psicológico para atender os 
alunos, promover campanhas 
de combate a depressão e até 
ao suicídio, situação desen-
volvida em casos extremos,  
e criar um ambiente mais re-
ceptivo, que possa neutralizar 
as preocupações inerentes a 
eles. 

A universidade pode 
desenvolver uma agenda de 
atendimento para conhecer 
mais intimamente os perfis 
que estão sendo formados, 
pois não basta apoio educa-
cional, é necessário que haja 
apoio emocional também. 

É essencial, no entan-
to, que o universitário saiba 
que a maior parte está nele, 
e que há coisas que ninguém 
poderá fazer, senão ele mes-
mo. Não ter medo, nem ver-
gonha de pedir ajuda.

O ideal, é encontrar 
sempre um equilíbrio, afi-
nal, essa é uma fase que tem 
data de validade. Entender, 
que o processo acadêmico 
deve ser favorável ao estu-
dante e que o resultado dele 
virá paulatinamente e deve 
trazer satisfação e não trau-
mas ao universitário.

tantas campanhas para a pre-
venção e conscientização. 

A doutora Estefânia 
Oliveira, explica que a doença 
só pode ser transmitida sexu-
almente, por via endovenosa 
ou em transfusão sanguínea, 
o que é cada vez mais raro 
hoje em dia. O tratamento pra 
doença é feito com coquetéis 
de medicamentos. 

No passado os medi-
camentos eram agressivos e 
Ester lembra como sofreu e 
alguns efeitos deixaram  mar-

Doutora Estefânia 

Ester Inacio 

cas até hoje. Por ser na época 
“cobaia” chegou a tomar 18 
comprimidos por dia. Atu-
almente ela toma apenas 3 
comprimidos pela manhã e 4 
a noite. A doutora Estefânia 
diz que pessoas que fazem uso 
dos medicamentos levam uma 
vida normal, podem ter rela-
ção sexual e manter a forma. 

O melhor meio de pre-
venir ainda é o uso de preserva-
tivo, que é distribuído em uni-
dades de saúde, trens e estações 
por toda a cidade de São Paulo.

Rotina acadêmica afeta 
saúde de universitários
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Falta de sono e má alimentação são os principais sintomas dessa mudança.

não ajudam em nada. 
Enfrentar a doença é 
um desafio grande, 
muitas vezes piorado 
pelo preconceito. A 
falta de informação 
ainda é persistente, 
o que deixa a popu-
lação desprotegida e 
com a falsa sensação 
de segurança. Muitas 
pessoas ainda acham 
que a mesma pode ser 
transmitida por saliva, 
um abraço ou toque. 
Essa desinformação 

“Não ter medo de pedir aju-
da”, orienta Maria Camila.
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Ameaça à liberdade de 
imprensa ainda é recorrente                          

Estudos comprovam que só esse ano, O Brasil ocupa o quarto maior número de 
jornalistas mortos.

Por Regiane Gomes
Desde o governo de 

Michel Temer, o Brasil pas-
sou a vender suas estatais. 
O presidente Jair Bolsonaro 
continuou esse legado, e no 
seu atual Governo pretende 
vender 17 estatais. Apesar das 
notícias sobre vendas das es-
tatais, são poucas as que mos-
tram os benefícios ou a falta 
deles em relação às vendas.

Sobre os benefícios, 
o professor de economia da 
Universidade Cruzeiro do 
Sul, Nelson Calsavara diz que 
não serão muitos, se tudo que 
fizermos for vender a estatal 
para o domínio privado. Para 
ele, inicialmente elas são em-
presas deficitárias e que não 
dão lucro. Assim, para que o 
país tenha um bom lucro com 
essa venda, os empresários 
responsáveis pela compra te-
riam que transformar essas 
estatais em uma empresa lu-
crativa. Caso contrário, não 
teremos nenhum benefício 
com a vendas das estatais, pois 
a situação não iria mudar.

Por: Jeniffer Alves
A liberdade de impren-

sa significa publicar informa-
ções que foram apuradas por 
jornalistas com o interesse 
máximo de buscar a verdade. 
É um direito básico do cida-
dão e um fundamento da de-
mocracia. 

Desde os tempos da 
ditadura, dos anos de 1964 a 
1985, os jornalistas já sofre-
ram com a censura ou outras 
violências com o objetivo de 
impedir a divulgação livre 
dos acontecimentos. Ainda 
hoje muitos profissionais so-
frem algum tipo de censura. 

O Brasil ocupa a 105° 
posição em uma lista de 180 
países no ranking mundial 
de liberdade de imprensa, se-
gundo os dados da Organiza-
ção Internacional Repórteres 
Sem Fronteiras. 

