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Coral Vozes da Cela comemora 10 anos

Há 10 anos, o Coral 
Vozes da Cela, de São 
Lourenço-MG, vem emocio-
nando e recebendo aplau-
sos por onde passa. 

Formado, exclusiva-
mente, por homens em 
cumprimento de pena nos 
regimes aberto e semia-
berto, do Presídio de São 
Lourenço, o grupo foi cria-
do no dia 18 de maio de 
2008, como atividade ex-
tracurricular do projeto de 
ressocialização na Escola 
Estadual São Francisco de 
Assis, instalada dentro do 
presídio municipal. 

O grupo já foi assistido 
por aproximadamente 20 
mil pessoas, em mais de 
500 apresentações e foi 
premiado, na edição 2015, 
do Prêmio Innovare, que 
reconhece práticas de qua-
lidade do atendimento da 
Justiça no Brasil.

Continua na pág.03

Foto:Arquivo Pessoal do Maestro José Henrique  Martins

Foto: Secretária de Turismo MunicipalNos dias 12,13 e 14 
de julho, São Lourenço-
MG, recebeu o Famtour, 
um encontro que tem o 
objetivo de fomentar o 
turismo de negócios e 
estreitar laços com a ca-
deira produtiva e profis-
sionais de todo o estado 
de Minas Gerais.

A cidade recebeu 
organizadores de 
eventos, feiras, con-
gressos e convenções 
de vários municípios 
de Minas Gerais, 
como a Belotur, de 
Belo Horizonte-MG.

O evento, promovi-
do pela Secretaria de 
Turismo e Cultura de 
São Lourenço, teve o 
apoio de várias em-
presas da cidade para 
surpreender positiva-
mente os visitantes, 
que conheceram e fi-

Codema de São Lourenço 
retomará as atividades

zeram visitas técnicas 
guiadas nos espaços, 
pontos e atrativos tu-

rísticos da cidade. 
Participaram, tam-
bém, do V São Lou-

renço Jazz & Blues, 
festival que aconte-
ceu no último fim de 

semana,  agitando 
a cidade e trazendo 
muita música boa. 

Grupo de São Lourenço faz história e é exemplo de 
humanização e cultura

Encontro promoveu trocas de experiências no 
mercado de turismo

Integrantes do Coral durante a apresentação que ocorreu na Igreja Matriz de São Lourenço

As palestras acorreram nos principais pontos turísticos da cidade, na foto Catedral de Bambu dentro do Parque.

O Conselho Municipal 
de Defesa e Conservação 
do Meio Ambiente (Code-
ma), de São Lourenço, 
voltará com suas ativida-
des na cidade. 

Isso porque, há cerca 
de 10 meses, as ativi-
dades do órgão foram 
paralisadas, causando 
inúmeros transtornos ao 
município e região. 

O Codema é um órgão 
de instância normativa, 
colegiada, consultiva e 
deliberativa de gestão am-
biental e de Controle Social 
dos serviços de sanea-
mento básico do municí-
pio. Para isso, desenvolve 

seminários, palestras e 
estudos com vistas a iden-
tificar e sugerir formas de 
atuação da comunidade 
na preservação do meio 
ambiente, tornando-o mais 
sustentável. 

Para que o Codema 
retomasse suas ativida-
des regulares foi pre-
ciso grande esforço da 
Procuradoria-Geral do 
Município que, após ma-
nifestação conjunta com 
Ministério Público, a Juíza 
a 1ª Vara Civil decidiu pela 
suspensão dos efeitos da 
liminar que determinava 
a cessação do funciona-
mento do órgão.
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P re fe i tu ra  Mun ic ipa l  de 
Andrelândia

Bancada ruralista quer 
aprovar PL que libera caça 
no Brasil (inclusive em 
unidades de conservação!)

Por Débora Spitzcovsky
Em  The Greenest Post / 

Ambiente

Sim, os absurdos não pa-
ram! Depois do PL do Veneno, 
que flexibiliza ainda mais o 
uso de agrotóxicos no Brasil, a 
bancada ruralista está tentando 
aprovar no Congresso o PL 
6268/2016, que libera a caça 
no país.

