
Corra atrás 
da sua 
saúde

Cresce o número de 
participantes de corrida 

de rua e apenas em 
2019 mais de 300 

corridas foram 
disputadas somente 

na grande São Paulo. 
Página 7.

Batalha de poesias na ZL

Governo devolve verba, mas 
manifestações continuam

Após descontingenciamento 
de verbas para Universidades 

Federais, estudantes
continuam protestos em defesa 
da ciência e desenvolvimento 

nacional. Página 5.

Quem quer R$ 3,7 bi?
 Fundo Eleitoral aumenta 
47,8% em relação a 2018 
e chega a 3,7 bilhões de    

reais.  Leia na 
página 6.

Slam da Guilhermina reúne poetas das periferias 
de São Paulo em competição. Os saraus 

acontecem ao lado da estação 
Guilhermina – Esperança. Página 8.

Uso medicinal da maconha deve ser 
aprovado ainda este ano. Página 5.

Movimento por 
moradia, luta e 

justiça
Maior ocupação da América 

Latina, o Edifício Prestes 
Maia tem 170 famílias em 

suas dependências. Em sua 
primeira ocupação foram 400 

famílias. 

Audiovisual Periférico
Jovens se encontram aos sábados em diversas regiões da 

capital para o curso gratuito de cinema e produção de 
curtas-metragens profissionais. Página 8.

Polícia na rua x imprensa
Como os veículos de 

comunicação retratam esses 
fatos  em seus editoriais. 
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Skate de 
Ouro

Brasil tem seleção 
montada pela 
confederação 

brasileira de Skate, em 
busca de medalhas 
olímpicas em sua 

primeira participação. 
Página 7.
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Movimento quer regularizar 
moradias do Prestes Maia

Por Larissa Mendes
Antes de se tornar a 

maior ocupação da Améri-
ca Latina, o edifício era uma 
fábrica de tecidos chamada 
Companhia Nacional de Te-
cidos, que entrou em falência 
na década de 1980.

Em novembro de 2002 
ocorreu a primeira ocupação 
no edifício por um movimen-
to “sem teto”, o MMLJ (Mo-
vimento por Moradia, Luta e 
Justiça), com 495 famílias, 
logo após o segundo turno da 
eleição para presidência. No 
início de 2007, essas famílias 
foram removidas do edifício 
e algumas famílias foram 
contempladas com unidades 
habitacionais na Zona Leste 
de São Paulo, na gestão do 
ex-prefeito Gilberto Kassab.

 A ocupação quer 
transformar o prédio em mo-
radia popular. “Nós levamos 
para a mesa do governo mu-
nicipal a proposta de transfor-
mar aquele imóvel em mora-
dia para a população de baixa 
renda, com muitas famílias 
com ordem de despejo. Le-
vamos cartas feitas a próprio 

Domingo no Parque
Por Adriana Simioni
Em uma cidade gran-

de e capitalista como São 
Paulo é comum o vai e vem 
das pessoas sem pensarem 
em lazer e diversão, mesmo 
havendo possibilidades de 
entretenimento. Há uns 40 
anos a Zona Leste apresenta 
um mundo mágico e cheio 
de diversão aos moradores da 
região criando um choque de 
cultura aos que ali passam. 
Local onde os jovens se en-
contram, se alegram, voltam a 
ser criança e vivem um mun-
do de espetáculo. 

A diversão é garanti-
da e alimentada da melhor 
maneira possível. O mundo 
ilusório com brinquedos e 
competições, é uma mistu-
ra de filmes americanos com 
Disneylândia. O Parque Ma-
risa está localizado em Ita-

Considerado a maior ocupação da América Latina, o edifício Prestes Maia teve mais de 
400 moradores desde sua primeira ocupação ao prédio.

Edificio 
Prestes Maia 
deve ser tra-
bsformado em 
moraia popu-
lar, segundo 
o movimento 
social.

Apesar de toda cinza São Paulo, o Parque 
Marisa segue vivo há mais de 40 anos 
com magia e alegria aos moradores e 

residentes paulistas

Estações do 
Metrô e trem 
têm violência 

crescente
Por Karine Gomes
As estações com 

maior número de ocorrências 
em 2018 foram Sé, Repúbli-
ca e Luz, com roubos e abu-
so sexual entre as denúncias. 
Mesmo localizadas no cen-
tro da cidade, estas estações 
foram as que registraram o 
maior número de violência, 
segundo levantamento da Se-
cretária de Segurança Públi-
ca. Cerca de 50 ocorrências 
foram registradas na estação 
República, o dobro do ano 
anterior, Luz e Sé registraram 
38 e 31 reclamações, respec-
tivamente.

Entre os relatos das 
vítimas, roubos seguidos de 
agressões, assédio e importu-
nação do sossego estão entre 
as ocorrências mais  registra-
das.  Vítimas reclamam de 
falta de  monitoramento  na  
segurança  dos  metrôs.

As principais vítimas 
são as mulheres. Os relatos 
são de investidas até passadas 
de mão sem consenso. Para a 
estudante Joyce Ferreira, 22, 
a insegurança nas estações, 
é constante. “Certa vez, eu 
estava encostada na porta do 
metrô e um senhor de idade 
entrou, tinha um espaço para 
ele ficar, mas ele se acomo-
dou justamente atrás de mim. 
Foi então que eu falei para 
ele desencostar, pois estava 
me incomodando. Havia o 
espaço, mas ele insistia em 
ficar próximo a mim’’, relata 
Joyce.

FOTO: LARISSA MENDES

punho,” afirma Ivanete Araú-
jo, coordenadora do MMLJ.

Em 2009 o prédio foi 
ocupado novamente, com 
maiores proporções políticas, 
obtendo resultados mais efi-
cientes, considerando a refor-

ma do edifício. “Foi decreta-
do (SIC) a desapropriação por 
interesse social (DIS), aquisi-
ção do imóvel e a emissão de 
posse, foi um respiro”, expli-
ca Ivanete. A Política Pública 
por habitação, uma Parceria 

Público Privado (PPP), no 
Centro da cidade, está em vi-
gor na atual gestão de Bruno 
Covas (PSDB). “Esse tipo de 
política tem exigências e cri-
térios atendendo a um perfil 
sócio econômico que não cor-
responde á população mais 
pobre. A PPP busca lucro, já 
que é uma parceira privada, 
não dá para afirmar que é uma 
parceira privada não dá para 
afirmar que é uma Política Pú-
blica de habitação,” afirma o 
mestre em Sociologia da USP e 
pesquisador do LabCidade, Re-
nato Abramowicz. 