Um exemplo de ata-
que à imprensa foi quando o 
atual presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro ameaçou 
o Jornal Folha de São Paulo 
com boicote a publicidade e 
patrocínio, por acreditar que 
o veículo estaria criando fake 
news a seu respeito. “O atu-
al presidente do Brasil não 
gosta da imprensa. Não gosta 
de ser questionado e muito 
menos de críticas. Quando 

a repercussão fica acima dos 
limites, ele retoma o tema e 
desmente o dito”, comentou 
o assessor de imprensa Sérgio 
Bourroul.

O jornalista investiga-
tivo Eduardo Reina comentou 
ao jornal Código que passou 
por ameaças em anos de sua 
experiência na comunicação, 
quando estava na cobertura 
do então candidato a presi-
dente da República Fernando 
Collor, em 1990. Afirma ter 
sido ameaçado em Alagoas e 
em São Paulo.

A informação é algo 
imprescindível à sociedade, 

que necessita estar informa-
da e ter conhecimento do que 
acontece ao redor dela. “Hoje 
podemos dizer que o Brasil é 
um país democrático. Ainda 
ocorrem vícios e falhas ‘insti-
tucionais’’ a serem cuidadas e 
a relação com a imprensa, por 
sua relevância, merece prio-
ridade. A imprensa, embora 
possa sofrer alguns trancos, 
como tem ocorrido, será obri-
gada a registrar os fatos e dar 
voz à maioria”, assegurou o 
assessor.

Três de maio é o dia 
da liberdade de imprensa e 
só neste ano o Brasil já ocu-

pa o quarto lugar em número 
de jornalistas mortos, segun-
do a pesquisa da organização 
Press Emblem Campaign de 
Genebra. A estatística tam-
bém considera ameaças a blo-
gueiros e radialistas. 

O assessor de imprensa 
Sérgio Bourroul, trabalhava 
para uma empresa implicada 
na Lava Jato. Ele ressalta que 
a busca por o espaço do con-
teúdo editorial é digno e fun-
damental para a avaliação do 
leitor, e que apesar dos pro-
blemas atuais, a liberdade de 
imprensa não irá acabar com 
o decorrer do tempo.

Os prós e 
contras da 
venda de 
estatais
Professor de 

economia fala 
sobre as vantagens 
e desvantagens da 
venda das estatais 

para o Brasil

O impacto dos vereadores
na sociedade 

O vereador é a autoridade pública mais presente na vida de sua comunidade. 

Por João Marcelo 
          O papel do vereador é vi-
tal para a comunidade a qual 
representa, ele é responsável 
pela aprovação das contas do 
prefeito, da formulação do 
orçamento, e também propor, 
alterar ou extinguir leis e re-
gulamentações. Isso significa 
que o vereador é a autoridade 
pública mais presente na vida 
de sua comunidade.

Antônio Donato do 
Partido dos Trabalhadores 
(PT), foca sua atuação na 
melhoria do transporte públi-
co na periferia da Zona Sul 
de São Paulo, e na construção 
de equipamentos para com-
bate às enchentes na região 
do córrego do Pirajussara.

Já para Caio Miranda 
Carneiro, do Partido Socia-
lista Brasileiro (PSB), seu 
maior desejo como servidor, 
é dar esperança aos jovens. 
“Acredito que a mobilização 
dos jovens para perto da po-
lítica é uma das maiores con-

Donato (PT) está 
exercendo seu quarto man-
dato, com 119 projetos em 
tramitação, 60 leis aprovadas 
e 40 projetos vetados.Ele que 
também já foi eleito presi-
dente da Câmara Municipal 

tribuições que eu quero dei-
xar. Mostrar para as crianças 
e adolescentes que elas têm 
que cobrar os políticos e 
também fazer parte na cons-
trução de uma sociedade 
mais justa”, afirma Caio.

de São Paulo duas vezes nos 
anos de 2015 e 2016. Já Caio 
Miranda (PSB) que está em 
seu primeiro mandato tem 49 
projetos em tramitação, 24 
leis aprovadas e 11 projetos 
vetados.
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Vereadores recebem paulistanos na Câmara Municipal de São Paulo, durante audiência pública.
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Por Karina Costa
O transporte mais rápi-

do e seguro de São Paulo vem 
se tornando motivo de medo 
diário para a população femi-
nina. No empurra, empurra, 
submetem-se a ir espremidas 
por homens, que muitas vezes 
se aproveitam da situação e as 
abusam publicamente, dentro 
dos vagões do metrô. O assé-
dio sexual tem se tornado algo 
rotineiro dentro do transporte 
público, pois cerca de 97% 
de mulheres já sofreram essa 
violência, segundo pesquisas 
feitas pelos Institutos Patrí-
cia Galvão e Locomotiva, em 
parceria com uma empresa de 
transporte por aplicativo.

