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Grupo que analisa ossadas
de desaparecidos políticos
corre risco de acabar

Banco de Imagens

O Grupo de Trabalho de
Perus já reconheceu pelo
menos 20 ossadas de
presos e desaparecidos
políticos entre 1968 e
1980, colocando fim à
agonia das famílias que
desconheciam o destino
político de seus filhos.
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Os problemas de
acesso à saúde
enfrentados por
transexuais

Pessoas trans enfrentam
o preconceito e o
despreparo de muitos
profissionais de saúde,
o que leva, em muitos
casos, aos perigos
do autoatendimento.
Descubra os locais de
serviços especializados
em São Paulo.

Página 7

Combate ao desperdício de comida

Aline Camargo

Uma família no
Brasil descarta,
em média, 128
quilos de comida.
Muitos comerciantes
também jogam
fora alimentos
considerados fora
do padrão. Enquanto
isso, algumas
iniciativas que
vão na contramão
dessa cultura
beneficiam mais
de 300 entidades
assistenciais em São
Paulo.
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Tirar preservativo sem
conhecimento do parceiro é crime
Conforme o caso, a prática, que
é conhecida por stealthing, pode
ser considerada estelionato
sexual, lesão corporal gravíssima

e até estupro. Veja o que a vítima
deve fazer do ponto de vista
jurídico e de saúde.
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Seus dados estão protegidos
na internet?
Entenda o que diz a Lei Geral
de Proteção de Dados, que
foi sancionada em 2019, e

confira como descobrir o que as
empresas sabem sobre você.
Página 5

Uma em cada 160 crianças
possui o Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA),
que leva a problemas
de desenvolvimento da
linguagem, nos processos de
comunicação e de interação.
Os casos femininos são mais
raros e difíceis de serem
diagnosticados, pois os
sintomas não são tão claros.
Página 6

Os cuidados paliativos
devem começar já na fase
do diagnóstico e objetivam
aliviar o sofrimento do
doente que não tem
possibilidade de cura. Este
tipo de trabalho envolve uma
equipe multiprofissional que
cuida não só do lado físico
do paciente, mas também do
emocional.
Página 8
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América Latina em “ebulição”

O

cenário político latino-americano está
fervendo. A insatisfação da sociedade com a política e com os políticos
está aumentando cada vez mais. Não importa
o lado, seja de direita ou de esquerda, a insatisfação é generalizada. O grito das massas se
mistura e se afronta numa espécie de ebulição
social, numa efervescência ideológica de posições antagônicas e de interesses duvidosos,
que colocam em risco a soberania dos países
latino-americanos e de suas populações cansadas de tantas injustiças.
Nesse jogo de interesses, os países latino-americanos não só estão divididos internamente, devido às posições ideológicas polarizadas, como também paira sobre eles uma
grande tensão política, econômica e social.
Os presidentes latino-americanos não estão
conseguindo dialogar entre si. Os países estão
orgulhosamente isolados, como se fossem
autossuficientes e não dependessem uns dos
outros. As relações internacionais estão cada
vez mais abaladas por egos ideológicos inflados que não conseguem pensar no estabelecimento de políticas em vistas do bem comum.
O Brasil, por exemplo, optou por se associar aos Estados Unidos e se isolar do resto
da América Latina. Preferiu abandonar os países vizinhos para fortalecer relações com um
país que só pensa nele mesmo e nos seus próprios interesses. Rompeu, por exemplo, uma

tradição de 27 anos e cedeu aos EUA, votou
a favor do embargo econômico à Cuba. Um
retrocesso internacional. Com essa atitude, é
bem provável que o Brasil esteja “dando um
tiro no pé”. Engana-se quem pensa que os
EUA estejam interessados nas relações com o
Brasil desprovidos de interesses particulares,
apenas com o intuito de ajudar. Pura ilusão.
O Chile apavorou-se. Considerado por muitos como o país modelo de estruturação econômica, parece ter feito sua gestão numa panela de
pressão. Priorizou a economia e esqueceu que
se ela não gera justiça social, não tem valor. A
explosão chilena é uma resposta a um modelo
econômico que menospreza as pessoas e suas
necessidades. A Venezuela se tornou o grande
bode expiatório latino-americano. Um país que
há muito tempo dá sinais de cansaço sem uma
solução política, econômica e social efetiva. A
Bolívia se desgastou politicamente, destituiu
o presidente eleito, Evo Morales, num grande
conflito de jogo de interesses.
Diante de toda essa efervescência social e
política latino-americana, duas questões sobressaem: uma de interesse estritamente político e outra de minorias cansadas de sofrerem
as injustiças de um sistema indiferente às suas
necessidades.
Pe. José Erivaldo Dantas
Pró-diretor Acadêmico
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Tirar preservativo pode ser crime
Prática vai de estelionato sexual a estupro caso ocorra sem consentimento

E

m 2017, a paulistana Júlia
Elisa Martins, 25, ficou uma
semana sem ir à faculdade
após ser vítima de stealthing. “Eu
fiquei doente psicologicamente”,
relata. O termo em inglês, que pode
ser traduzido como furtivo, trata
da prática criminosa de retirar ou
danificar a camisinha durante o ato
sexual, de forma escondida, sem o
consentimento do parceiro.
Júlia lembra de ficar sem reação, nervosa e com vontade de expulsar o rapaz de casa, com quem
já havia se relacionado algumas
vezes. Mas, na época, “não tive coragem de fazer isso”, conta. Atualmente, ela faz parte da Comissão

“

Infelizmente,
comentários
de que
a vítima
permitiu são
comuns

Acolhedora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
que tem como objetivo inibir casos de violência sexual. Para conscientizar os amigos, ela costuma
compartilhar o que aconteceu
com naturalidade, principalmente com os homens.“Não consigo
nem mensurar saber que algum
deles faz ou fez alguma coisa desse
tipo”, desabafa.

No Brasil, ao contrário de outros crimes sexuais, não há números
precisos de registros de stealthing.
Isto porque a sociedade ainda sabe
pouco sobre o assunto. Para Karla
Neves, representante do Coletivo
Feminista da Universidade Federal do ABC (UFABC), a omissão é
consequência desta desinformação.
Ela defende que o assunto faça parte
de discussões sobre educação sexual
nas escolas.
Denúncia
Com base no Código Penal
brasileiro, a remoção do preservativo durante a relação sexual, seguida
de violência, caracteriza-se como
estupro. Mas se o autor tirou a camisinha e a vítima só descobriu
depois, ou caso tenha engravidado
ou adquirido Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), trata-se
de um estelionato sexual. Caso a
prática tenha como consequência a
transmissão de HIV, é acrescentada
a acusação de lesão corporal gravíssima. Ou seja, stealthing é crime de
qualquer forma.
A advogada Alexandra Pericão
explica que com estupro é mais fácil comprovar o crime através do
exame de corpo de delito, pois as
marcas da violência aumentam as
chances do agressor ser punido. Já
nas demais situações, a comprovação é mais complexa.
Embora o boletim de ocorrência possa ser realizado em qualquer
circunstância, Pericão aconselha
o acompanhamento de um advo-

gado no ato da delação. “Sejamos
realistas, o nosso sistema patriarcal
é extremamente desacolhedor para
denúncias de violência contra a mulher”, completa. Há associações de
defesa da mulher que dão esse tipo
de assistência e, caso a autoridade
policial se recuse a atender ou constranja a vítima, é possível registrar
uma reclamação na ouvidoria do
órgão. A denúncia é muito importante, pois, além de possibilitar a punição devida, segundo a advogada,
ela também é uma forma de encorajar outras vítimas.
O primeiro caso de uma pessoa condenada por essa prática, no