De autoria do deputado 
Valdir Colatto, a medida propõe 
alterações na Política Nacional 
de Fauna que, na prática, vão 
permitir o abate de animais 
silvestres em todo o território 
nacional –inclusive (pasmem!) 
nas Unidades de Conservação, 
que teoricamente deveriam ter 
suabiodiversidade protegida.

Achou escabroso? Pois não 
para por aí! O PL ainda prevê a 
criação de campos de caça es-
portiva e comercial, que com-
provadamente potencializam 

a extinção de espécies mundo 
afora, em países onde foram 
implementados, e proíbe que 
fiscais ambientais tenham porte 
de armas – enquanto flexibiliza 
a posse das mesmas para 
proprietários de áreas rurais. 
Alguém explica o sentido?

Os ambientalistas, claro, 
estão indignados e fazendo o 
que podem para lutar contra 
esse disparate. Mas Colatto e a 
bancada ruralista não parecem 
preocupados. Em declaração 
pública feita recentemente, o 
autor do PL disse não estar 
ligando para toda essa oposi-
ção, pois a bancada ruralista é 
maioria no Congresso.

Também quer ajudar a im-
pedir a evolução desse projeto 
na Câmara dos Deputados? 
Acesse https://forms.camara.
leg.br/ex/enquetes  a consulta 
pública referente a essa me-
dida e vote em DISCORDO. 
Vamos exercer (e fazer valer) 
nossa cidadania!

Prefeitura Municipal de 
Bom Jardim de Minas

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N 43/2017. 

PROCESSO N° 52/2017, 
PREGÃO PRESENCIAL N° 38/2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 
JARDIM DE MINAS X A.C.I COMÉR-
CIO EIRELI. Objeto: Fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses o prazo de 
duração da prestação dos serviços, 
previstos na cláusula primeira do con-
trato originário. Vigência: 05/07/2018 
à 04/07/2019 Bom Jardim de Minas, 
02 de julho de 2018, Sérgio Martins, 
Prefeito Municipal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO 
ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS N 06/2018. PROCESSO 
N° 89/2017, PREGÃO PRESEN-

CIAL N° 62/2017. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM 

JARDIM DE MINAS X MED CENTER 
COMERCIAL LTDA. Reequilíbrio 
econômico-financeiro. Bom Jardim de 
Minas, 28 de junho de 2018, Sérgio 
Martins, Prefeito Municipal.

Item Especificação Preço 
em NF: 1727853 P r e ç o  A R P 
06/2018 Lucro Preço em NF: 
1964713 Valor reajustado

52 Diazepam 10 mg. Comp. 
cristália 0,042 0,052 0,10 
0,077 0,087

Varg inha /MG sed ia rá  o 
maior evento de liderança, 
e m p r e e n d e d o r i s m o 
e  r e s s i g n i f i c a ç ã o  d o 
conhecimento do Sul de Minas, 

em agosto de  2018
Congresso acontece entre os dias 

03,04 e 05 de agosto

Voltado ao empreendedoris-
mo, inovação, à psicopedagogia, 
psicologia à gestão eficaz de 
pessoas e desenvolvimento hu-
mano, neurociência, educação e 
empreendedorismo, o Congres-
so Ativa Educar 2018, realizado 
pela ATIVA UP – Congressos 
e Eventos trará para Varginha 
–MG, oito dos maiores especia-
listas do segmento no país. 

Cinco mil visitantes, 900 
congressistas e convidados são 
aguardados para participar do 
Congresso, que acontece nos 
dias 03, 04 e 05 de agosto na 
sede do SESI/Sinduscon, loca-
liza à Av. Doutor José Bíscaro, 
S/N.

 Com conceitos inovadores, 
para ressignificação de conheci-
mento, baseado em estudos da 
neurociência, do empoderamen-
to de pessoas e transformações 
de ideias, o Congresso Ativa 
Educar 2018 recebe os maiores 
pensadores da atualidade para 
ministrar palestras nos três dias 
de evento: Clóvis de Barros Fi-
lho, Max Gehringer, Rossandro 
Klinger, Diogo Almeida, Gustavo 
Reis, Eduardo Zugaib, Pedro 
Calabrez e Lucca Viery. 