A modelo Beatriz 
Rosa, 19, já passou por essa 
situação, tendo sido assedia-
da sexualmente no Metrô. No 
ocorrido, a modelo se sentiu 
humilhada, sem reação, não 
sabia o que fazer, o que falar. 
“Sempre que o Metrô está 
cheio, eu fico olhando para 
ver quem está na minha frente, 
dos meus lados e nas minhas 
costas e também se vejo que o 
trem está muito vazio ou com 
apenas homens dentro do va-
gão, eu prefiro esperar o pró-
ximo”, afirma Beatriz.

José Bezerra, 63, 
Agente de Segurança Metro-
politana, conta como a segu-
rança que impõe respeito nes-

ses casos. A primeira atitude 
tomada pelo departamento 
de segurança do Metrô é pre-
servação, moral e física da 
pessoa, se tiverem testemu-
nhas, ambas as partes serão 
direcionadas para a delegacia 
metropolitana de São Pau-
lo, (DELPOM). O delegado 
ouve as partes e encaminha 
quem deve ser penalizado ou 
não.

Não existe horários 
específicos para esses casos 
acontecerem, pode ser tanto 
com o vagão lotado, como 

97% da população feminina diz já ter sido assediada nos transportes públicos da capital. 

Desemprego faz crescer o 
comércio ambulante

Com uma taxa de desemprego de 16,1%  na região metropolitana de São Paulo 
Prefeitura cria programa para legalizar comercio ilegal.

Por Luis Oliveira
A Prefeitura de São 

Paulo começou uma opera-
ção contra os vendedores am-
bulantes não legalizados no 
último dia 26 de agosto, no 
centro da capital. Com mais 
de 12% da população desem-
pregada no Brasil, muitas 
pessoas tentam ganhar a vida 
com comércio nas ruas, trens 
e metrôs. Caso da Dona Josel-
ma Barbosa, que vende café 
com leite e bolo na frente do 
Metrô Tucuruvi, há 19 anos 
junto ao marido. Ela conta 
que a fiscalização da Prefei-
tura sempre fica rondando a 
área que ela trabalha para ver 
como está a atual situação dos 
ambulantes no local. Afirma 
que sai do local, mas depois 
de um tempo volta.

O Prefeito Bruno Co-
vas anunciou ainda em julho 
deste ano o programa “Tô Le-
gal”,  que busca legalizar as 
atividades de comércios nas 
grandes metrópoles por 90 

dias. A estimativa do governo 
é que 50 mil ambulantes se-
jam regularizados.

A prática do comércio 
ambulante também está pre-
sente nas estações e vagões 
do metrô e trens da capital. 
A Segurança do Metrô alega 
que a prática deste tipo de co-
mércio é ilegal, e que esta ati-
tude é tomada pensando sem-

São Paulo tem 
2 milhões de 
animais nas 

ruas
Brasil registra 30 

milhões de animais 
abandonados.

Por Luis Oliveira
Animais ainda sofrem 

maus tratos e abandonos ao 
redor do mundo e no Brasil 
não é diferente. Cerca de 20 
milhões de cães estão abando-
nados no país. O alto número 
se deve à falta de castração, 
pois muitos animais espalha-
dos pelas ruas do país acabam 
se reproduzindo e geran-
do mais filhotes, que vivem 
nesta lamentável situação. A 
ONG World Animal Protec-
tion fez um ranking de países 
que tratam melhor os animais 
e estudou as legislações des-
ses países para esses casos. O 
Brasil tirou nota C, ficando 
abaixo de países como Reino 
Unido, Áustria e Suíça, que 
foram avaliados com nota A.

A falta de campanhas 
de conscientização de adoção 
é uma das causas para o alto 
índice de animais nas ruas e 
também a falta de punição 
para quem abandona.

“Sempre quis fazer ve-
terinária, porém achava que 
não tinha capacidade emo-
cional para isso, mas vendo 
os animaizinhos passando 
mal, doentes, morrendo do 
meu lado, confesso que achei 
que fosse desmaiar. Mas hoje 
já não sinto mais isso, meu 
pensamento agora é “e aí, o 
que vamos fazer para mudar 
isso”, diz Brunna Hernandez, 
24, Auxiliar de Veterinária, 
após adotar e cuidar de uma 
cachorrinha que sofreu maus 
tratos.

também no vagão vazio. 
“Essa situação, ela depende 
do estado emocional da pes-
soa que vai fazer o assédio, ela 
não depende da quantidade de 
pessoas. Naquele momento 
ele cria aquela ideia que ele 
precisa fazer aquilo, cria uma 
atitude nociva, fazendo o ato 
que acha que pode fazer e não 
ser penalizado. Usando da-
quele momento de pouco es-
paço entre as pessoas.” Afir-
ma José Bezerra, sobre quais 
os horários que mais recebem 
esse tipo de denúncia.