Há um projeto Minha 
Casa Minha Vida, que não 
traz avanços positivos no pro-
blema habitacional, fazendo 
as Políticas Públicas na atual 
gestão serem ineficientes. Há 
apenas 170 famílias atual-
mente, ocu pando 13 anda-
res do prédio.Os moradores 
vivem em uma luta constate 
para a regularização e a re-
forma do edifício. 

O Edifício Prestes 
Maia é localizado próximo à 
estação da CPTM da Luz, na 
cidade de São Paulo. 

quera, entre duas avenidas 
importantes, a Jacu Pêssego 
e a Radial Leste, encantan-
do os moradores da região 
e proximidades. Os maiores 
frequentadores são famílias 

com crianças e adolescentes 
O local além de todo encanto 
possui 20 atrações radicais, 
além de jogos retrô como de 
tiro ao alvo com intenção de 
trocar em prêmios, diversos es-

paços de alimentação dentro e 
fora do Parque. 

Os visitantes utilizam 
do espaço para marcar en-
contros na noite de São Paulo 
para namorar e para sair en-
tre amigos. De acordo com 
alguns moradores, o local 
agrega e deixa a região mais 
bonita. Para Vivian Pontes, 27, 
relata que há um tempo que não 
ai ao Parque, mas o vê de forma 
positiva em relação à cidade, 
pois o local traz alegria para às 
pessoas e a emoção em querer 
aproveitar cada brinquedo.

Já para Vinicius Araú-
jo, 25, “O parque agrega o la-
zer do bairro, além de propor-
cionar diversão, afinal, para 
uma criança é isso que faz a 
diferença” relata Vinicius. O 
parque reune famílias e recria 
a relação não-virtual reapre-
sentando o mundo real. 
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Em nome da Segurança
Enquete revela que 60% dos alunos se sentem seguros na Universidade Cruzeiro do Sul

Por Jefferson Souza 
As catracas de acesso 

já foram mais vilãs, mas hoje 
elas passaram a ser aceitas 
como um recurso de segu-
rança. É o que revela a en-
quete realizada em setembro 
de 2019, com 50 alunos da 
Universidade Cruzeiro do Sul 
Campus Liberdade. De acor-
do com o levantamento, 60% 
dos estudantes se sentem se-
guros com a utilização das 
catracas de acesso.Os dados 
coletados, indicam ainda uma 
aprovação de 87% em relação 
ao dispositivo de seguran-
ça, mesmo considerando que 
60% dos alunos se incomo-
dam com as filas em horário 
de pico. Nos horários mais in-
tensos, 40% dos alunos con-
tam que apresentam a carteiri-
nha diretamente ao segurança 
para liberar o acesso rápido.  
Na enquete também é revela-
do que 67% dos alunos con-
sideram que as catracas fun-
cionam de modo adequado, 
enquanto 33% já relataram 
algumas falhas ou reclama-
ções por mau funcionamento. 
Segundo Gilberto Silva, su-
pervisor de infraestrutura 
do Campus Liberdade “a 
verdadeira intenção das ca-
tracas é garantir a seguran-
ça dos alunos, professores 
e funcionários nas depen-
dências da universidade”. 
Ele ainda reforça que as fa-
lhas existem no sistema de-
vido à alta demanda de flu-
xos ocorridos em horários 
de maior circulação e que o 
sistema da universidade está 
analisando opções em bus-
ca de melhorias para maior 
conforto a todos os que utili-
zam as catracas de segurança. 
Muitas universidades, facul-
dades e empresas de grande 
porte, optam pelo uso de ca-
tracas eletrônicas para con-
trole de acesso das pessoas, 
e sistema de seguraça dentro 

e fora das dependências. Pen-
sando na grande demanda de 
acesso, é possivel imaginar 
a complexidade do sistema 
de gerenciamento dos dados.  
O controle de acesso ao cam-
pus por meio das catracas é 
comumente utilizado para o 
controle de segurança. Um 
sistema como esse pode ser-

vir tanto para segurança de 
alunos quanto a de profissio-
nais, para evitar a circulação 
de pessoas não autorizadas 
nas dependências das univer-
sidades e faculdades particu-
lares. Isso é positivo quando 
se pensa na segurança de alu-
nos e funcionários da univer-
sidade, mas é preciso que ele 

funcione sem causar transtor-
nos. Para que o sistema de 
controle de acesso de alu-
nos funcione corretamente, 
é preciso que cada pessoa 
autorizada a entrar na ins-
tituição possua um cartão 
de identificação com seu 
nome, número de matrícula 
e nome do curso. 

Todos esses dados 
devem ser previamente ca-
dastrados em um sistema 
de dados interno, que iden-
tifica rapidamente o aluno 
e autoriza sua entrada por 
meio da leitura do cartão. 
Mesmo com alunos de ati-
vidades extras que a fa-
culdade fornece à tarde, 
fora de horários univer-
sitarios, esse sistema de 
identificação permanece.  
Tendo em vista que 93% 
dos alunos pesquisados, 
nunca souberam ou presen-
ciaram alguma ação ilícita 
dentro da universidade é de 
se entender o porquê 87% 
deles aprovam o uso das ca-
tracas de acesso.

Correria interfere na alimentação dos estudantes
Uma alimentação saudável para nossa saúde é importante, afinal ela é um dos fatores 

que ditam a qualidade de vida das pessoas.
Por: Nayara Mesquita 
Na correria do dia a 

dia o estudante não conse-
gue manter uma alimentação 
saudável por falta de opções, 
o resultado é optar por fast-
-food que são mais práticos e 
rápidos, encontrados ao redor 
das instituições universitárias. 
Para os alunos da Cruzeiro 
do Sul Campus Liberdade a 
situação não é diferente. A 
falta de tempo e pouca op-
ção acaba interferindo na boa 
alimentação e na saúde dos 
estudantes, que contam com 
uma praça de alimentação 
que disponibiliza uma canti-
na e um carrinho de pipoca. 
Pesquisa realizada na Univer-
sidade Cruzeiro do Sul, reve-

lou que 90% dos estudantes 
não estão satisfeitos com as 
opções disponíveis e nem 
com o serviço prestado. 
Há queixas da qualida-
de dos alimentos ofere-
cidos e reclamações tam-
bém dos valores elevados.  
A grande parte prefere tra-
zer de fora ou comprar ao 
redor da universidade por 
falta de opção ou por não 
gostar do que é ofertado.  
Existem outras opções ao 
redor da faculdade que 
estão disponíveis e tor-
nam-se uma segunda op-
ção para o público, po-
rém, se estiver chovendo 
há um problema, pois a 
pequena variedade fora 

da faculdade fica indispo-
nível, deixando apenas as 
opções oferecidas na praça 
de alimentação do campus.  