O assédio sexual na fotografia:
um problema pouco revelado
No Brasil, 1 em cada 4 mulheres com mais de 16 anos sofreu
agressões, segundo levantamento
de 2018 do Instituto Datafolha.
Essa violência, que é presente tanto nas ruas quanto em espaços
privados, é uma realidade também
em ensaios fotográficos. Jovens
estão sendo alvos de profissionais
mal intencionados e, neste ambiente, a conduta ética, que determina os limites de tratamento entre os fotógrafos e modelos, virou
motivo de muita discussão.
A modelo Luiza Guzzoni, 20,
sofreu um caso de assédio no início
da carreira. Ela iniciou os primeiros
trabalhos aos 16 anos e enquanto
aguardava o recebimento das fotos do ensaio, o fotógrafo passou
a enviar mensagens de conotação
sexual por uma rede de mensagens
instantâneas. “Ele começou a mandar nudes para mim pelo Snapchat,
coisa que eu não pedi”, conta No
momento em que Luiza as ignorou,
o fotógrafo simplesmente não entregou algumas fotos.
Luiza pausou a carreira por
um ano após o assédio. A ver-

Vivian Furukava

mundo, ocorreu na Suíça em 2017.
Ao perceber que o homem tinha
retirado a camisinha durante o ato
sexual, uma mulher o denunciou
à justiça. Ele foi julgado e enquadrado por estupro, de acordo com
a legislação do país. Alexandra
Brodsky, pesquisadora americana
de casos de stealthing, salienta que
apesar do abuso ser mais comum
em mulheres, homens homossexuais também já foram vítimas.
Além da denúncia, é importante que a vítima procure atendimento médico para verificar a
necessidade de tomar a Profilaxia
Pós-Exposição de Risco (PEP),

gonha que sentia a impediu de
denunciá-lo, assim como de contar aos pais o que ocorreu. Para a
psicóloga Rosiane Pereira, o principal fator que impede a vítima de
fazer uma denúncia é a culpa, que
é reforçada por outros fatores.
“Infelizmente, comentários de
que a vítima provocou, insinuou
ou permitiu a situação de abuso

sexual são comuns até mesmo
das pessoas que a vítima escolheu
para se abrir”, completa.
Há seis anos como modelo
profissional, Ana Clara Vohs, 20,
também passou por dois casos de
assédio ainda na adolescência. O
primeiro aconteceu em função da
pouca experiência. Na segunda
vez, ela não conseguiu se defen-

REPORTAGEM:
Giovana Lima
Natalia Brito
DIAGRAMAÇÃO:
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Jovens modelos não denunciam
abusos sexuais em ensaios por falta
de informação e medo
der por estar sozinha. “O fotógrafo disse que eu não poderia levar
nenhum acompanhante e, isso, é
uma coisa que eu não aceito hoje
em dia”, ressalta.
Por trás das lentes

Vítima de assédio sofre impactos físicos e emocionais

que é oferecida gratuitamente no
SUS e deve ser iniciada o mais rapidamente possível, de preferência duas horas após o ato sexual
sem preservativo e no máximo
em até 72 horas. A PEP é uma
medida de prevenção de urgência
à infecção pelo HIV, hepatites virais e outras doenças sexualmente
transmissíveis.

O fotógrafo Robson Dobler,
27, revela escutar, de colegas da
profissão, algumas situações em
que eles foram os autores do assédio. Em um dos casos, escutou
“que a modelo abriu brechas no
ensaio”, ou seja, que ela insinuou-se sexualmente. Ele considera importante que a modelo estabeleça
um filtro antes de aceitar qualquer
ensaio e dá a dica de que o tempo
de mercado e a formação do fotógrafo devem ser considerados na
hora da contração do profissional.
Ele também reforça que é bom
que ela esteja sempre acompanhada durante os ensaios.
Atualmentente, denúncias de
assédio são mais facilmente compartilhadas nas redes sociais. Para o
fotógrafo Hernane Marcel, 33, isso
gera dificuldades na carreira. “Por

conta desses fotógrafos, que agem
de forma imoral, nós profissionais
vamos continuar perdendo campo
de atuação”, explica.
Apesar dos relatos feitos nas
redes sociais, muitos deles não são
registrados em delegacias. Tocar
em modelos de forma desrespeitosa é considerado assédio sexual
grave e o fotógrafo pode responder por crime pelo artigo 216-A
do Código Penal. Caso seja considerado culpado, a pena prevista é
de até dois anos.
Por sua vez, a vítima tem o
prazo de até seis meses para apresentar a denúncia, que pode ser
feita na Central de Atendimento à
Mulher, pelo número 180. A vítima deve apresentar como provas:
registro de conversas, imagens e
testemunhas. No caso de materiais retirados pela internet, deve
ser realizada uma Ata Notarial, no
Cartório de Notas, para verificar
valor jurídico e anexar ao processo.
REPORTAGEM:
Natalia Brito
Vivian Furukava
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direitos
humanos

Decreto ameaça punição a crimes de 64
Cortes cessam projeto que apura mortes e desaparecimentos da ditadura

O

Grupo de Trabalho Perus (GTP), que trabalha,
desde 2014 na capital
paulistana, para organizar, analisar
e registrar ossadas com o intuito
de identificar pessoas presas ou
desaparecidas que morreram em
razão da violência do período da
ditadura, corre risco de acabar. Em
abril de 2019, o presidente Jair Bolsonaro assinou o Decreto 9.759
que determina o fim de conselhos,
comissões, grupos, juntas, equipes
de pesquisa e qualquer outra denominação dada a colegiados que
não tenham sido criados por lei,
como é o caso do GTP.

“

Cada um
impacta
de um jeito
diferente,
porque a
gente sabe
que nenhum
deles
deveria
estar ali

A história de Perus ficou marcada pela descoberta, em 1990, de
uma vala clandestina, no Cemitério Dom Bosco, com mais de mil
ossadas. Em função da pressão de
familiares de desaparecidos, uma
parte delas foi levada ao Ministério Público Federal e analisada
por pesquisadores da Unifesp. A
análise provou que, entre as 1.047
contabilizadas na vala, pelo menos vinte eram de perseguidos
políticos entre 1968 e 1980.
O laboratório do GTP, fica em

um sobrado antigo da Vila Mariana,
que pertence à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Nele
trabalham arqueólogos, médicos legistas, odontolegistas, geneticistas e
bioantropólogos. Aline de Oliveira
é uma das peritas responsáveis por
analisar e documentar todas as características dos remanescentes humanos que chegam ao GTP.
Para identificar as vítimas, a
equipe entra em contato com as
famílias para fazer uma pesquisa
oral e documental sobre como e
onde elas viviam, levantando também algumas características físicas com o objetivo de entender
todo o contexto anterior ao desaparecimento. Já a etapa posterior
do trabalho se refere à análise dos
remanescentes humanos e limpeza dos ossos para retirar fungos,
terra e outras sujeiras que ainda
tenham.
“Após a limpeza, fazemos um
inventário detalhado de tudo que
há dentro das caixas, estimamos
o número mínimo de indivíduos
- pois algumas caixas apresentam
ossos avulsos de outros indivíduos
misturados - estimamos sexo, idade e estatura. Além disso, anotamos informações odontológicas,
patologias, informações individualizantes e traumas ante e perimortem (os que aconteceram em vida
e cicatrizaram e os que ocorrem
próximo à morte)”, explica.
O primeiro rosto
Em fevereiro de 2018 e pela
primeira vez desde o início das
atividades, o GTP concluiu a identificação de uma das vítimas encontradas na vala clandestina do
Cemitério de Perus. As análises
permitiram a confirmação da identidade de Dimas Antônio Casemiro, morto em abril de 1971 pela re-