A estação da Sé liderou 
um Ranking feito pelo Metrô 
e pela CPTM de estações com 
mais casos de assédio sexual, 
em um período de 8 meses 
em 2017. Foram registrados 
25 casos na estação. A segun-
da colocada foi a estação do 
Brás na linha vermelha, com 
18 casos no mesmo período, 
seguida por Palmeiras Barra 
Funda, com 15 casos.

O Metrô registra 
a maioria dos casos entre 
05H00 e 10H00, que é o ho-
rário de mais fluxo de passa-
geiros. A comissão da Câmara 
aprovou vagões femininos nos 
chamados horários de pico.

Em alguns pontos da 
cidade, a medida já começou 
ser testada, mas de acordo 
com a norma, as empresas 
são obrigadas a destinar no 
mínimo um vagão em todas 
as composições, exceto nos 
fins de semana e feriados.

Todos os dias o Metrô 
é alertado de ocorrências de 
Importunação ofensiva ao pu-
dor, mas poucos casos vão a 
julgamnto. 

Já foram criados canais 
especializados de atendimento 
e orientação, sem falar da dele-
gacia da mulher, que dá apoio 
para mulheres que sofrem, ou 
já sofreram abusos sexuais e 
maus tratos domésticos.

pre na saúde dos passageiros 
quem podem consumir algo 
que possa lhes fazer mal.

Além das mercadorias 
comestíveis que circulam por 
esse tipo de comércio, tam-
bém está incluída a venda de 
produtos tecnológicos, como 
carregadores, fones de ouvi-
dos e joysticket para celula-
res, que, segundo a Prefeitura 

de São Paulo, são falsificados 
e de origem criminosa.

A estação do Brás é 
o principal ponto de ven-
da de comerciantes legais 
e ilegais. Lojistas do local 
reclamam da falta de orga-
nização por parte dos am-
bulantes e afirmam que este 
comércio acaba atrapalhan-
do o trabalho deles.

Mulheres sofrem assédio 
sexual diariamente no Metrô

Uma das coisas que 
também preocupam a popu-
lação são as doenças que es-
ses animais em situação de 
rua podem transmitir, como 
micose, leptospirose e raiva. 
Por falta das vacinas, esses 
animais infelizmente acabam 
gerando risco na saúde da po-
pulação. Outro motivo para 
constantes reclamações das 
pessoas são os casos de sacos 
de lixo sendo rasgados por 
esses animais, que geram um 
caos na cidade.

FOTOS: LUIS OLIVEIRA

Joselma Barbosa em seu ponto de venda, frente ao Metrô Tucuruvi.

Mulheres dentro do vagão na estação da Luz.

Cãozinho abandonado viven-
do na rua.
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Jogos eletrônicos como 
ferramenta de ensino 

Os jogos eletrônicos auxiliam no interesse de aprendizado das pessoas e ajudam no processo de 
aprendizagem escolar, principalmente entre crianças do ensino fundamental.

Atléticas realizam 
projetos solidários

Por Thailize Oliveira
O ser humano entra 

em contato com a tecnologia 
desde criança. Onde formos, 
podemos encontrar conexão 
à internet, o que é uma ponte 
para as crianças manusearem 
computadores  e smartphones 
com extrema facilidade. Des-
sa forma é interessante inves-
tir em práticas educacionais 
na sala de aula, e os jogos ele-
trônicos vieram para dar esse 
incentivo na educação.

 Os jogos eletrônicos 
educativos já foram alvo de 
discussões no ambiente edu-
cacional e passaram a ser 
usados por muitas escolas 
para ajudar no processo de 
aprendizagem. Após se tor-
narem febre, com buscas re-
correntes no “Google”, eles 
podem ser uma ferramenta 
importante na alfabetização 
e no ensino fundamental, in-
centivando a forma de apren-
der mais divertida. Os jogos 
proporcionam exercícios 
para o corpo e mente, exigem 

a combinação entre os movi-
mentos do tato e visão, para 
que a criança possa executar 
a atividade.

“Os jogos são total-

Atlética Lobos da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID) 
realizam campanha de coleta de sangue em hospital da Zona Leste

Por   Marianne   Silva
Participar de ativida-

des extracurriculares duran-
te a faculdade proporciona 
muitas experiências e apren-
dizados importantes para a 
carreira profissional do estu-
dante. Desta forma, as atlé-
ticas universitárias surgem 
com diferentes oportunida-
des e benefícios. As atléticas 
são associações formadas por 
estudantes em diversas uni-
versidades, com o intuito de 
promover campeonatos es-
portivos, recepção de calou-
ros etc. Apesar de serem as-
sociadas ao âmbito esportivo, 
festas e entretenimento, esse 
não é o principal objetivo das 
atléticas. Elas auxiliam pesso-
as carentes e realizam projetos 
sociais nas comunidades.