Ações sociais 
promovidas 

pela 
Universidade

Apoio na 
área jurídica, 

odontológica e 
psicológica são 

alguns dos serviços 
prestados pela 
universidade

Por: Samuel Oliveira 
As ações sociais e 

serviços promovidos pela 
Universidade Cruzeiro do 
Sul, Campus Liberdade em 
torno da sua comunidade lo-
cal, servem para o auxílio 
social e para mostrar ao pú-
blico que a instituição está ali 
para servir a todos, prestando 
serviços de apoio para a co-
munidade, além de alunos. 
No decorrer do ano a uni-
versidade articula diversos 
eventos e atividades ex-
tras para integração da po-
pulação que busca por al-
gum serviço em especifico.  
Muitas ações e serviços pra-
ticados pela faculdade envol-
vem diversas áreas como o 
curso de Direito que presta 
o serviço de apoio jurídico, 
essas ações incluem também 
a área de odontologia, que 
auxilia o tratameto dentário 
para aqueles que buscam um 
orçamento melhor. Enferma-
gem que ajuda com atendi-
mentos variados prestados 
por alunos supervisionados. 
Psicologia, que faz o acom-
panhamento psicológico, 
emocional entre outros. To-
dos com o objetivo de aju-
dar a comunidade local, pre-
sente ao redor da faculdade. 
Um serviço prestado e de alta 
demanda é feito pelo NEAP, 
o Núcleo de Estudo e Aten-
dimento Psicológico, é um 
serviço prestado ao entorno 
e aos alunos da universidade, 
que procuram por tratamento 
ou um simples atendimento.  
Trata-se de uma clínica/
escola onde profissionais 
doutores em psicologia, alu-
nos em formação que ofe-
recem atendimentos para 
crianças, jovens, adultos e 
alunos ou não da universi-
dade, que estejam passando 
por diversas situações e que 
precisam de um apoio psi-
cológico e aconselhamento. 
O NEAP recebeu o prêmio de 
modelo de clinicas/escolas do 
conselho federal de psicologia 
tudo por conta de um atendi-
mento de qualidade, profissio-
nais qualificados e uma ótima 
estrutura para atendimento. 
Muitos serviços prestados 
pela universidade ocorrem em 
determinadas épocas do ano e 
por este motivo é necessário 
que o público fique de olho 
na programação do NEAP. 

Endereço: Rua Galvão 
Bueno, 724.

Telefone: 3385-3108

Desta forma os alunos, pro-
fessores e funcionários fi-
cam sem escolhas saudáveis 
na hora de suas refeições.

Alunos utilizam as catracas para acesso à universidade.

Praça de alimentação Campus Liberdade
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Onde entra a literatura nas 
escolas de São Paulo?

Por Giovana Duarte e 
Giovanna Salvatore
Os docentes da rede 

pública de Educação do 
Estado de São Paulo cum-
prem um papel que vai além 
de ensinar a ler e a escre-
ver, cumprem o papel da  
família.  É o que declaram 
duas gestoras que trabalham na  
periferia da Zona Leste de São 
Paulo, e que pediram para não 
serem identificadas, em uma 
visita a unidade pública de edu-
cação. Devido à falta de apoio 
ou da conscientização dos tuto-
res (que podem ser tios, irmãos 
ou avós), a escola, que atende 
crianças de 6 a 11 anos, tem se 
tornado espaço acolhedor de 
sociabilidade dos alunos.

Com poucos recur-
sos, a escola sobrevive com 
apoio do time motivado, que  
colaboram com ativida-
des como, saraus, shows de  
talento e esforço extra aos  

finais de semana. 
Os funcionários e pro-

fessores da escola visitada 
trabalham ainda mais além 
de suas funções, ajudan-
do as crianças em diversas  
atividades, como teatro  
durante a leitura e apresenta-
ções de dança, criando novos 
horizontes com projetos que as 
levam além dos muros da esco-

la, através de atividades diver-
sas. Além das leituras semanais, 
tem o empréstimo de livros que 
só podem ser devolvidos em 
conjunto com resenhas, como 
maneira de explorar a imagi-
nação dos alunos e despertar o 
interesse pela leitura.

Unindo o carinho 
pelo ensino e a vontade de 
promover um novo mun-

do para os alunos que pos-
suem uma realidade precá-
ria, uma das iniciativas da 
escola foi presentear com  
livros os aniversariantes do 
mês, dando valor à leitura. 

Há mais ou menos um 
ano, a escola em que as profes-
soras trabalham foi interditada 
e teve, além de outras áreas, a 
biblioteca esvaziada,  por parte 

Falta de recursos 
ameaça ensino público

Por Sheila Pinheiro
Umas das justificativas 

para o corte de verbas nas uni-
versidades era o de investir 
na educação de base, porém, 
2,4 milhões de reais foram 
bloqueados desde o início do 
mandato do atual presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

O atual Ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, disse que o governo 
planeja aumentar em 50% o 
repasse para o ensino funda-
mental, mas apenas para as 
escolas com bom desempe-
nho educacional.

Há dezenove anos le-
cionando Geografia para o 
ensino fundamental, o pro-
fessor atuante em uma escola 
estadual situada no extremo 
Leste de São Paulo pede que 
sua identidade seja preserva-
da. Ele afirma que ao longo 
dos últimos governos houve 
decadência na qualidade do 
ensino, com falta de recursos 
tecnológicos e didáticos, além 

da superlotação das salas que 
definha as etapas da educa-
ção. Na unidade em que atua, 
seis computadores e um Data 
Show antigo são seus únicos 
meios de trabalho.  “Se eu for 
comparar com o ensino da 
educação privada, é surreal! 
O Estado vem precarizando 
tudo na questão de estrutura. 
A gente vai se virando como 
pode”, lamenta.

De acordo com o rela-
tório realizado em 2018 pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), 
mostra que apenas 36% dos 
alunos que completaram o 
ensino médio na rede pública 
entraram na faculdade.

Quando as escolas não 
possuem condições mínimas 
para que o aluno saia pre-
parado para fazer o ENEM 
(Exame Nacional do Ensino 
Médio), de acordo com o pro-
fessor, a conta desejada pelo 
atual ministro da educação  
não fecha. 

MEC finaliza cortes, mas 
protestos continuam

Por Vitória Farias
Cortes na educa-

ção acontecem desde 2015.  
Porém, em 2019 esta situa-
ção foi ainda mais agressiva,  
afetando 5.613 bolsas da CA-
PES (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior)  e suspenden-
do outras 2.431.  