Fotos: Douglas Mansur

Investigação aponta que ainda há ossadas de vítimas da ditadura no Cemitério de Perus
pressão política do regime militar.
A confirmação aconteceu
após o grupo ter recebido os resultados de exames de DNA extraídos da primeira remessa de
amostras biológicas enviadas para
análise genética à International
Commission on Missing Persons
(ICMP), entidade internacional
que atua como parceira do GTP.
Os resultados indicaram vínculo
genético entre os restos mortais
pertencentes a um dos casos enviados e as amostras sanguíneas
dos familiares de Dimas.
O militante atuou no movimento estudantil de Votuporanga, cidade natal, até que se mudou
para São Paulo e passou a militar
na Ala Vermelha. Nos termos
dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Dimas foi mor-

to entre 17 e 19 de abril de 1971,
atingido por arma de fogo em tiroteio simulado – mesmo método
utilizado em vários outros casos.
A CEMDP concluiu, ainda, que
ele foi torturado antes de morrer.
Desde então, seu corpo estava
desaparecido.
Outro nome sai
do esquecimento
Em dezembro do mesmo ano,
durante o 1º Encontro Nacional
de Familiares de Pessoas Mortas e
Desaparecidas Políticas, em Brasília, a segunda vítima foi identificada pelo Grupo. Era Aluísio Palhano, de 49 anos, sindicalista e militante do grupo armado Vanguarda
Popular Revolucionária, o mesmo
da ex-presidente Dilma Rousseff.
Depois de conversar com a
família dele, os pesquisadores souberam que Aluísio não conseguia
esticar o braço direito. Essa foi a
principal pista que levou à descoberta após uma investigação de dez
meses.”Identificamos um problema de articulação num osso do braço e comparamos com o problema
que ele tinha. Essa característica
ajudou a confirmar a identificação.
Então, mandamos uma amostra
do tecido ósseo para o exame de
DNA, que, depois de mais análises,
comprovou que se tratava de Aluísio”, conta Aline.
O que diz o governo

Grupo de Trabalho de Perus analisa ossadas na capital paulista

O Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos,
que presta apoio à Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), ainda
não respondeu como pretende
continuar o trabalho de identificação das ossadas. A pasta disse
apenas que “está avaliando, estudando e proporá algo dentro dos
parâmetros do decreto, mas que o

trabalho não será encerrado”.
Douglas Mansur, jornalista e
fotógrafo que documentou a coleta de dados das ossadas desde o
surgimento do Grupo até 2016, diz
que antes, a batalha era para arrecadar verbas. Agora, precisa haver
uma briga “política por reconhecimento”. Para ele, este é o momento
ideal para se discutir a importância
do trabalho realizado. “A sociedade sabe muito pouco sobre isso. É
importante divulgar, principalmente nesse momento delicado, sobre
a continuação ou não do trabalho.
Precisamos questionar o que vai
acontecer (com os corpos). Vão
colocar na rua? Como é que isso vai
ficar?”, questiona.
O contrato de serviço do grupo de Perus, feito por meio de
uma licitação da Prefeitura de São
Paulo, tem duração de um ano e
vinha sendo renovado desde 2015.
Ninguém sabe como será ou se
será feita a renovação do contrato.
Para a equipe, essa quebra prejudica o avanço dos trabalhos.
Apesar da atividade ser bastante técnica, é difícil não se envolver com os casos. Aline reflete
que a parte mais difícil é a sensação de impotência, como não
conseguir dar uma resposta para
uma família, seja positiva ou negativa, e perceber que muitos pais
falecem sem a oportunidade de
saber qual foi o destino do corpo
do filho. “Muitos casos impactam
e por diferentes causas. Casos em
que a gente percebe que a pessoa
era simples e não teve acesso a
cuidados e à saúde durante a vida
ou pessoas com sinais claros de
morte violenta”.
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dados

Saiba como garantir a
privacidade na internet

Creative commons

Aumento do número de vazamentos de dados
ameaça a segurança online dos usuários

U

exa.art.br

m algoritmo nada mais é
do que uma receita com
as etapas para resolver
uma tarefa. O procedimento é semelhante ao de uma pessoa que
quer fazer um bolo e leva em conta a receita e as experiências que já
teve ao preparar o doce. Só que,
no processo digital, as operações
algorítmicas são feitas de forma
automática, a partir dos dados que
os usuários deixam na rede, sem se
preocuparem com o fato de que
não sabem como os algoritmos fazem uma série de escolhas que podem impactar suas próprias vidas.
Para o professor da Universidade Federal do ABC (UFABC),
Sérgio Amadeu da Silveira, as sociedades democráticas enxergam
erroneamente as implicações dos
algoritmos. “Existe uma ideia, no
senso comum, de que as pessoas
que não têm nada a temer não têm
porque protegerem a sua intimidade, ou mesmo as suas ações. E isso
é um equívoco”, explica Amadeu.
Na internet, tudo que é captado ou postado deixa uma série de
“rastros digitais” sobre as pessoas.
“Muitas corporações vendem esses dados. Isso é extremamente
perigoso porque vai fazer uma
enorme diferença num empréstimo, no convênio médico, no
seguro do carro. Enfim é preciso
esclarecer as pessoas, da importância delas defenderem os seus
dados”, conclui Amadeu.
A Serasa Experian, durante
uma pesquisa sobre a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD),
constatou que quanto maior a
confiança que uma pessoa tem em
uma marca, empresa, ou profissional, mais predisposta ela estará

para compartilhar informações
pessoais. Foi o que aconteceu com
a estudante de publicidade, Carolina Storto, 20. Ela recorreu a uma
suposta advogada, que pediu as
senhas do sistema operacional do
celular da estudante, clonou o aparelho e hackeou as redes sociais e
contas bancárias.
Carolina registrou alguns boletins e desabafa que, neste momento, “os policiais e investigadores
lidaram de forma superficial em
relação à invasão de privacidade,
justificando que virou uma prática
comum do dia a dia”. Hoje, a estudante diz não confiar nas pessoas,
em sites que pedem dados, nas
redes sociais, senhas ou backups,
e que este tema deve ser levado
a sério. “Com essa invasão, essa
pessoa pode fazer o que quiser
com a sua vida”.
A LGPD foi sancionada neste
ano e entrará em vigor em agosto de 2020. Ela estabelece regras
sobre coleta, armazenamento,

Conversa com o especialista

Arquivo

Sérgio Amadeu: ativista da liberdade na rede
compartilhamento e uso de informações pessoais como imagem,
cadastros em lojas, buscas frequentes pela internet e impõe penalidades para o não cumprimento. As empresas deverão declarar
como será o tratamento de dados
e eles só deverão ser usados com
expressa autorização dos usuários,
que têm direito à correção de informações erradas e ou incompletas a seu respeito.
O Código de Defesa do Consumidor também trata da proteção de dados e estabelece que, em
casos de danos provocados por
falhas de segurança e vazamento,
são necessárias reparações, aplicando o artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor e o artigo
3º do Marco Civil da Internet.
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“Hoje, os nossos aparelhos eletrônicos sabem
mais sobre nós que nós mesmos”
Flávio Kiyoshi Yamauchi, advogado com pósgraduação em Direito Empresarial pelo Insper e
extensão em Direito das Startups pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV-RJ), em Privacidade e
Proteção de Dados pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV-SP) e em Blockchain pela Blockchain
Academy.