Guilherme Matos é es-
tudante de Arquitetura e Ur-
banismo da Universidade Ci-
dade de São Paulo (UNICID) 
e diretor de eventos da Atlé-
tica de Design de Interiores e 
Arquitetura, que realiza diver-
sos serviços sociais para be-
nefícios da universidade e da 
comunidade. “Nosso objetivo 
é mostrar que nos preocupa-
mos com todos que estão ali, 
direta ou indiretamente, para 
divulgar e oferecer apoio para 

mente importantes no desen-
volvimento do aluno, faz ele 
exercitar sua mente e princi-
palmente auxiliar na coorde-
nação motora fina, e, claro, 

a percepção. Eles interagem 
entre grupos com jogos em 
equipe e aprendem a respei-
tar regras e perceber que nem 
toda partida será vencida", 
comenta a Pedagoga e Psico-
pedagoga Mirian Silva, 52.

É importante ressaltar 
que os jogos também estimu-
lam criatividade e o raciocínio 
dos pequenos, principalmente 
quando se tratam de jogos nos 
quais eles possam produzir 
seus cenários e até mesmo a 
criação de personagens. 

Mas será que as esco-
las realmente estão adaptadas 
para receber essa tecnologia?  
De acordo com a entrevistada, 
não seria tão simples assim.

“Na teoria é muito 
simples, mas a prática é ou-
tra coisa, muitos professores 
buscam sim levar conteúdos 
adaptados às tecnologias 
atuais e até mesmo levando 
seus próprios materiais para 
trazer algo novo. Porém não 
depende somente do corpo 
docente, mas de toda uma 

os alunos e a comunidade” 
conta o estudante. Apesar de 
realização de festas e campa-
nhas para arrecadar dinheiro 
e alimentos, ainda há dificul-
dades de divulgação e prin-
cipalmente financeira, pois 
muitas vezes os eventos não 
obtém o resultado esperado. 
“Mesmo com boas intenções, 
não somos bem recebidos na 
comunidade, É complicado li-
dar com pessoas que não estão 
acostumadas a receberem (sic) 
ajuda, fazemos o máximo para 
tentar levar um pouco de en-
tretenimento e auxiliar aque-
les que não tiveram acesso aos 
estudos” diz Guilherme. Mas 

mesmo com estes problemas, 
os integrantes da atlética não 
desanimam. Com a ajuda dos 
alunos e voluntários, são re-
alizados eventos solidários, 
como doação de brinquedos 
para crianças e de alimentos 
para pessoas carentes. Uma 
ação mais comum e constante 
da Atlética é a campanha de 
doação de sangue. “Recen-
temente o hospital do Tatua-
pé pediu nossa ajuda, pois o 
banco de sangue estava pra-
ticamente vazio. Com a aju-
da de todos, conseguimos 
reverter o caso e atingimos 
a meta do hospital” comple-
ta Guilherme.

Brasil lidera quadro de 
medalhas do Parapan
Como modelo de inclusão, país tem a 

melhor marca dos Jogos Parapan 
Por Camila Alves  

            Muitas vezes sem aces-
so a coisas básicas, pessoas 
portadoras de deficiências fí-
sica, intelectual e visual, ga-
nharam inclusão, em 1999, no 
Jogos Olímpicos, um evento 
multiesportivo que acontecia 
desde o ano de 1951.

Com a inclusão, o 
evento obteve alguns ajustes, 
como o nome, os Jogos Olím-
picos da Juventude para atle-
tas adolescentes e os Jogos 
Paraolímpicos para atletas 
com deficiências. 

O marco inicial do 
movimento esportivo para 
deficientes, no Brasil, foi em 
1957, na exibição da equipe 
de basquetebol em cadeiras 
de rodas “Pan Jets”, formada 
por funcionários deficientes 
da Pan American Word Air-
lines. Atualmente no Parapan, 
o país segue liderando o qua-
dro geral de medalhas com a 
maior delegação da história 
do evento. Na edição deste 
ano, o país conquistou o total 
de 308 medalhas, sendo, 124 
ouros, 99 pratas e 85 bronzes. 

Dos jogos estaduais 
escolares para o Mundial Ju-
venil, a atleta Danielle Lon-
ghini, 18, deficiente visual, 
é uma promessa do goalball 
e eleita a melhor do torneio. 
Juntamente com sua equipe, 

conquistou a medalha de ouro. 
Ela expressa a importância da 
divulgação do evento Olímpi-
co para o Paraolímpico.

“Os esportes Olímpi-
cos são mais divulgados. Por 
falta de divulgação pouca 
gente sabe que existe o espor-
te para pessoas com deficiên-
cias.” Diz Danielle Longhini, 
atleta da Associação de pais e 
amigos e deficientes visuais 
(APADV)

O esporte oferece 
grandes oportunidades, den-
tro delas, eles se se sentem 
bem recebidos por pessoas 
com semelhanças, e para atle-
tas que ganham bolsa de estu-
do e ajuda de custo, também é 
conquistada a independência, 
um grande passo para qual-
quer pessoa. 

estrutura física na escola”, 
reforça Mirian.