O governo infor-
mou que os cortes afeta-
riam gastos não obrigató 
rios, como luz, água, e servi-
ços, que não entram em folha 
de pagamento. 

“Água ou Luz não são  
despesas obrigatórias, mas são 
básicas para o funcionamen-
to das universidades.” – diz  
Marcos Kauê, aluno da USP. 

Universidades e movi-
mentos estudantis não acei-
taram a situação, realizando 
manifestações, assembleias, 

consultas públicas e até greves, 
pois algumas universidades 
chegaram a ficar sem luz, en-
quanto outras não retomaram o 
segundo semestre por falta de 
condições mínimas para finali-
zar o ano. 

Diante da pressão e da 
negação ao programa de capi-
talização privada apresentado 
pelo governo (Future-se), foi 
anunciado em 18 de Outubro 
a liberação de toda a verba.

Mas se engana quem 
pensa que tudo corre bem. O 
governo ainda tenta levar para 
a Câmara o projeto que pode 
privatizar as universidades, 
ao permitir que instituições 
privadas controlem a capitali-
zação e futuro dos institutos.
Além de prever orçamento 
para 2020 que retira metade 
dos recursos em pesquisas e 
educação, dificultando a cria-

ção de mecanismos para o de-
senvolvimento nacional.

Guilherme Bianco, Di-
retor de Universidades Públi-
cas da UNE (União Nacional 
dos Estudantes), aponta que 
os cortes foram retaliação aos 
Institutos Federais, que sem-
pre fizeram oposição às ideo-
logias do atual presidente, já 
que as mais atuantes foram 
as primeiras a sofrer contin-
genciamento, sendo elas UFF 
(Universidade Federal Flumi-
nense), UFBA (Universida-
de Federal da Bahia) e UNB 
(Universidade de Brasília), 
acusadas de balbúrdia.

A quebra orçamenta-
ria afeta a funcionalidade dos 
institutos mesmo com a libe-
ração das verbas, já que não 
há nenhum indicio que o atual 
governo tem como prioridade 
o investimento na educação.

da Subprefeitura, após uma 
denúncia de fissura em 

um muro, que apesar de não 
pertencer ao terreno da esco-
la, não foi identificado como 
espaço “ocioso” e por ques-
tões de segurança, o local de-
veria ser esvaziado e os alu-
nos transferidos para outras 
instituições   de  ensino.    Isso 
reduziu o quadro de alunos e 
também queda das verbas 
destinadas a manutenção.

A escola de pequeno  
porte e de identidade  
ocultada tem pensamentos 
grandes. Além da sala de lei-
tura já construída, espera-se 
que com a verba solicitada 
pela escola ao Estado, consiga 
custear a construção de uma 
sala ampla de matemática, 
outra para jogos de raciocí-
nio, que possam proporcionar 
alfabetização de qualidade e a 
continuação de todos os pro-
jetos por eles idealizados. 

FOTO: GIOVANNA SALVATORE
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Estudantes liderando manifestações no dia 7 de setembro.

Ministério da Educação bloqueou R$6,1 bilhões para as universidades.

“Criança é criança em qualquer lugar” e na periferia, a escola vira o quintal que não há em casa.

MEC vai além das Universidades Federais e 
tira verba da Educação Básica.



Uso medicinal da canabbis
pode ser aprovado em 2019

Projeto estava parado desde agosto, quando a Anvisa encerrou duas pesquisas sobre o tema
Por Natasha Macedo
Recentemente, a Câ-

mara dos Deputados instau-
rou a Comissão Especial que 
vai debater mudanças legais 
para possibilitar o plantio da 
canabbis sativa por empresas 
farmacêuticas para pesquisa e 
produção de medicamentos. 
A previsão é de que os traba-
lhos da comissão durem um 
período de 40 sessões. O Ca-
nabidiol (CBD), é uma subs-
tância extraída da canabbis 
sativa, nome científico da ma-
conha. Em 2015, desde que a 
Anvisa retirou o componente 
da lista de substâncias proibi-
das e reconheceu seus benefí-
cios, permitindo que pacien-
tes possuam uma licença para 
importarem medicamentos à 
base da planta, já foram con-
tabilizados mais de dez mil 
pedidos junto à agência. 

 Ainda assim, milha-
res de pacientes ainda so-
frem com a burocracia dos 
processos e com os altos va-
lores de importação. Como 
é o caso de Fatima Biazzi, 
mãe do Lucca Biazzi, 18, 
diagnosticado com epilepsia 
refratária aos 6 anos.

“Cheguei a receber a 
autorização da Anvisa para 
comprar o produto, mas de-
sisti diante dos altos custos”. 
Em abril de 2018, Fátima 

conseguiu adquirir o óleo de 
canabidiol, depois de conhe-
cer a associação Abrace Es-
perança, ONG brasileira que 
possui autorização da justiça 
para cultivo da maconha me-
dicinal e que vende os produ-
tos à preços mais acessíveis. 
Antes de fazer uso do óleo 
de canabidiol, Lucca tomava 
três alopáticos diferentes que, 
juntos, somavam 17 compri-
midos por dia. Mas as crises 
epilépticas continuaram.

 Em janeiro de 2019, 
com oito meses de uso do me-
dicamento, Lucca fez um ele-
troencefalograma. “Pela pri-

meira vez foi detectado uma 
melhora significativa, depois 
de muitos anos”, comemora 
a mãe. Fátima conta também 
que, além da diminuição das 
crises e melhora do cogniti-
vo, Lucca passou a ficar mais 
social, disposto e concentrado 
nos estudos. Hoje em dia, Luc-
ca toma apenas três compri-
midos junto do óleo de CBD. 

OPOSIÇÃO
Em agosto, o minis-

tro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta (DEM-MS), disse 
ser à favor do plantio da ca-
nabbis para pesquisas cien-

tíficas mas não para fins co-
merciais, pois teme que isso 
seja uma porta para o uso 
recreativo da planta.

 Em nota técnica 
enviada à Anvisa, o Minis-
tério da Saúde recomendou 
à agência permitir apenas a 
produção nacional do cana-
bidiol para pacientes com 
epilepsia refratária - ou seja, 
aqueles que não obtiveram 
resposta a nenhum dos ou-
tros tratamentos disponí-
veis, ignorando os pacientes 
que tratam de diversas ou-
tras doenças e que depen-
dem do uso da cannabis.