 A sede local do SESI/Sin-
duscon se prepara para receber 
áreas destinadas a patrocina-
dores, stands e exposições 
científicas, além do Festival de 
Food Trucks.

O programa já é considerado 
o maior treinamento  do país, 
e desta vez estará no Sul de 
Minas Gerais, com a finalidade 
de oferecer a análise de com-
petências, e ajudar as pessoas 
a desenvolver assertividade em 
todas as áreas do conhecimento 
humano.

PROGRAMAÇÃO:
 

03/08 – Sexta – Noite: 
20h30

Abertura – Dr. Clóvis de 
Barros Filho – “A vida que vale a 
pena ser vivida”

 
04/08 – Sábado – Manhã: 

9h        
Rossandro Klinjey – “Por que 

é tão difícil a parceria entre a 
escola e a família”

Eduardo Zugaib – “A revo-
lução do Pouquinho na sala de 
aula”

 
04/08 – Sábado – Tarde: 

14h 
Diogo Almeida – “Show stand 

up: vida de professor”
Gustavo Reis – “Conheci-

mento, criatividade e inovação”
Lucca Viery – “A mágica da 

Educação” 
 
05/ 08 – Domingo – Manhã: 

9h
Pedro Calabrez – “Liderança: 

uma visão das neurociências”
Max Gehringer – “Lições para 

o sucesso”
E mais: Feira Educacional e 

Festival de Food Truck todos os 
dias do evento!

 
SERVIÇO:
O que: O maior evento de 

educação do Brasil do ano, o 
Congresso Ativa Educar 2018.

Quando: 03, 04 e 05 de 
agosto

Onde: SESI/Sinduscon (na 
Avenida Doutor José Bíscaro, 
S/N.).

Telefones dos organiza-
dores: Sandra Ossani Clau-
diano: (35) 99967-5110/ Cléber 
de Moura Barros Amaral: (35) 
98899-1334/ Ermelinda Vilela: 
(35) 99729-2811/ Patrícia Ama-
ral: (35)98884-1390

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Aviso de Licitação. Processo n° 
099/2018, 

Pregão Presencial n° 053/2018. Ob-
jeto: Registro de Preço para contrata-
ções de microempresas, empresas de 
pequeno porte e equiparadas especia-

lizadas em serviços de impressão grá-
fica. Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 01/08/2018, Horário: 08:00 
horas. Informações: (35) 3325-1432. 
Pregoeiro: Aline de Almeida Rizzi. 
Andrelândia/MG, 18/07/2018.

Alimentação adequada e 
o papel do Estado

Silvana Maria dos Santos*

A alimentação é considerada, 
no artigo 3º da Lei Orgânica da 
Saúde (Lei 8080/90), elemento 
determinante e condicionante 
da saúde. Também é assumida 
como direito humano, fundamen-
tal e social previsto nos artigos 6º 
e 227º da Constituição Federal, 
definido pela Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional (LOSAN), bem como no 
artigo 11 do Pacto Internacional 
de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais e outros instrumentos 
jurídicos internacionais. Decorre 
daí que o Estado brasileiro assu-
me concepção da alimentação 
em termos de Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA), 
que deve ser efetivado levando 
em conta as noções de Seguran-
ça e Soberania Alimentar.

A Segurança Alimentar e Nu-
tricional consiste na garantia de 
condições de acesso aos alimen-
tos seguros e de qualidade, em 
quantidade suficiente, de modo 
permanente e sem comprometer 
o acesso a outras necessidades 
essenciais. Tal compreensão 
deve ser considerada em articu-
lação com a noção de Soberania 
Alimentar, o que implica dizer 
que cada país tem o direito de 
definir suas próprias políticas 
e estratégias sustentáveis de 
produção, distribuição e consu-
mo de alimentos que garantam 
o direito à alimentação para 
toda população, respeitando as 
múltiplas características culturais 
dos povos.