A indústria brasileira 
de jogos eletrônicos está em 
expansão. Apesar da crise 
econômica, o crescimento 
em 2018 foi de 31%. Embora 
o crescimento interno tenha 
sido significativo, a participa-
ção na produção mundial não 
chega a 1%.

Muitos aplicativos tra-
zem conteúdos com atividades 
de montar, sons de  animais e 
jogos de contar, que dão apoio 
às aulas de português e mate-
mática na escola. Eles podem 
servir de complemento ao que 
o professor explica em sala 
de aula, pois são maneiras de 
aprender brincando.

É importante lembrar 
que os pais são responsáveis 
nesse processo, por monito-
rar o conteúdo das crianças 
em suas atividades, tanto em 
sala como em casa, princi-
palmente se forem crianças 
e se estiverem no início da 
adolescência.

FOTO: ALE CABRAL/CPB
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Crianças aprendendo com os jogos.

Campeonato de Futsal da Atlética Lobos.

Danielle jogando goalball.
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Internet das coisas traz 
conforto e praticidade

Com a chegada do 5G no Brasil, Internet das 
Coisas (IoT) pode se tornar uma realidade

Por: Juan Alejandro
A internet das coisas 

ou IoT (sigla em inglês; In-
ternet of Things), tem che-
gado aos poucos no Brasil. 
IoT, de uma forma simples, é 
tudo aquilo que está conecta-
do e se comunicando através 
de softwares que transmitem 
para uma rede. Mas o que isso 
pode trazer de benefícios para 
o dia a dia, até na questão de 
segurança e saúde e quais são 
os desafios dela?

Como toda tecnolo-
gia nova em um novo seg-
mento, há desafios e barrei-
ras para quebrar, segundo o 
especialista Adriano Mes-

sias, 46, gerente de inova-
ções da empresa Montreal. 

Alta performance, re-
des confiáveis e velocidade 
da internet, são característi-
cas básicas do IoT, em que 
o 5G pode ajudar muito, se-
gundo o especialista,  seja na 
segurança, saúde e até no dia 
a dia. Adriano diz que quan-
to as prioridades em IoT de-
finiria saúde e sensores para 
desastres. “Hoje, por exem-
plo, podemos usar um reló-
gio que detecta variações em 
seu quadro clínico, alertando 
possíveis anomalias e alertas 
para uma emergência”, com-
plementa Adriano.

Lei de proteção de dados prevê 
maior segurança para brasileiros

Brasil segue com maior número de conexões em redes sociais na América Latina.
Por: Larissa da Mata
O Brasil é o país com 

mais smartphones conectados 
da América Latina, segundo 
dados de empresas do setor, 
e os maiores responsáveis por 
este desempenho são as redes 
sociais. O que poucos sabem é 
que as redes, especialmente as 
que oferecem serviços gratui-
tos, na verdade são pagas com 
informações dos usuários que 
nem sempre autorizam este 
uso, o que caracteriza crime 
diante da nova Lei Geral de 
Proteção de Dados, que entra-
rá em vigor em 2020. 

A discussão em torno 
da privacidade de dados é pre-
sente no cenário mundial, uma 
vez que a questão vai além da 
exposição e interesse financei-
ro, pois decorre de uma estra-
tégia de negócios que impacta 
a democracia do país. Como 
o caso da Cambridge Analyti-
ca, que teria contribuído com 
o presidente Donald Trump, 
comprando o acesso de infor-
mações pessoais de usuários 
do Facebook e criando um 
sistema preditivo de influen-
ciar as escolhas dos eleitores 

nas urnas. Thiago Magnani, 
32, com experiência de doze 
anos na área de Tecnologia 
da Informação, comenta para 
onde vão esses registros. “Ge-
ralmente os dados vazados são 
vendidos a anunciantes ou ex-
postos na ‘rede underground’ 
(DeepWeb), obtendo um lucro 
em cima dessas ações”, avalia 
Thiago. DeepWeb corresponde 
à parte não indexada da inter-
net, chamada de web oculta.