A importância das vacinas
Vacina experimental contra o vírus da dengue atinge eficácia de 80,2%

e entrará na fase final de testes em humanos em 2020
Por Bruna Duarte 
Há mais de 200 anos, 

foi produzida a primeira vaci-
na contra o vírus da varíola, 
hoje considerada uma doença 
erradicada. Atualmente, por 
meio dos avanços tecnológi-
cos, existem vacinas para di-
versas doenças como saram-
po, gripe, hepatites, rubéola, 
febre amarela, coqueluche, 
tuberculose, difteria, tétano, 
meningite, poliomielite, entre 
muitas outras.

As vacinas são um dos 
mecanismos mais eficazes na 
proteção do corpo humano 
por meio de resistências às 
doenças e na defesa do orga-
nismo contra infecções e bac-
térias. Elas são fabricadas por 
substâncias e microrganismos 
inativados ou atenuados, que 
são introduzidos no nosso or-
ganismo para estimular a re-
ação do sistema imunológico 
quando em contato com um 
agente causador da doença.

No Brasil, o Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI) criado e gerenciado 
pelo Ministério da Saúde, 
tem como principal objetivo 
manter o controle de todas as 

doenças que podem ser erra-
dicadas ou controladas com 
o uso das vacinas. O Brasil é 
um dos poucos países do mun-
do que ofertam gratuitamente à 
população um grupo abrangen-
te de imunológicos, pois foi um 
dos países pioneiros na inserção 
de diversas vacinas no calendá-
rio nacional do Sistema Único 
de Saúde (SUS). No entanto, 
se a cobertura mundial de va-
cinação fosse melhorada, 1,5 
milhão de mortes poderiam 
ter sido evitadas segundo da-
dos da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Em agosto de 2019, foi 
iniciada uma campanha na-

cional de vacinação infantil 
contra o sarampo e a polio-
mielite. Dados do Ministério 
da Saúde, mostram que a taxa 
de imunização de crianças 
contra 17 doenças, entre elas 
o sarampo, atingiram os ní-
veis mais baixos em 2017. 

Muitas pessoas citam 
que o principal culpado pela 
redução na imunização são os 
movimentos antivacinas que 
circulam nas redes sociais e 
vem crescendo principalmen-
te na Europa, apesar dos nú-
meros que atestam a eficácia 
e a importância da vacinação. 

Com isso, um dos 
grandes desafios do Brasil é 

o fortalecimento da produção 
nacional de vacinas. Aumen-
tar a produção para garantir 
o fornecimento é de extrema 
importância e considerada 
uma evolução do PNI. É tam-
bém um grande desafio, pois 
as matérias-primas estão mais 
sujeitas à contaminação e se 
houver qualquer indício de 
problema, todo lote vacinal 
é desprezado e o projeto tem 
que recomeçar do zero, mui-
tas vezes levando ao desabas-
tecimento momentâneo. 

De acordo com a Or-
ganização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS), o Complexo 
Industrial e Inovação em Saú-
de, constitui o conjunto de 
setores que desenvolvem ati-
vidades produtivas no campo 
da saúde e mantem relações 
intersetoriais para realização 
das atividades de pesquisa e, 
por meio da Secretária de Ci-
ência, Tecnologia e Insumos 
estratégicos (SCTIE), repassa 
recursos para os laboratórios 
ampliarem suas produções 
visando aumentar o parque 
industrial da saúde e assim, 
consequentemente, a oferta 
de vacinas à população.

Brasil é um dos países do mundo com maior cobertura vacinal na população

Foto: Designed by jcomp / Freepic

O Canabidiol (CBD) é uma substância extraída da canabbis sativa, nome científico da maconha

Foto: Designed by jcomp / Freepic
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Depressão na 
Adolescência

Suicídio já é a 
terceira principal 
causa de mortes 

entre jovens

Por Quézia Alves e
Teotonio Mariano
De acordo com a Or-

ganização Mundial de Saúde 
(OMS) o suicídio já é a ter-
ceira principal causa de mor-
tes de pessoas entre 15 e 24 
anos no mundo.

Considerado o “Mal 
do Século”, a depressão é 
uma doença crônica e não 
ocorre apenas em adultos. 
No Brasil, cerca de 12 mi-
lhões de pessoas e, cada vez 
mais adolescentes e jovens 
vêm sendo diagnosticados 
com essa doença que pode 
levar a morte. 

A adolescência é um 
momento de transformação 
biológica, psicológica e so-
cial, período em que o jovem 
se depara com as responsabi-
lidades da vida adulta, con-
sequentemente atravessando 
um processo de luto pela 
perda das características in-
fantis.

Alguns comporta-
mentos típicos do período 
de adolescência podem ser 
confundidos com sintomas 
de depressão. Segundo a 
Psicóloga Jaceilde Rocha, 
da Clínica Desenvolviver, 
“é importante que os pais 
procurem estabelecer espa-
ços de escuta e diálogo com 
os jovens, para que possam 
distinguir comportamentos 
indicativos de que algo não 
vai bem dos comportamen-
tos relacionados à adoles-
cência. Irritabilidade, Isola-
mento social, desinteresse 
por atividades que antes lhes 
interessavam, podem ser so-
mente parte deste período. 
A intensidade e a frequência 
com que ocorrem é que vão 
indicar se há ou não motivo 
para preocupação.”

A depressão pode ser 
tratada por meio de psico-
terapia e em alguns casos é 
necessária também a utili-
zação de medicamentos. O 
importante é a atenção no 
correto diagnóstico por parte 
dos profissionais de saúde. 
Ainda segundo a psicóloga 
“o essencial é acolher, estar 
presente, estabelecer vínculo 
de confiança, para que se al-
cance bons resultados no tra-
tamento desta doença.”

FOTO: QUÉZIA ALVES



‘Uberização’ 
provoca a 

precarização 
no trabalho 

moderno 

Por Mônica Moreira
Um levantamento di-

vulgado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) apontou que houve 
um aumento de 5,9% do nú-
mero de trabalhadores sem 
carteira assinada, batendo um 
novo recorde de 11,8 milhões 
pessoas nessa situação. 

Esse grupo de traba-
lhadores inclui motoristas de 
aplicativos, forma de trabalho 
autônoma denominada como 
“Uberização do Trabalho”. 
O termo derivado da empresa 
Uber, prevê um estilo infor-
mal, mais flexível, moderno e 
atua de acordo com a deman-
da dos clientes. 

“A principal diferença 
em ter carteira de trabalho é a 
segurança de saber que você 
tem salário fixo e todos os di-
reitos garantidos. Nos aplica-
tivos, só ganha se rodar e não 
tem benefício nenhum, você 
é dono do seu tempo, mas se 
pudesse voltaria a ser CLT”, 
comenta Valmir Santos, que 
após a falência da empresa 
em que atuava como vende-
dor de informática precisou 
recorrer ao trabalho como 
motorista. 