FKY: Vivemos na 4ª Revolução Industrial, onde tudo
está baseado em dados digitais. Hoje, os nossos aparelhos eletrônicos “sabem” mais sobre nós que nós mesmos. Nossos dados pessoais são a nossa a privacidade
e, no Brasil, é direito garantido pela Constituição Federal, art. 5, inciso X. Ou seja, os dados pessoais, hoje,
são uma questão de direitos humanos.

Como ela influenciará nosso dia a dia?
FKY: Vai trazer mais transparência aos titulares dos dados. Os titulares agora terão ciência de como será o tratamento dos seus dados.

Como saberei quais são os dados que uma empresa
tem sobre mim?
FKY: As empresas devem possuir um canal de atendimento ao usuário, onde o titular dos dados pode solicitar todas essas informações, bem como a finalidade de
uso dos dados.

Como garantir proteção?
FKY: Sempre pergunte qual será o tratamento dos dados.
Leia todos os termos de uso e políticas de privacidade e autorize o tratamento de dados apenas no que for pertinente.

Yamauchi: a proteção de dados é um direito humano

Por que problemas com dados são uma questão de
direitos humanos?

Serei avisado quando e se meus dados forem
vazados?
FKY: Será. Isso é obrigatório. As empresas que tiverem
os dados vazados, devem informar, imediatamente, aos
titulares prejudicados.
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Os desafios do autismo na mulher

Edni Moreira, diagnosticada aos 47, e com filha autista, conta o que enfrentam

A

peregrinação em busca
de resultados precisos
para as diferenças comportamentais faz parte da rotina
de muitas famílias que suspeitam da presença do autismo.
No universo feminino, os obstáculos são ainda maiores visto
que os estudos ainda são pouco
explorados. Edni Moreira Cabral, 48, sentiu na pele a jornada
repleta de dificuldades.
Ela sempre desconfiou da possibilidade de sofrer com o transtorno e até já brincou em algumas
situações afirmando “ah, eu sou
autista”. Mas foi somente no ano
passado que recebeu o diagnóstico de Síndrome de Asperger, um
transtorno neurobiológico que se
encaixa nas classificações de autismo. Atualmente, ministra palestras
a fim de conscientizar as pessoas
sobre o tema. Através da Associação dos Amigos dos Autistas
Incondicionalmente Azul (AMAI
Azul), ela ajuda as famílias de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.
Após o diagnóstico, a vida de
Edni mudou drasticamente. Com
olhos marejados, ela conta que
agora entende seu comportamento e percebe que o alto desempenho intelectual, que foi motivo de
bullying na adolescência, era uma
característica do transtorno. “Antes do diagnóstico eu não sabia
lidar com as pessoas, brigava com
todos sem querer. Depois, eu comecei a me policiar mais, medir
as palavras, ter mais resiliência e
entender que as pessoas não compreendem o diferente”.
Embora tenha aprendido a
lidar com a sociedade, ainda há
desafios de sociabilização. O autismo não a deixa compreender
metáforas e ironias das relações
entre as pessoas. Para ela, tudo é
ao pé da letra. “Certa vez eu perguntei para minha mãe onde eu
deveria guardar os sapatos e ela,
ironicamente, respondeu que seria na geladeira. Eu não entendi a
brincadeira e guardei na geladeira.
Virou piada”.
Edni não é a única diagnosticada com autismo na família.
Mãe do José Victor, 11, e da Maria Julia, 8, ela conta que percebeu comportamentos diferentes
em sua filha ainda na infância.
“A Maju ficava girando objetos e
batendo a cabeça. Através de pesquisas na internet eu havia identificado sinais do autismo, mas os
médicos do convênio falavam que
ela não tinha nada”. Em busca de
respostas, ouviu de uma profissional que as atitudes da menina
eram em decorrência de um dente
e que logo passaria. “Como assim
por conta do dente? Não era possível”, relembra com indignação.
O diagnóstico foi apenas em
2013 e veio depois que Edni levou a filha em pelo menos cinco
especialistas. A menina foi identi-

Ana Karolina Macedo

Tratamento

Edni é presidente da Associação dos Amigos Autistas Incondicionalmente Azul - AMAI Azul
ficada com nível severo, o grau do 160 crianças possui o Transtorno
Para a psicóloga Thayna Rhaistranstorno que mais comprome- do Espectro do Autismo (TEA). sa Pereira as principais característite o desenvolvimento. Foi então Ele gera problemas no desenvolvi- cas podem ser identificadas ainda
que ela percebeu como o acom- mento de linguagem, nos proces- na infância. “Quando pequenas,
panhamento com profissionais sos de comunicação e interação. elas só copiam o comportamento
especializados, como psicólogos O diagnóstico é clínico, realizado das demais. Os meninos, por sua
e psiquiatras, faz muita diferença. através de análise de comporta- vez, apresentam comportamento
Hoje, Maria Julia ainda apresenta mento e de entrevista com familia- diferente do que é considerado
algumas dificuldades de comuni- res para conhecer o histórico.
normal, por exemplo, interesse por
cação, mas, mesmo assim, é capaz
Os casos nas mulheres são ra- jogos de tabuleiro e atitudes mais
de entender tudo o que acontece ros e difíceis de serem identificados, nerds”.
ao redor e opinar sobre o que lhe porque elas têm mais dificuldade
agrada ou não.
em demonstrar os sintomas. Ainda
não há pesquisas sobre o assunto
O autismo
no Brasil, mas, de acordo com um REPORTAGEM:
estudo realizado no Reino Unido, Ana Karolina Macedo
De acordo com a Organiza- para cada 3 casos de homens com DIAGRAMAÇÃO:
Beatriz Moraes
ção Mundial da Saúde, 1 em cada transtornos, há 1 feminino.

O autismo não tem
cura, mas pode ser tratado para melhorar o convívio social e desenvolver
atividades em geral,
através de fonoaudiologia, psicoterapia, terapia
ocupacional e psicoterapia. O grau de evolução
depende das doenças que
surgiram em decorrência
do transtorno e do incentivo da família. “Eles
já se sentem muito discriminados, abandonados e
solitários. Então, é muito
importante ter familiares
para entender como eles
se sentem e o que passam. Devemos construir
uma rede de apoio”, alerta Thayna Rhaissa.
O acompanhamento
psicológico também é
importante ao longo do
caminho que precisa ser
trilhado. É comum que o
transtorno cause outras
dificuldades como depressão, TDAH, TOC e
ansiedade. Neste âmbito,
a psicóloga comenta que
é necessário proporcionar autoconfiança e mostrar que eles são capazes
de fazer qualquer coisa.

Classificações do autismo
Autismo
clássico

Autismo de alto
desempenho

Não costuma ter contato visual,
demonstra comportamentos
repetitivos e dificuldades em
compreender sentidos irônicos
e metafóricos de frases, como,
por exemplo, “ela é delicada
como um coice de cavalo”.