O especialista aler-
ta sobre como esse ato pode 
prejudicar a imagem do usu-
ário. “Quando o vazamento 
de dados acontece na Inter-
net de maneira pública, em 
sites como Pastebin, listas de 
e-mails e Whatsapp, a ideia é 
causar um impacto na repu-
tação e imagem da empresa 
ou indivíduo, bem como pro-
porcionar ataques a sistemas, 
sites e serviços quando é re-

Com diálogo, escola 
combate Cyberbullying

Brasil é o 2º pais com mais casos de Cyberbullying contra crianças
Por: Gabriel Wallace
O avanço da tecnolo-

gia no ambiente escolar esti-
mulou as interações entre os 
alunos através de grupos no 
WhatsApp e no Facebook, 
cada vez mais presentes na 
escola. Sem supervisão de 
adultos, esses grupos podem 
desenvolver práticas que ul-
trapassam a linha do respei-
to, levando ao cyberbullying, 
que é todo tipo de intimi-
dação, humilhação feita em 
ambiente virtual, pratica que 
costuma atacar alunos mais 
tímidos ou que não tem parti-
cipação em grupos populares.

Reproduzido em am-
biente escolar, o constrangi-
mento decorrente do cyber-
bullying leva a vítima a ter um 
péssimo desempenho,  se sen-
tir ameaçado na sua própria 
escola. A necessidade de tra-
tar o tema nas escolas foi re-
forçada pela lei n° 13.185/15, 
que também é conhecida 
como lei anti-bullying. Essa 
lei coloca como dever da esco-
la assegurar medidas de cons-
cientização, prevenção contra 
a prática de assédio moral. Em 
uma pesquisa feita pelo Insti-
tuto Ipsos com 20.793 pessoas 
em 28 países mostra que o Bra-
sil é o 2° país com mais casos 

de Cyberbullying, ficando atrás 
somente da Índia.

Para Wellington An-
drade de Paiva, 40, coorde-
nador do Colégio Vida Ativa, 
os pais são responsáveis pelo 
que eles escrevem nas redes 
sociais. “Pai que não monito-
ra celular, pai que não moni-
tora WhatsApp acaba fazendo 
o filho ser vítima de si mes-
mo” afirma Wellington. 

Segundo ele, os alunos 
que mais sofrem com cyber-
bullying são aqueles não tem 
espaço de atuação junto aos 
“populares” e cabe à escola 
e aos pais prestarem atenção 
nos comportamentos do jo-
vem. Se o mesmo estiver se 
isolando na sala de aula, ou 

sendo isolado pelos colegas, 
ou ainda se há mudanças 
drásticas de comportamen-
to, também cabe aos colegas 
de sala identificar e denun-
ciar esse tipo de prática. Fa-
zer o cyberbullying sair da 
rotina escolar.

velado as credenciais de aces-
so”, afirma Thiago. Por isso 
é importante checar onde es-
tamos habitando com nossas 
informações, sobre o que pu-
blicamos, e para quem essas 
informações podem chegar. 

Em 25 de maio de 2018, 
entrou em vigor o Regulamen-
to Geral de Proteção de Dados 
(GDPR), uma regulamenta-
ção da União Europeia, que 
reverberou em outros países, 

como o Brasil, com a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), 
que se aplica a qualquer pessoa 
física ou jurídica que trate dados 
de pessoas residentes no Brasil.

“A LGPD exige que as 
empresas façam o uso de da-
dos limitados para a efetiva-
ção do serviço que está sendo 
oferecido, tendo o consenti-
mento do usuário para o trata-
mento de dados e transparên-
cia na finalidade da utilização 
dele, assim permitindo que os 
titulares dos dados exerçam 
seus direitos como acesso, 
portabilidade e restrição a in-
formação”, comenta Thiago. 

ARQUIVO PESSOAL
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Wellington Andrade, Coordena-
dor de colégio na Zona Leste.

Thiago Magnani, atua a 8 
anos em projetos de Seguran-
ça da Informação.
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Como os indígenas mantém 
a indentidade cultural?

Por Ester Nascimento
Os indígenas têm uma 

grande relevância no Bra-
sil, pois são o povo original 
que detém o conhecimento 
de equilibrar o progresso e 
a preservação das riquezas 
naturais. De acordo com o 
(IBGE), Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, há 
cerca de 305 diferentes etnias 
indígenas no Brasil, totalizan-
do aproximadamente 900.000 
pessoas, ou 0,4% da popula-
ção do país. Apesar de toda 
essa diversidade, ainda exis-
tem muitas áreas de território 
indígena em risco por não es-
tarem demarcadas, ameaçando 
de extinção as línguas e os pou-
cos indígenas que ainda sabem 
o dialeto e falam parcialmente 
e com pouca frequência.  

Segundo Rovésio Te-
nório Santos, Wiryçá em sua 
língua nativa, para entender-
mos o significado real da terra 
é preciso passar pela experi-
ência de ter um olhar voltado 
à existência e não ao bem ma-
terial.  As tribos como a Kari-
ri-xocó têm uma relação ma-
terna com a natureza, com  o 
papel de fortalecer e manter o 
equilíbrio entre todos, saben-
do até mesmo quando uma 
árvore está chorando ou feliz.