Algumas empresas de 
aplicativos não prestam au-
xílio em casos de furto, assal-
to ou acidentes, diz Santos. 
“Nesses últimos anos tive três 
celulares roubados, os conta-
tei, mas só dizem que sentem 
muito, mais nada”, reforça. 

Sob o ponto de vista 
jurídico, a advogada Juliana 
Vieira explica que a “Ube-
rização” ainda encontra re-
lutância em ter o vínculo 
empregatício reconhecido. 
“A Uber, por exemplo, quer 
caracterizar esses motoris-
tas como parceiros, mas as 
condições de trabalho im-
postas são próprias a uma 
relação trabalhista, nem de 
longe podendo ser conce-
bidas como uma ‘parceria’ 
contratual”, explica. 

Apesar da precariza-
ção com os colaboradores, 
alguns deles se uniram para 
garantir a própria integridade. 
Este é o caso da Associação 
de Motoristas de Aplicativos 
de São Paulo. Segundo o pre-
sidente, Eduardo Lima, são 
oferecidos benefícios como 
proteção veicular, planos de 
saúde, representatividade go-
vernamental, bolsões de espe-
ra e renda protegida para caso 
o motorista fique doente. 

Segurança pública: como a 
mídia relata a violência

Por Estela Aguiar
A cobertura policial 

na imprensa, considerada por 
muitos sem prestígio, foi se 
tornando um tema tão rele-
vante quanto economia, saúde 
e educação. É o que revela o 
estudo “Mídia e Violência: O 
que mudou em uma década?” 
(2015), feito pelas pesquisa-
doras Anabela Paiva e Sílvia 
Ramos, do Centro de Estudos 
de Segurança e Cidadania da 
Universidade Candido Men-
des. A pesquisa observa o 
aumento do número de repor-
tagens investigativas e con-
textualizadas sobre violência, 
com um maior destaque para 

os dados e retirando o espaço 
das notas jornalísticas. 

A repórter investigati-
va Thaís Nunes, 31, do SBT, 
acredita que a reportagem 
detalhada ainda não virou há-
bito nos veículos de comuni-
cação. “A segurança pública 
foi tema central das últimas 
eleições. Sinto falta de cober-
turas mais amplas, que con-
textualizem mais a violência 
e fujam do estereótipo do epi-
sódio isolado, que fomenta o 
medo na população”, afirma a 
jornalista.

A pesquisa revela que 
nas reportagens de Segurança 
Pública, os jornais utilizam 

como fonte principal as infor-
mações policiais. Apenas 266 
matérias, entre as 1.778 anali-
sadas, apresentavam opiniões 
divergentes, evidenciando 
que o jornalismo apresenta 
somente um ponto de vista.  

“Para descontruir a 
versão oficial de uma matéria 
que fiz sobre tortura dentro de 
um quartel do exército, fui co-
letando as provas aos poucos. 
Esse trabalho do jornalismo é 
fundamental, é preciso inves-
timento de tempo e dinheiro”, 
afirma Rafael Soares, 28, do 
Jornal Extra. 

No primeiro estudo 
(2004), intitulado “Mídia e 

Fundo eleitoral tem 
aumento na verba

Por Gabriela Cuerba
Criado em 2017 pelo 

Congresso para compensar 
a proibição de doações das 
instituições privadas e evi-
tar corrupção e “caixa 2”, o 
Fundo Eleitoral, abastecido 
com dinheiro público, tem 
passado por inúmeras transi-
ções. A primeira proposta de 
mudança era 47,9% maior do 
que o valor destinado na úl-
tima eleição, elevando a cifra 
para R$3,7 bi para as campa-
nhas municipais de 2020. O 
montante, no entanto, foi cal-
culado com erro, identificado 
posteriormente pelo partido 
NOVO e rebaixado para R$ 
2,5 bi, e ainda pode diminuir 
para R$ 1,8 bilhão.

Segundo o deputado 
estadual de São Paulo do par-
tido NOVO, Ricardo Mellão, 
por mais que tenham calcula-
do errado e reduzido a propos-
ta orçamentária, ainda conti-
nua um valor extremamente 
elevado que, de certa forma, 

Policiais encurralam manifestantes e a imprensa entre a Avenida Paulista e a Rua da Consolação. Por Estela Aguiar.

Violência”, um dos pontos 
destacados foi a disparidade 
no tratamento recebido por 
pobres e ricos. “Por ter o tra-
tamento diferenciado por po-
liciais, também há por parte 
dos jornalistas, é de fato, uma 
questão social”, afirma o re-
pórter Arthur Stabile, 26, da 
Ponte Jornalismo.

Entretanto, Soares dis-
corda do colega de profissão. 
“O tratamento mudou um 
pouco por conta da internet, 
que democratiza o acesso à in-
formação e isso se torna tema 
de discussão nas faculdades 
e uma crítica à imprensa”, 
afirma.

pode prejudicar o povo. “É 
um dinheiro que vem de im-
postos e poderia ser destinado 
para outras áreas, que enten-
do ser mais essenciais para a 
população, como saúde, edu-
cação e, sobretudo, segurança 
pública. Isso pode gerar um 
déficit, pois quando se au-
menta uma rubrica, você está 
cortando e contingenciando 
outros recursos mais impor-

tantes para a sociedade.”
Ainda, o deputado 

acredita que o melhor cami-
nho seria extinguir o fundo 
eleitoral, “Sou totalmen-
te contra a existência desse 
meio, porque você obriga os 
brasileiros a doarem para to-
dos os partidos mesmo que 
não concordem com sua ide-
ologia.”  

Por outro lado, Lean-

dro Chemalle, secretário ge-
ral do partido Pirata do Brasil 
(partido em formação), acre-
dita que extinguir o fundo não 
seja a melhor opção. “A Cam-
panha eleitoral tem um custo 
e isso tem que ser coberto de 
alguma forma, se você retira 
o fornecimento de empresas 
ou extingue doações, a verba 
precisa vir de outras formas.” 

Entretanto, o presiden-
te Jair Bolsonaro sancionou 
com vetos o projeto que muda 
a lei dos partidos políticos e 
a Lei Eleitoral, entre eles, um 
dos pontos sancionados fo-
ram as doações para partidos 
políticos, onde permite rece-
bimento de doações por meio 
de boleto bancário e débito 
em conta, além de permitir a 
abertura de contas bancárias 
e serviços de meios de paga-
mento e compensação de par-
tidos públicos. Vale lembrar 
que, a doação de pessoa jurí-
dica foi considerado inconsti-
tucional desde 2015.