Desses conceitos desdobra 
também importante considera-
ção acerca da complexidade do 
que seja alimentação adequa-
da. A adequação não deve ser 
tomada somente do ponto de 
vista biológico/nutricional, dada a 
complexidade que marca as es-
colhas e práticas alimentares. A 

atenção à alimentação deve ser 
adequada também (e sobretudo) 
do ponto de vista da possibilida-
de de manutenção da diversi-
dade cultural alimentar. Comida 
é também identidade e cultura, 
de modo que a possibilidade de 
cultivar hábitos e práticas alimen-
tares culturalmente constituídas 
são qualidades do universo 
microssocial que conformam 
dimensões macroeconômicas e 
políticas, e vice-versa.

De acordo como o enten-
dimento da Organização das 
Nações Unidas para a Alimen-
tação e a Agricultura (FAO), leis 
específicas podem: determinar 
de forma clara o âmbito e con-
teúdo do direito à alimentação; 
definir as obrigações do Estado 
relativamente a este direito; criar 
os mecanismos institucionais 
necessários; fornecer as bases 
jurídicas para orientar e imple-
mentar as políticas e qualquer 
regulamentação ou medidas que 
devam ser adotadas pelas auto-
ridades competentes; reforçar o 
papel a ser desempenhado pelo 
poder judiciário na aplicação do 
direito à alimentação; capacitar 
os titulares do direito para exigir 
que o governo cumpra as suas 
obrigações; fornecer as bases 
jurídicas para a adoção de me-
didas com vista a corrigir as 
desigualdades sociais existentes 
no acesso à alimentação; criar os 
mecanismos financeiros para a 
implementação da lei.

Desse modo, é fundamental 
que a administração pública (go-
verno), a partir de seus marcos 
legais específicos, faça cum-
prir as obrigações do Estado, 
construindo estratégias para 
assegurar acesso à alimentação 
adequada, com base no conheci-
mento prévio do universo cultural 
alimentar dos grupos a quem se 
destinam e com foco na produ-
ção local de alimentos.
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São Lourenço e Geral

Crianças podem 
desenvolver TOC

De Luciana Brites*
 
O Transtorno Obsessivo 

Compulsivo (TOC) é um 
transtorno de ansiedade 
que faz o cérebro ficar 
focado em alguns medos 
ou obsessões. Quem tem 
TOC acredita que algo ruim 
pode acontecer caso esses 
ritos não sejam feitos. Al-
guns hábitos comuns são 
lavar as mãos várias vezes 
e checar se a porta está 
fechada. Apesar de alguns 
acharem que isso é só pro-
blema de adulto, isso pode 
também acontecer com as 
crianças.

 Mas os pais não pre-
cisam ficar desesperados. 
O TOC infantil pode ser 
amenizado com tratamen-
tos adequados. Mas é im-
portante que a família fique 
atenta para algumas carac-
terísticas que podem ajudar 
a identificar os sinais e os 
traços manifestados pelos 
pequenos.

 Em relação ao ambien-
te escolar, a criança com 
TOC geralmente não tem 
o aprendizado pedagógi-
co prejudicado. Porém, é 
provável que o rendimento 
escolar fique comprometi-
do diante do pensamento 
obsessivo ou do perfec-
cionismo ao escrever uma 
palavra, por exemplo.

 Outro ponto é ter medo 

de utilizar alguma palavra 
achando que esta pode 
levá-lo a uma situação de 
tragédia.  Ao ficar presa 
nesses detalhes, ela não 
consegue aproveitar o con-
teúdo dado em sala de 
aula. Essa característica é 
bem comum entre crianças 
que tenham TOC. Elas 
pensam que algo de ruim 
vai acontecer se não fizer 
determinada coisa ou se 
afastar de seus pais.

As crianças não sabem 
passar a mensagem que 
tem TOC para os adultos. 
Os pais e educadores que 
acabam percebendo alguns 
traços incomuns. Uma pista 
é quando esses pensamen-
tos obsessivos e atitudes 
compulsivas ocorrem, pelo 
menos, uma hora por dia.

 Outros sinais podem 
ser dores de cabeça, dor 
de barriga, tristeza repen-
tina e angústia. Aliás, o 
pequeno, ao sentir esses 
incômodos, pode ficar com 
medo de manifestar tal 
situação e ser reprimido 
pelos pais.