Essa classificação também é
conhecida como Síndrome de
Asperger. As características
são mais leves e, geralmente,
os autistas apresentam um
nível intelectual acima do
normal.
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O muro entre transexuais e a saúde
Grupo sofre na batalha por atendimento médico de qualidade e sem preconceito

T

odos os países têm, até
2022, a meta de descaracterizar a transexualidade
como doença mental. Essa decisão, tomada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), configura uma grande conquista. Na
prática, contudo, a realidade é outra. A falta de informação e ações
pautadas pelo preconceito não são
novidades para este grupo, que enfrenta muitas dificuldades de acesso a um bom tratamento médico.
No Brasil, o serviço de saúde
só passou a ser disponibilizado à
comunidade transexual em 2008.
A idade mínima para procedimentos ambulatoriais é de 18 anos e,
para os hospitalares, de 21. Mas até
hoje, o SUS ainda possui poucos
espaços especializados. A cirurgia
de redesignação sexual, por exemplo, só é feita, pela rede pública, em
5 cidades no país: São Paulo, Rio
de Janeiro, Recife, Goiânia e Porto Alegre. Por isso, a localização é
mais uma barreira entre os transexuais e o acesso à saúde.
Em 2016, o Hospital das Clínicas e a Universidade Federal do
Rio Grande Sul realizaram uma
pesquisa com 620 transexuais de
18 a 64 anos: 43% disseram que
evitam o sistema de saúde por
serem trans e 58,7%, que foram
vítimas de discriminação durante
atendimento médico.
Em face dos problemas, pessoas transexuais, muitas vezes, optam por elas próprias se tratarem.
“Eu tenho visto na prática muitos
adolescentes que já chegam tomando hormônios, comprando
pela internet ou comprando na
clandestinidade”, comenta o psiquiatra Daniel Mori, que atende a
comunidade LGBTQI+ há mais
de uma década Para ele, a autoadministração de remédios e procedimentos é, em grande parte, culpa
das políticas públicas e das barreiras impostas por elas.
A fim de minimizar o despreparo da rede pública frente às questões dessa comunidade, o processo
de capacitação dos profissionais
é essencial. Lorenzo Lang é um
homem transexual, 25, que oferece palestras de sensibilização para
médicos que não têm conhecimento sobre o assunto. Formado em
Ciências Biológicas pela Unifesp,
Lorenzo reconhece o privilégio de
ter tido acesso a um ambulatório,
na própria universidade, destinado
às questões de gêneros.
Em sua rotina de trabalho,
ele busca sempre começar pelo
mais básico, para depois abordar
questões mais complexas da transexualidade. Ressalta, ainda, que é
importante respeitar a especificidade de cada paciente. “A gente precisa entender as particularidades de
cada indivíduo para cuidar de cada
um da maneira certa”, explica.
Para Lorenzo, os processos
nos quais trabalha, que esclarecem dúvidas sobre identidade de

Beatriz Danielle

Lorenzo Lang com as cores da bandeira trans: referência crítica aos gêneros binários
gênero, hormonização e nome
social, são uma forma de “responsabilidade social” que tem efeitos
importantes a longo prazo. Para
ele, oferecer essa preparação é um
jeito de tentar minimizar os empecilhos que dificultam o acesso
da comunidade a um tratamento
digno de saúde.

“

Preconceitos
e a não
aceitação
do nome
social são
as principais
queixas

Os problemas de preconceito
e despreparo não se restringem
ao sistema público. Ariel Maria,
transexual de 18 anos que recentemente assumiu não se identificar
com o gênero masculino ou como
feminino, também sentiu essa dificuldade na rede privada, quando o
primeiro psiquiatra com quem teve
uma consulta desrespeitou sua não
binariedade. Mesmo depois do

médico saber sobre o nome social,
“ele continuou usando meu nome
de registro em tudo, tudo. Na consulta, na receita, era o nome de registro”, ela conta.
Ariel começou a busca por
um profissional especializado em
saúde mental após sentir sintomas
de depressão e ansiedade cada vez
mais presentes no dia a dia. Depois
da experiência com o psiquiatra já
citado, teve a ideia de buscar, na internet, médicos com especialização
em transexuais. Ela assume que foi
difícil encontrar opções, mas que
percebeu uma diferença gigantesca
quando começou o tratamento feito por um profissional preparado.
Em SP, a discriminação em razão de orientação sexual pode ser
punida com multa e até cassação
da licença estadual das organizações ou empresas que cometerem
atos discriminatórios. A punição
pelo ato está prevista na Lei Estadual 10.948/01. Denúncias podem
ser feitas na Delegacia de Crimes
Raciais e Delitos de Intolerância,
pelo número (11) 3311-3555.
REPORTAGEM:
Beatriz Danielle
DIAGRAMAÇÃO:
Pollyana Santos
Victoria Fernandes

Locais de atendimento
à comunidade trans
na capital
Saiba mais sobre o serviço
especializado em questões de
gênero no centro e no sul da capital
O Hospital das Clínicas de São Paulo foi a primeira
instituição do Brasil a oferecer suporte a pessoas de todas
as idades que passam pelo processo de transição de gênero,
dando início ao Ambulatório Transdisciplinar de Identidade
de Gênero e Orientação Sexual (Amtigos). Ele realiza
diagnósticos, tratamentos hormonais e acompanhamento
psicológico da comunidade transexual no bairro Cerqueira
César, no centro de São Paulo. O endereço de e-mail amtigos.
ipq@hc.fm.usp.br está disponível para o agendamento de
consultas.
Além do Amtigos, o Ambulatório de Saúde Integral
para Travestis e Transexuais (ASITT) também é um
centro especializado que conta com endocrinologistas,
fonoaudiólogos, psiquiatras, psicólogos, proctologistas e
clínicos gerais. Ele fica no bairro Vila Mariana e fica aberto das
8h às 20h para atender pacientes pré-agendados. Os números
de telefone (11) 5087-9833 e (11) 5087-9984 estão disponíveis
para mais informações.

8

São Paulo
dezembro de 2019

cultura

Quando uma doença não tem cura
Tratamento paliativo garante
melhor qualidade de vida

N

a medicina paliativa o
conceito de cura se expande. Um exemplo é
a história do jornalista Audálio
Dantas, diagnosticado em 2015
com câncer de intestino, que ramificou para o fígado e o pulmão.
Ele realizou o tratamento convencional, mas quando foi internado
passou a ter cuidados paliativos
até a morte, que ocorreu em 2018,
quando tinha 88 anos.
A filha de Audálio, a também
jornalista Juliana Kunc Dantas,
30, afirma que a família sempre
acreditou nos cuidados paliativos.
Ela conta que o pai dela, há cerca
de dez anos, ficou envolvido com
a divulgação do trabalho de médicos paliativistas no Brasil. Para
ela, esse tratamento é um “jeito de
assegurar a dignidade do paciente especialmente fragilizado com
uma doença crônica ou terminal.”
Além do pai, a avó da jornalista também recebeu cuidados
paliativos para tratar a metástase óssea provocada pelo câncer
de mama. Juliana confessa que a
morte da avó foi tranquila e que
a família conseguiu acompanhar

o processo de perto. Ela acredita
que quando a vida do paciente é
prolongada, pode trazer mais sofrimento para ele e para a família
e que existe um momento no qual
“você tem que deixar o curso natural da vida seguir”. Com o tratamento paliativo, a família sente
que consegue proporcionar uma
morte digna para o ente querido.
Segundo o médico paliativista
Luis Fernando Rodrigues, o “Mapeamento Mundial de Cuidados
Paliativos” revela que o Brasil
possui um déficit nos serviços
prestados à população. Além disso, há falta de conhecimento sobre o tema que, muitas vezes, é
confundido com a eutanásia, que
é o ato de proporcionar morte
sem sofrimento a um paciente.
Em 1986, a Organização Mundial da Saúde publicou alguns princípios que devem ser seguidos pela
equipe responsável pelos cuidados
paliativos: “afirmar a vida e considerar a morte um processo normal
da vida”, “não acelerar nem adiar a
morte”, “integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado
ao paciente”, dentre outros.