O trabalho 
autônomo aumenta 
em 5,9% batendo 
um novo recorde, 
segundo dados do 

IBGE.
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JOGOS OLÍMPICOS
Brasil recebe etapas do Campeonato Mundial de Skate e dá pontapé inicial 

para selecionar os atletas que representarão o país.

Por Vinícius Mota 
São Paulo foi a cida-

de mais importante do skate 
no mundo, em setembro. As 
modalidades park e street 
foram recebidas na capital 
paulista através da disputa 
do Campeonato Mundial de  
Skate, se tornando a etapa 
com maior número de pon-
tos de todo circuito, valendo 
80 mil pontos. As outras eta-
pas: nacional, continental, 5 
estrelas e Pro Tour possuem 
uma pontuação que valem 
de 5 mil à 60 mil pontos. O 
esporte tornou-se modalidade 
olímpica e o Brasil não ficou 
para trás, a CBSK (Confe-
deração Brasileira de Skate) 
criou um time para a disputa 
dos jogos olímpicos. Por ser 
uma das maiores potências no 
esporte das quatro rodinhas e 
sabendo da grande possibili-
dade de medalhas olímpicas, 
a entidade conta com um 
conceito de “assistência mul-
tidisciplinar para os atletas, 
um acompanhamento de sta-
ff olímpico, essa é a ideia da 
confederação” como diz o fi-
sioterapeuta da seleção, Car-
los Barreto. O skate brasileiro 
está muito bem representados 
por nomes como Dora Varella 
(park) e Pamela Rosa (stre-
et), jovens atletas com gran-
des chances de representar o 
país nos jogos olímpicos ano 
que vem, no Japão. Ambas 
figuram entre as melhores 
skatistas no ranking mundial.

Por Diego  Dias
No Pavilhão de Expo-

sições no Anhembi na capi-
tal paulista, na modalidade 
Skate Street, ocorreu o tor-
neio classificatório para as 
olimpíadas com as principais 
representantes brasileiras da 
categoria, Pamela Rosa (20) 
e Rayssa Leal (11) um pro-
dígio do skate no mundo.

As garotas se clas-
sificaram para a fase final, 
que dava direito a 80 mil 
pontos para a vencedora da 
etapa, pontos esses que so-
mam para o ranqueamen-
to do campeonato mundial.

Pamela que já era lí-
der do ranking mundial, 
com a vitória, ficou ain-
da mais perto dos jogos 
olímpicos de Tóquio 2020.

“Foi um sonho realizado 
ganhar um campeonato tão 
importante como esse em 
‘casa’, na cidade de São 
Paulo. Só tenho que agra-
decer a toda torcida que me 
incentivou demais e pelo ca-
rinho de todos. Esse prêmio 
não é só meu, é nosso, é do 
Brasil”, comemora Pamela.  

BRASIL LEVA OURO

A importância da “Corrida de Rua” 
para a saúde

Em busca de melhor qualidade de vida cresce o número dos praticantes.
Por Gustavo Oliveira 
Cuidar da saúde é es-

sencial para o bem-estar do 
ser humano e cada vez mais 
as pessoas estão praticando a 
corrida para aliar a melhora 
da saúde corporal com o pra-
zer que a corrida proporciona. 
Só na região metropolitana de 
São Paulo foram disputadas 
mais de 300 corridas de rua 
em 2019, com provas que va-
riam de 4 a 42 km. Saber se 
está apto a praticar o esporte 
é essencial para não correr 
riscos de lesões. “Fazer ava-
liação cardiológica, verificar 
dores específicas garantem 
bom rendimento físico e re-
sultado satisfatório”, explica 
a médica Luciana Graziano. 
A prática da corrida é vician-
te, fazendo com que o atleta 
corra cada vez mais, explica 
o maratonista amador Mau-
rício Bonifácio, 32, que teve 
como inspiração um cliente 
enquanto estava trabalhando 
como motorista de aplicativo.

“Estava numa corrida 

Passo a passo 
para se tornar um 
Ultramaratonista

José Junior (38) é 
corredor amador. Já comple-
tou 21 ultramaratonas e foi 
o primeiro a dobrar o per-
curso de 42 quilômetros da 
maratona  de  Nova York. 

José Junior, atleta amador. 

Após uma década de 
corrida e com inúmeros qui-
lômetros percorridos, Júnior 
afirma que os principais be-
nefícios de praticar o esporte 
são: melhoria da resistência, 
aumento do fôlego e uma ma-
neira mais calma de encarar as 
correrias do dia a dia, relacio-
namentos e outros problemas.

Início dos treinos 

Júnior começou a cor-
rer no final de 2004 por estar 
acima do peso, indisposto e 
levando uma vida sedentária. 
Foi incentivado por seus ami-
gos do trabalho, que corriam 
no horário do almoço um per-
curso de 1 km. Mas, como 
todo início, foi muito difícil, 
ele não aguentava aquela dis-
tância. Então, passou a inten-
sificar seus treinos andando e 
trotando de 3 a 5 km, enquan-
to seus colegas praticavam 
outras atividades. “Eu sempre 
fui muito determinado, mas 
eu não entendia que essa de-
terminação”, explica o atleta.

Em 2008, completou 
sua primeira maratona (42 
Km) e, em 2012, tornou-
-se ultramaratonista, indo a 
pé de Bertioga até Maresias 
no litoral de São Paulo, per-
correndo 85 km sob o tem-
po de 8 horas e 10 minutos.

Corridas de longas distâncias

Benefícios em ser corredor

Por Douglas Gomes
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Maratona de Porto Alegre. 

Skatista Pamela Rosa.

Campeonato Mundial de Skate no Parque Candido Portinari. 

Corredor Maurício Bonifácio.
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conversando com o cliente, 
explicando que tinha parado 
de correr. Ele disse que me 
daria um presente e que esse 
presente faria eu nunca mais 
parar de correr. Me deu uma 
medalha e o troféu de uma 
prova de 70 km que tinha 
disputado. Eu já corri mais 
de cinquenta provas e estou 

treinando para completar uma 
prova dessa mesma distân-
cia”, disse Maurício.