É importante levar a 
busca pelo diagnóstico 
correto, pois o TOC pode 
apresentar algumas comor-
bidades, tais como: esqui-
zofrenia, TDAH, bipolari-
dade, Síndrome de Touret, 
Transtorno de Espectro de 
Autismo, tiques (estímulos 
motores imprevisíveis sem 

planejamento).
 O tratamento é multi-

disciplinar e o acompanha-
mento do psiquiatra infantil 
é muito importante, bem 
como do psicólogo. Esse 
cuidado é fundamental para 
evitar problemas na vida 
acadêmica, emocional, so-
cial, profissional, quando 
adulto, e afetiva.

Uma criança com TOC 
pode manifestar problemas 
na vida acadêmica, emo-
cional, social, profissional, 
quando adulto, e afetiva. 
Corre sério risco da pessoa 
deixar de fazer coisas im-
portantes para ficar imersa 
nessas situações. Além 
disso, tais atitudes geram 
angústia e medo.

 (*) Luciana Brites é 
especialista em Educação 
Especial na área de Defici-
ência Mental e Psicopeda-
gogia Clínica e Institucional 
pela UniFil Londrina e em 
Psicomotricidade pelo Ins-
tituto Superior de Educação 
Ispe - Cae São Paulo. Além 
disso, é coordenadora do 
Núcleo Abenepi em Lon-
drina. Clay e Luciana Brites 
são fundadores do Instituto 
NeuroSaber (www.neuro-
saber.com.br). A inciativa 
tem como objetivo compar-
tilhar conhecimentos sobre 
aprendizagem, desenvolvi-
mento e comportamento da 
infância e adolescência.

Coral Vozes da Cela comemora 10 anos

Por Mariana Menezes

Há 10 anos, o Coral 
Vozes da Cela, de São 
Lourenço-MG, vem emocio-
nando e recebendo aplau-
sos por onde passa. 

Formado, exclusiva-
mente, por homens em 
cumprimento de pena nos 
regimes aberto e semia-
berto, do Presídio de São 
Lourenço, o grupo foi cria-
do no dia 18 de maio de 
2008, como atividade ex-
tracurricular do projeto de 
ressocialização na Escola 
Estadual São Francisco de 
Assis, instalada dentro do 
presídio municipal. 

As professoras Shirley 
Rose Almeida e Cláudia 
Regina Paulino foram as 
idealizadoras do projeto, 
o qual recebeu o apoio 
do maestro e Diretor de 
Atendimento ao Indivíduo 
Privado de Liberdade do 
Presídio de São Lourenço, 
José Henrique Martins. A 
autorização da proposta foi 
deferida pelo Juiz da Vara 
da Execução Penal e Corre-
gedor do Presídio, Dr. Fábio 
Garcia Macedo Filho.

Para o maestro José 
Henrique Martins, que 
também é o responsável 
pelos ensaios, o Vozes da 
Cela promove o encontro 
dos presos com o mundo 
da música e os motiva a 
buscar a ressocialização. 
Ressalta que o trabalho do 
Coral estimula a evolução e 
a participação dos envolvi-
dos nas atividades de rein-
serção social. “Minha maior 
alegria, é ver que o projeto 
deu bons frutos, ajudando 
a transformar vidas. Isso, 
realmente nos envolve. 
Cada aplauso do público, 
para nós do grupo, é uma 
vitória”, comemora. 

O presídio de São Lou-
renço possui uma popu-
lação carcerária de 400 
presos aproximadamente. 
Mas, não são todos os 

presidiários que podem 
participar do Coral.

Para participar, não bas-
ta apenas talento e boa 
conduta para ser admitido. 
Os internos precisam estu-
dar, trabalhar e passar por 
um processo rigoroso para 
sua aprovação. É avaliado 
pelo Conselho Técnico de 
Classificação e, caso apro-
vado, o nome dele segue 
para o juiz que autoriza sua 
participação. 

Os ensaios do Coral 
são feitos dentro da escola, 
que também atua como 
parceira, complementando 
os conhecimentos necessá-
rios para as apresentações, 
como exemplo, os pro-
fessores que auxiliam em 
letras de músicas de outros 
idiomas, ensinando-lhes o 
significado e a pronúncia 
de cada palavra.