Milena Gama

Diante de uma doença que
ameaça a vida, “os cuidados paliativos deveriam ser iniciados
no momento do diagnóstico, em
paralelo às terapias curativas e
não quando estas se esgotam”,
ressalta o enfermeiro oncológico
Daniel Silva, que é pós-graduado
em Gerontologia. A função desses cuidados não é antecipar a
morte e muito menos prolongar
esse processo, mas proporcionar
um final de vida natural e digno
sem sofrimento. Para isso, o tratamento paliativo demanda uma
equipe multifuncional, composta
por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, que pode ser ampliada
de acordo com o diagnóstico.
Maria Vitória Tuma, psicóloga
especialista em psicologia médica
e cuidados paliativos, define que
é papel do psicólogo “cuidar do
sofrimento emocional e existencial do paciente e de sua família,
buscando ressignificar seu adoecimento e compreender esse
momento de transição (saúde-doença) e transformação (quem
sou eu diante da doença?).” Além
disso, ela esclarece a importância
do profissional no “controle de
sintomas da ordem psicoemocional” e ressalta que, durante todo

Paciente precisa receber apoio da equipe e dos familiares
o tratamento, é importante dar
liberdade para o paciente se expressar e falar sobre a doença, as
angústias e, acima de tudo, sobre
a vida.

REPORTAGEM:
Acsa Tayane Gomes
Millena de Araujo Gama
DIAGRAMAÇÃO:
Matheus Salustiano
Thais Uehara
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Entre covas
e vielas

Karolline Vicente

Conheça o Cemitério
da Consolação,
roteiro inusitado e
pouco explorado no
centro da cidade

O túmulo de Monteiro Lobato, autor de “O Sítio do Pica-pau Amarelo”, possuía uma guirlanda de bronze que foi furtada

P

róximo à avenida Paulista
e entre seus inúmeros prédios, é possível observar os
muros altos e imponentes do famoso Cemitério da Consolação. A
necrópole ostenta o título de museu a céu aberto e, com 161 anos
de história, o local hospeda figuras
importantes como a pintora Tarsila do Amaral e o escritor Mário de
Andrade, além de artes tumulares
de renomados escultores.
De grande importância para a
cidade de São Paulo, o cemitério
conta com o trabalho de um guia
para transmitir o passado a quem o
visita. Francivaldo Almeida Gomes,
52, mais conhecido como Popó,
é quem conduz o passeio. Desde
2002, ele conta que o local recebe,
em média, 150 visitantes por mês
que querem conhecer a imponência do espaço.“Ele representa a cidade porque muitos que ajudaram
a construí-lo estão sepultados aqui,
é uma glória para a cidade de São
Paulo”, comenta Popó.
Repleto de árvores, o ambiente se assemelha a um parque. Ao
realizar uma visita, a psicóloga
Aline Barra descreve as impressões do local. “Achei o ambiente
super agradável, não parece que
a gente está em um cemitério,
é muito arborizado, o ar aqui é
diferente do ar lá fora”. Yasmin
Vieira, 31, também enxerga o passeio dessa forma. Ela conta que
a inspiração de conhecer o lugar
surgiu a partir da série PSI, do canal HBO. “É sobre um psicólogo
que mora em São Paulo e sempre
vai em muitos cemitérios, então
fiquei interessada em conhecer
esse mundo”, explica Yasmin, que
decidiu conhecer melhor a cidade
através dos lugares históricos.

No passeio, o público conhecerá trabalhos de escultores importantes, como o ítalo-brasileiro
Victor Brecheret e a sua grande
arte Grande Anjo, que representa
um anjo coroando a alma com a
auréola. Também é possível conferir a musa da música na mitologia grega, Euterpe, construída
por Nicola Rollo. Nesta última,
a lira de bronze foi roubada da
obra e, após o incidente, a peça
foi reconstruída.
A bagagem histórica e artística que o Cemitério da Consolação carrega é pouco reconhecida,
o que torna esta descoberta uma
surpresa para os visitantes de primeira viagem. “Não tem nada de
mórbido.Tem coisas muito lindas
para ver, é bem interessante”,
afirma Renata Said, que acompanhou o passeio com o guia Popó.
REPORTAGEM:
Bianca Dias
Pâmella Pregun
DIAGRAMAÇÃO:
Matheus Salustiano
Thais Uehara

Serviço:
Cemitério da Consolação:
Rua da Consolação, nº 1.660,
região central, em frente ao
Corpo de Bombeiros.
A necrópole fica aberta
de segunda à sexta, das
7h às 18h. Já as visitas
monitoradas ocorrem às terças
e sextas, das 14h às 18h.
Para agendamento e mais
informações, acesse o site da
Prefeitura da Cidade de São
Paulo, na área Cultura.

As catacumbas do centro
histórico de São Paulo
Conheça o patrimônio cultural que fica
embaixo da Catedral da Sé
A Cripta da Catedral da Sé, construída sete metros abaixo de uma das igrejas católicas mais famosas da cidade, é uma opção cultural pouco conhecida, que oferece uma grande aula de história para
quem a visita. O termo “cripta” significa um espaço
subterrâneo, onde são enterrados os restos mortais
de arcebispos, bispos e personagens históricos.
A construção ficou pronta 35 anos antes da
Catedral, que sofreu atraso nas obras devido à
Primeira Guerra Mundial e à Crise Econômica
de 29. A arquitetura gótica foi um pedido do arcebispo Dom Duarte e chama a atenção de todos os visitantes. Ézio de Souza, 53, já conheceu
as criptas dos Papas em Roma e compara os dois
estilos de arquiteturas. “A Cripta daqui é mais
ampla e menos escura. Os arcos são simples, sem
ostentação como em Roma. A arquitetura gótica
me chamou bastante a atenção”, conta Ézio.
Dos 100 visitantes por dia, estão também
pessoas de outros países. O suíço Alexandre Uster conta como descobriu este passeio. “Eu procurei na internet quais são os passeios mais fora
do comum em São Paulo e decidi visitar a Cripta
por ser um lugar secreto que carrega toda a história do centro da cidade”, explica.
A Cripta da Catedral da Sé completa 100 anos
em 2019. Para comemorar, são oferecidos concertos musicais gratuitos todos os sábados, até março
de 2020, e a retirada dos ingressos deve ser feita
uma hora antes. Já a visita à Cripta tem um custo
de R$ 7,00 e o horário, de segunda a sexta, vai das
9h às 11h30 e das 13h às 17h30. Aos finais de semana e feriados,o horário é das 9h às 11h30 e das
13h às 15h. O local fica na Praça da Sé, 399.

Juliana Esparza

Cripta recebe até 100 visitantes por dia
Para uma pausa depois da visita e com vista
para a Igreja, a Padaria Santa Tereza, a mais antiga da cidade, é uma boa escolha. O local ocupa
um sobrado atrás da Catedral da Sé, na Praça Dr.
João Mendes, 150, no centro.
REPORTAGEM:
Juliana Esparza
Thalita Dias
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A política retratada nos quadrinhos

E

m 1896, a primeira História em Quadrinhos (HQ)
foi publicada nos Estados
Unidos. Richard Outcault criou o
personagem “Yellow Kid”, com
um tema meio comum, como as
aventuras de um menino na cidade grande, mas que atraiu muitas
pessoas. Quase cem anos depois,
Art Spiegelman criou “Maus”,
para narrar a vida do pai que lutou para sobreviver ao Holocausto. Na história, os judeus são representados por ratos; os alemães,
por gatos; os franceses como sapos e os poloneses como porcos.