Nossa equipe foi até a 
praça Charles Miller, em São 
Paulo, acompanhar a Marato-
na do Circuito das Estações 
para fazer uma breve pes-
quisa com os participantes. 
A pesquisa revelou que 55% 
vão ao médico regularmente, 
27% procuram o médico so-
mente quando sentem alguma 
dor e 18%  não tem o hábito 
de ir ao médico com frequên-
cia. É fundamental ir atrás de 
um preparador físico que fará 
um cronograma de acordo 
com seu preparo. “É impor-
tante levar em consideração o 
nível físico que se encontra e 
fazer uma bateria de exames 
para melhor desenvolvimen-
to do treinamento, podendo 
assim fazer o treino ideal 
pensando no seu biotipo”, 
diz o professor de Educação 
Física Felipe Gonçalves.

Dora Varella



Por Fernanda Souza
“É NÓIS NA FITA” é 

um curso gratuito de cinema 
para jovens de 15 a 20 anos, 
com turmas de no máximo 25 
alunos. As aulas acontecem 
aos finais de semana, com 
teorias e atividades práticas 
de produção completa de cur-
tas-metragens, do roteiro à 
finalização. O curso é minis-
trado em 5 regiões da cidade 
de São Paulo, no Tendal da 
Lapa (Zona Oeste), Fábrica 
de Cultura Vila Nova Cacho-
eirinha (Zona Norte), Fábrica 
de Cultura Capão Redondo 

“É NÓIS NA FITA” forma 
jovens cineastas

Eliana Fonseca, coordenadora e idealizadora do programa, conta as dificuldades para 
inserir o jovem da periferia no audiovisual.

FOTO: FERNANDA SOUZA

Turma do segundo semestre de 2019.
(Zona Sul), Escola da Cidade 
(Centro) e EMEF Professor 
Antonio Duarte de Almeida 
(Zona Leste).

Para a coordenado-
ra, Eliana Fonseca, uma das 
maiores dificuldades é depen-
der de patrocínio. Ela afirma 
que isso sempre gera uma 
certa insegurança, mas não 
é nada comparado à alegria 
e satisfação de encontrar 
gente disposta a pensar e 
criar um filme.

Para Tayná Maciel, 
21, ex aluna do “É NÓIS NA 
FITA” e atual produtora local 

do Tendal da Lapa, o projeto 
supre todas as expectativas. 
“Nós produzimos um cur-
ta-metragem em um mês, 
onde em outros lugares le-
vam-se três. O pessoal está 
aqui porque gosta, é uma 
empolgação absurda e uma 
entrega muito grande”. Tay-
ná é responsável por toda a 
comunicação feita dentro do 
Tendal da Lapa.

A prova da impor-
tância de incentivos, como 
o “É NÓIS NA FITA”, é o 
impacto positivo para quem 
participa. Um dos alunos do 

Por Jônatas Marques
O mercado de games 

está em alta no Brasil. Se-
gundo a Secretaria Especial 
da Cultura, o número de de-
senvolvedoras cresceu 164% 
entre 2014 e 2018.

Dandara é um dos tí-
tulos brasileiros que se desta-
ca, usando a cultura nacional 
como inspiração. “Queríamos 
adaptar a história, mas não 
poderia ser algo simples. 
Dandara não é o tipo de his-
tória que o herói ganha do 
vilão e tá tudo bem.”, disse 
João Brant, desenvolvedor do 
jogo. O estúdio de Dandara, 
Long Hat House, fica em Belo 
Horizonte e foi criado por 
João e Lucas Mattos, que se 
conheceram na faculdade. O 
jogo recebeu nove indicações 
em festivais e foi o primeiro 
título brasileiro a aparecer no 
Top 10 da revista Time.

Em São Paulo, ins-
tituições como USP, PUC, 
FATEC e UNICSUL ofere-
cem cursos de jogos. Lucas 
Gomyde, 24, estudante de 
Jogos Digitais, tem inte-
resse em abordar a cultura 
brasileira em seu projeto. 
“Não só para a própria po-
pulação ver sua cultura com 
um olhar diferente, mas para 
apresentar para aqueles que 
não conhecem.” comentou.

Mercado 
de games 

cresce e jogos 
brasileiros se 

destacam
Apesar de 

raros, títulos 
como Dandara 

faturaram prêmios 
internacionais.

Competição de poesia reúne 
jovens na Zona Leste

No estado de São Paulo existe mais de 40 Slams em seu formato padrão.

te de São Paulo toda última 
sexta-feira do mês e conta 
com uma média de 20 inscri-
tos por edição.

As competições es-

Por Joyce Nayra
Slams são competi-

ções de poesia com 3 fases 
classificatórias. O poeta tem 
até 3 minutos para recitar e 
recebe notas de 0 a 10 de 5 
jurados que são escolhidos 
entre o público. O vence-
dor de cada edição tem vaga 
garantida para a final anual, 
podendo ganhar o prêmio de 
R$1.000,00 e uma publica-
ção no livro do coletivo.

Um dos principais 
Slams da cidade de São Pau-
lo surgiu em 2012, criado 
por Emerson Alcante, Van-
der Che, Cristina Assunção e 
Uilian Chapéu. O Slam Gui-
lhermina ocorre ao lado da 
estação de metrô Guilhermi-
na - Esperança, na zona les-

projeto foi selecionado para 
o InShort Film Festival, em 
Londres, com o curta “Sam-
ba e Silêncio”.

O projeto continua 
na busca por visibilidade e 
luta pelo crescimento. Esse 
ano foi criado o “NÓIS NO 
DOC”, para as Fábricas de 
Cultura da Zona Norte, Ja-
çanã, Vila Nova Cachoeiri-
nha e Brasilândia. “O grande 
desafio é a gente continuar 
acreditando, resistindo e pro-
duzindo, apesar do que se 
lê no jornal todos os dias”, 
acrescenta Eliana. 

ARTE: PRISCILA FERREIRA

tão chegando até as escolas. 
Cristina afirmou que o proje-
to Slam Interescolar está ca-
minhando para sua 4ª edição 
e já conta com mais de 102 

escolas inscritas. A ideia sur-
giu no campeonato mundial 
de Slam na França em 2013 
e chegou no Brasil em 2015.

A cada dia, um novo 
artista é revelado, como o jo-
vem Hércules, 21 anos, nas-
cido na periferia de São Pau-
lo e morando atualmente em 
Porto Alegre. Se encantou 
pela modalidade em 2017 e 
no ano seguinte conquistou 
seu primeiro prêmio. Para 
ele, os Slams tornaram - se 
espaços para diferentes tipos 
de arte, onde jovens pretos 
e periféricos podem mostrar 
seu trabalho de forma segu-
ra, dando oportunidade para 
o crescimento de cada um 
e cativando novos jovens a 
cada nova edição.

Ganhadores da última edição do Slam Guilhermina.
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