É importante divulgar 
a cultura indígena em to-
dos os lugares, com força e 

voz pelas redes sociais, para 
mostrar o seu ponto de vista 
e experiência para a popula-
ção não indígena, trazendo a 
compreensão do que acontece 
o que muitas vezes a grande 
mídia não mostra. “Com-
partilhar a nossa cultura nos 
impulsiona a crescer e tomar 
espaço e fortalecer nossa voz, 
como na política, mostran-
do que não somos a imagem 
estereotipada que só vive da 
caça e da pesca porque hoje 
no século vinte e um não tem 
como, todos nós sabemos dis-
so.”  diz Rovésio.   

Manter a identidade 
cultural   vivendo em uma 
cidade é possível quando a 
cultura está viva no sangue, 
independente de índio usar 
carro, roupa ou celular. Afi-
nal, são 519 anos de existên-
cia e de luta. Mesmo em lu-
gares como São Paulo, ainda 
se frequentam as áreas preser-
vadas, mantendo a prática e 
costumes vivos, o artesanato, 
pinturas no corpo e a crença, 
apesar de todo o preconceito 
cotidiano. 

A política pública que 
está acontecendo hoje no país 
não afeta somente a questão 
indígena, mas a todos. Até 
hoje as riquezas naturais que 
são as matérias primas estão 
nas áreas indígenas, mantidas 
com preservação através de 

lutas que chegam até a mor-
te. O uso contínuo em eco-
nomias como o agronegócio 
impulsiona a destruição ge-
rando impactos degradantes 
no meio ambiente afetando o 
futuro.  “Porque se o coração 
do nosso Brasil que é a Ama-
zônia acabar, os primeiros 
afetados não somos nós indí-
gena, são vocês, porque por 
essa luta temos resistência e 
vocês não tem essa resistên-
cia”, conta Rovésio.

Cacique Wiryçá.
 

Gastronomia paulistana e 
sua diversidade cultural  

A tribo Kariri-Xocó preserva suas raízes na capital paulista com esforço diário se reafirmando apesar do esteriótipo midiático. 
FOTOS: AMANDA TUNG

Com sua tradição iniciada na colonização do Brasil, a cozinha paulista oferece uma grande variedade de pratos
Por Milena Barbosa
São Paulo é uma das 

principais cidades do mundo 
em alimentação e gastrono-
mia, rica em história manten-
do viva a mescla de culturas.

Segundo Cristine Mac-
chion, dona de uma lancho-
nete diversificada no bairro 
da Liberdade, a iniciativa 
de construir e criar diversos 
pratos típicos em uma região 
oriental surgiu na tentativa de 
criar algo diferente que cha-
masse a atenção. Apesar do 
prato mais forte ser o yakis-
soba, a ideia de vender Aca-
rajé foi a jogada de marke-
ting para atrair um público 
de diversos lugares, pois não 
são em todos lugares que se 
encontram pratos típicos do 
Nordeste. “Quando alguém 
do Norte vem para cá eles fi-
cam surpresos em encontrar 
Acarajé, isso acaba trazendo 
memórias para eles”.   

Por ser um bairro 
conhecido pela cultura ja-

ponesa, ao se deparem com 
uma lanchonete que ven-
de Hambúrguer, Acarajé e 
Yakissoba, as pessoas aca-
bam despertando uma certa 
curiosidade. “Elas passam e 
tiram fotos da fachada por 
não encontrarem em todo 
lugar, ainda mais em bairro 
japonês”, afirma Cristine. 

Com o toque especial 
no Yakissoba, que possui um 
molho com muitas especia-
rias, delicado, que só uma pes-
soa consegue faze-lo, é o que 
dá a diferença e faz o estabele-
cimento ser único, pois o prato 
é o mais vendido do local. Já 
o Acarajé é literalmente origi-
nal, feito pelas mãos de uma 
baiana que se orgulha muito 
em falar que ele é igual ao de 
Salvador. 

Para o chefe de cozi-
nha Diego Machado, a gas-
tronomia está em alta, mais 
moderna e criativa do que 
nunca, ela sempre foi voltada 
a pratos internacionais. Entre-

Arteasanatos em exibição.

Diego e sua equipe. Sobremesas preparadas por Diego Machado.

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

tanto, com essas inovações, 
foram-se criando pratos 
voltado para o Nordestino, 
como por exemplo, Rodrigo 
Mocotó. “Eu mesmo traba-
lho em vários bares da Vila 
Madalena e o menu é um 
mix de comida francesa com 

italiana”, conclui. 
Acredita-se que as co-

midas de outros estados pren-
dem mais a atenção do públi-
co, já que o paulistano em si 
já é uma mistura de estados e 
países, tendo várias diferen-
ças entre temperos e pratos. 

“Elas passam e tiram 
fotos da fachada por 
não encontrarem em 

todo lugar, ainda mais 
em bairro japonês”

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

8