“

A política
está sempre
presente nas
nossas vidas
Depois surgiram outras histórias como “Persépolis”, em que a
autora Marjane Satrapi faz uma
autobiografia mergulhada na cultura islâmica, que mostra a vida
das mulheres na adolescência,
com o uso, por exemplo, do hijab,
véu para cobrir o rosto. A Marvel
Comics também inovou ao trazer
“X-Men”, com Stan Lee e Jack
Kirby criando heróis que representam minorias sociais.
Mas para o escritor Felipe Morcelli, 33, foi ao ver “V de Vingança”
que ele notou pela primeira vez uma
discussão política mais aberta no
HQ. “Nela, o leitor é inserido em
uma Grã-Bretanha distópica e pós-

-apocalíptica nos anos 90, precedida
por uma guerra nuclear e tomada
pela política neofascista, com direito a campos de concentração para
minorias, e supremacistas brancos
no poder. A fúria de (Alan) Moore
contra a mão de ferro de Margaret Thatcher (ex primeira-ministra
britânica) é visível no roteiro”. A
história em quadrinhos escrita por
Alan Moore, foi publicada originalmente em 1982 pelo selo Warrior
e foi adaptada para o cinema, em
2006, com Hugo Weaving e Natalie
Portman.
No Brasil, o escritor Roberto Guedes é um dos nomes mais
conhecidos. Ele criou personagens como Meteoro e Guepardo.
Sobre esse último, conta que explorou o tema da Ditadura Militar no Brasil, criando vilões mais
caricatos.“Nunca tive qualquer tipo
de restrição editorial, pelo fato da
maior parte dos meus quadrinhos
terem sido publicados no circuito
independente, que dá ao autor liberdade criativa total. (Ou) talvez
porque a política fosse apenas mais
um elemento da trama e não o foco
principal”, explica Roberto.
Para o escritor Luiz Guilherme Fonseca, bacharel em Audiovisual, com duas obras publicadas
pela Editora Anjo, “ a política está
sempre presente nas nossas vidas,
no nosso cotidiano, então, retratá-la em uma HQ não é diferente de
falar dela em um livro ou compor
uma música sobre ela”.
REPORTAGEM:
Marcela Mattos
DIAGRAMAÇÃO:
Augusto Fernandes

A Revolução Islâmica contada em quadrinhos: uma autobiografia da iraniana Marjane Satrapi

11

São Paulo
dezembro de 2019

meio
ambiente

128

Aline Camargo

quilos de
desperdício

Esse é o volume de alimentos
descartados, por ano, por uma
família brasileira
Alimentos descartados por feirantes são espalhados nas ruas em volta do Mercado Municipal

E

m um país em que, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a extrema pobreza já
soma 13,5 milhões de pessoas que
sobrevivem com até 145 reais por
mês, surpreende o tamanho do
desperdício. No país, cada pessoa
joga fora, em média, 41 quilos de
comida por ano. Por família, o número chega a 128, como aponta
um estudo realizado, em 2018,
pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
O desperdício não acontece só nas casas do brasileiro. O
descarte de alimentos começa
antes mesmo deles chegarem
no comércio. Para garantir que
frutas, verduras e legumes resistam ao processo de distribuição
e que tenham uma aparência capaz de justificar um valor maior
de mercado, os responsáveis
pela triagem, nas colheitas agrícolas, jogam fora uma parte dos
produtos. Eles escolhem apenas
o que atende aos padrões de
qualidade impostos pelas famílias de renda maior.
Apesar da seleção, como
uma parcela das mercadorias
segue de forma precária para o
varejo, ocorre um novo descarte com o que foi deteriorado ao
longo do caminho. O Mercado
Municipal de São Paulo, por
exemplo, que é uma referência
na distribuição de frutas, hortaliças, peixes e cereais, opta por
não vender, em função da aparência, produtos ainda em bom
estado para consumo.
Edson Costa, 36, é dono de

uma das bancas e justifica o desperdício: “existe um padrão de
qualidade que a banca precisa
apresentar para vender aqui. Perdemos muita mercadoria porque
quando tem qualquer defeito, ela
é jogada no lixo e não podemos
ficar no prejuízo”.
Produtor há 14 anos, Juarez Batista alega: “infelizmente, jogamos
fora porque não temos autorização
de doar. Tem coisa boa ainda que
feirantes pegam do lixo para vender
do lado de fora, mas já não temos
mais responsabilidade se estiver estragado ou contaminado”.
Graça Maria, 53, proprietária
de um sacolão na cidade de Santos,
vai semanalmente ao Mercadão em
busca de melhores preços na feira
informal que acontece próximo
ao estacionamento e aponta a falta
de colaboração dos comerciantes
no reaproveitamento. “Se não jogassem direto no lixo, eu poderia
vender tudo o que está aqui, mas
ninguém doa nada. O mercado
compra com os olhos e é uma tristeza ver tanta comida virando lixo”.
Os comerciantes evitam doar
alimentos para evitar processos,
pois a responsabilidade civil e criminal sobre qualquer dano causado a uma pessoa que recebe uma
doação recai sobre o doador.
Já os carregadores lotam caçambas com o que foi descartado
durante o abastecimento na madrugada. Os contêineres são abertos por feirantes informais, carreteiros e moradores de rua que espalham frutas, legumes e hortaliças
no chão e recolhem o que aparenta
estar próprio para consumo..
José Carlos, 70, colhe verduras e legumes em caçambas na

Av. Cantadeira há 20 anos e relata: “voluntários de igrejas e casas
de recuperação vêm aqui buscar
doações de alimentos para prepa-

rar refeições e atender as pessoas
necessitadas. Eu separo pra eles o
que dá pra aproveitar antes que vá
para o aterro.

REPORTAGEM:
Aline Camargo
Matheus Fernandes
DIAGRAMAÇÃO:
Clinton Dias
João Vitor Barbosa

Na contramão do desperdício: mercado
impulsiona ações sustentáveis
O mercado Kinjo Yamato,
localizado no centro de São Paulo, recolhe os alimentos que têm
boas condições de consumo, mas
que estão fora dos padrões de
comercialização. Eles são doados
para instituições de caridade, creches e hospitais. “O desperdício
é um verdadeiro absurdo, porque
tem muita coisa que pode ser reutilizada, ou seja, dá para aproveitar
e que em muitos lugares não se
aproveita”, diz a feirante Marisa
Shimabukuro.
A cultura do não desperdício é forte no local. Sharon
Madame, dono de um restaurante
árabe, que fica dentro do mercado, faz de tudo para combatê-lo.
A comida que sobra é destinada
aos moradores de rua “que sempre passam pedindo, ou às vezes,
os meus funcionários levam para
ajudar aqueles que não têm nada
para comer”, relata Sharon.
O mercado é um dos parceiros
do Programa Municipal de Combate ao Desperdício e à Perda de
Alimentos, que atende anualmente, cerca de 120 mil pessoas de
mais de 300 entidades assistenciais
cadastradas junto ao Programa
Banco de Alimentos da Prefeitura.

Caroline Martins

Primeiro Mercado Municipal de SP: contra o desperdício
Ao contrário de muitas feiras
livres, onde são encontrados lixo e
alimentos espalhados pelo chão, o
ambiente em torno do mercado é
bem organizado. Diversas sinalizações estão espalhadas no local, incentivando comerciantes e consumidores a repensarem os hábitos

e instruindo o descarte correto de
resíduos orgânicos, rejeitos secos e
recicláveis.

REPORTAGEM:
Lucca Magro
Caroline Martins
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Parkour: esporte ou filosofia de vida?
Atividade física incentiva a superação do medo e autoconhecimento

P

raticante do parkour, desde
2016, Henrique Gonçalves,
21, conheceu a prática, que
tem cada vez mais adeptos no
Brasil, através do filme francês
B13 - 13º distrito e, para ele, os
impactos vão além dos benefícios
que uma atividade física pode trazer. “O parkour é o modo como
eu tento viver, sempre procurando superar as barreiras do medo
e buscando a melhor forma de
ultrapassar qualquer obstáculo”.
O parkour, traduzido do francês como percurso, propõe um
novo olhar sobre a movimentação
e a relação pessoal no território
urbano. O objetivo da atividade é
realizar um trajeto com agilidade
e eficiência - independentemente
do que estiver na frente - apenas
com o uso do próprio corpo. Em
função disso, os praticantes pulam
de um telhado para outro, escalam
muros, correm por um corrimão
ou até mesmo saltam de lugares
com mais de 5 metros de altura.
Inicialmente, a prática foi desenvolvida como uma técnica militar que buscava aprimorar ações
de resgate do exército francês e
chegou a ser aplicada na guerra
do Vietnam. Entretanto, apenas
na década de 80, com David Belle,
ex-militar influenciado pelas fugas
de emergência performadas por
bombeiros, profissão de seu pai,
é que o parkour ganhou o formato atual. Após anos de prática,
enquanto exploravam as ruas de

Diego Miguel

Onde aprender a praticar?
Em São Paulo já existem diversas
escolas. As opções incluem desde
as mais tradicionais, que apostam
nos treinos outdoor (ao ar livre),
até academias com aulas em
ginásio.
Opção gratuita: Movimento Mais
Flow
Quartas-feiras
facebook.com/mov.maisflow/

O conjunto de casas grafitadas, na Rua França Pinto, Vila Mariana, é um dos pontos favoritos
Paris, Belle e seus amigos desenvolveram movimentos ainda mais
eficientes que foram popularizados quando vídeos e reportagens
dos praticantes foram publicados
no YouTube.
Mesmo com movimentos
impressionantes e muitas vezes
arriscados, grande parte dos “traceurs,” nome dado aos adeptos
da disciplina, não consideram a
atividade como algo radical, mas
uma forma de expressão corporal. “Acrobacias não são parkour,
fazem parte de outras atividades

como a ginástica olímpica. Muita
gente faz porque gosta, mas não
precisa. Parkour é se locomover
com eficiência, é mais intuitivo”,
explica Henrique.
Devido à crescente popularidade, em maio de 2017, a FIG
(Federação Internacional de Ginástica) aprovou que uma modalidade “parecida” com o parkour
se unisse às ginásticas rítmica, artística, de trampolim e aeróbica.
Trata-se de uma tentativa ainda
em andamento de integrar o novo
esporte ao programa olímpico.

A medida, no entanto, causou
controvérsia e resultou até em um
manifesto feito por praticantes
contrários aos torneios. Para Diego Gomes, traceur há 16 anos, a
competitividade não faz parte da
filosofia do parkour e vai contra
todo seu conceito. “Parkour não
é esporte. É não seguir a corrente.
É fazer o seu próprio caminho e
ajudar quem está em nossa volta”,
argumenta.
Apesar da resistência por parte de alguns, hoje já existem diversos campeonatos pelo mundo.

Roller Derby atrai brasileiras

Em publicação no site oficial da
empresa, a Parkour Generations,
principal organização multinacional atuante no ensino e difusão
da prática, demonstrou-se a favor
das competições, como incentivo
para uma maior propagação da
disciplina. “Em tempos de Copa
do Mundo de Futebol, realmente
é de se admirar como um esporte
consegue arrebanhar milhões de
pessoas no mundo todo e até decretar feriado nacional em alguns
países nos dias de jogos de sua seleção. Não seria incrível se o parkour um dia chegasse a patamares
similares?”
Além do preparo físico, dentre os benefícios para quem é praticante estão a melhora da coordenação motora, respiração, aumento da concentração e redução
de riscos no desenvolvimento de
problemas psicológicos, como a
ansiedade e a depressão. “Depois
que entrei no Parkour dei mais
atenção à minha saúde, alimentação e integridade física, também
reaprendi a me movimentar e
ouvir meus sentimentos”, relata
Diego.

REPORTAGEM:
Diego Miguel
Ivan Garcia
DIAGRAMAÇÃO:
Heloisa Freitas
Julia Bortoleto
Rafael Bittencourt

Conheça o esporte de patins que é dominado por mulheres
Embora pouco conhecido
no Brasil, o Roller Derby está
em constante crescimento, conquistando adeptas e admiradores
por todo o país. O esporte, criado
em meados de 1930 nos Estados Unidos, une patins, embates
corpo a corpo e empoderamento
feminino, desconstruindo a ideia
de sexo frágil. A prática é atrativa
e faz com que todas as jogadoras
sintam-se acolhidas.
O Roller Derby foi inicialmente idealizado para ser uma corrida
sobre patins, mas, ao longo do
tempo, outros esportes influenciaram diretamente seu desenvolvimento. O espírito combativo
ganhou força e o que era pra ser
apenas uma competição de resistência e velocidade virou uma impetuosa disputa sobre rodas.
Popularizado por mulheres,
a inclusão e a representatividade
passaram a fazer parte da essência desta prática esportiva. O time
Gray City Rebels, fundado em
2010 na cidade de São Paulo, foi
cinco vezes campeão nacional e a
primeira equipe reconhecida pela
WFTDA (Women’s Flat Track
Derby Association), federação
internacional responsável pelo
esporte.
Giovanna Bonetti, jogadora
de base do time Gray, 22, afirma
que, o principal atrativo que gerou
interesse pelo esporte foi o espírito fraterno e colaborativo entre as

jogadoras. “Eu tenho ansiedade e
o esporte colabora muito nos momentos de crise. Eu vinha para os
treinos e ele me ajudava a evitá-las. Também faz com que eu me
sinta menos solitária, justamente
por ser sempre recebida de braços
abertos”, explica.
O Roller Derby acontece em
uma pista oval, onde cada jogadora equipada com patins de quatro
rodas desenvolve estratégias com
o objetivo de marcar pontos sobre o time rival. Durante 60 minutos, garra e planos táticos são
levados à prova. Neste esporte, as
capacidades mental e física andam
lado a lado.
A partida é dividida em 30 jogadas de dois minutos, com um intervalo de 30 segundos entre cada
jogada. Os times são compostos
por 14 jogadoras, mas apenas
cinco delas vão para a pista. No
Derby, os times são compostos
por uma jammer e quatro blockers.
O esporte funciona da seguinte maneira: os pontos são marcados quando a jammer, jogadora
identificada com uma estrela no
capacete, consegue furar a barreira imposta pelas blockers do time
rival. Ao mesmo tempo que precisam impedir a jammer adversária,
as blockers tentam abrir brechas
para que sua própria jammer consiga avançar em busca do ponto.
Assim que entram para o time,
cada atleta escolhe um apelido de

Gabriel Sanchez

Esporte ganha popularidade ao reafirmar questões de gênero
sua preferência. Beatriz Lopes, conhecida no esporte como Panda,
conta que independentemente do
gênero, todas as pessoas são bem-vindas para os treinos de base.
REPORTAGEM:
Bruna Freitas
Gabriel Sanchez

SERVIÇO:
O time Gray City Rebels possui treinamento para residentes da capital de São
Paulo.
Contato: https://www.graycityrebels.com.br/
E-mail: contato@graycityrebels.com.br
Onde: Av. Santos Dumont, 843 - Luz, São Paulo - 01101-000 - próximo à estação
Armênia do Metrô
Quando: Terças das 20h às 22h