No repertório das apre-
sentações, o público en-
contra músicas de vários 
segmentos, desde a MPB 
até o clássico, com arranjos 
feitos por músicos e diversos 
maestros voluntários, como 
é o caso do musicista Pablo 
Teixeira, e do Maestros Elias 
Brito da cidade Varginha e 
Daniel Andrade, de Betim.

O grupo já foi assistido 
por aproximadamente 20 
mil pessoas, em mais de 
500 apresentações e foi 
premiado, na edição 2015, 
do Prêmio Innovare, que 
reconhece práticas de qua-
lidade do atendimento da 
Justiça no Brasil.

A primeira apresentação 
do grupo foi realizada na 
Faculdade Victor Hugo, em 
São Lourenço.  E de lá para 
cá, inúmeras apresentações. 
O grupo já participou de im-

portantes festivais, como 
o Festival Internacional de 
Corais de Belo Horizonte 
(2008, 2009, 2010), Fes-
tival Canta Brasil, Festival 
Internacional de Corais. 
Se apresentou para auto-
ridades como o ministro do 
Supremo Tribunal Federal, 
Gilmar Ferreira Mendes, e 
o ex-governador,  Antônio  
Augusto Anastasia (em 
2010 e 2012); além de se 
apresentar na abertura ofi-
cial da Conferência Nacio-
nal de Secretários de Se-
gurança Pública, realizada 
em 2009, no Centro de 
Convenções do Hotel Ouro 
Minas em Belo Horizonte, 
e em espaços como o 
Teatro Municipal  de  Ouro  
Preto  e  Teatro Municipal 
de Sabará, na Escola de 
Música da Universidade 
Federal de Minas Gerais, 
além de participar de vá-
rios eventos sociais e reli-
giosos na cidade e em todo 
o estado. 

Esse ano, para come-
morar o décimo aniversário 
foi feita, em maio, uma 
grande apresentação na 
Igreja Matriz de São Lou-
renço, com a presença 
especial da soprano Patrí-
cia Vilches, formada pelo 
Conservatório Brasileiro de 
Música do Rio de Janeiro, 
especializada em Ópera 
Alemã na Universidade 
de Música e Teatro de 
Munique e interpretação 
operística na Ópera da 
Baviera.

O sucesso do Vozes 
da Cela vem inspiran-
do outras unidades da 
Secretaria de Estado de 
Administração Prisional 
(SEAP), como o Presí-
dio de Caxambu, exclu-
sivamente feminino, a 30 
quilômetros de São Lou-
renço. Dez presas com-
põem o coral Canto Livre 
e soltam a voz, também 
sob a batuta do maestro 
João Henrique. 

Coral comemorou 10 anos  em Maio

Grupo de São Lourenço faz história e é exemplo de 
humanização e cultura

Foto: Arquivo Pessoal do Maestro Henrique

Fotos: Divulgação

Apresentação  de comemoração aconteceu na Igreja Matriz

Programação Cultural em São Lourenço
O 9° Festival Nacional da Cultura  começa na cidade e  

vai seguir  por mais 6 cidades

O público vai acompa-
nhar grandes espetáculos 
durante o 9º Festival Na-
cional da Cultura. Ao todo 
sete cidades Sul Mineiras 
vão receber inúmeras apre-
sentações durante todo o 
dia nas principais Praças 
da Cidade. O evento pega 
estrada no dia 27 de ju-
lho em São Lourenço, no 

Circuito das Águas. Em 
seguida passa por Extrema 
(3 e 4/08), São Tomé das 
Letras (10 e 11/08), Co-
queiral (17 e 18/8), Guapé 
(24 e 25/08), Nepomuceno 
(31/08 e 01/09) e Boa Es-
perança nos dias 6, 7 e 8 
de setembro.

27 e 28 de julho – Cal-

çadão II e em Frente ao 
Parque das Águas

Sexta-feira (27 de julho)
11h- Espetáculo “O Circo 

Chegou” –  Trupe Gaia
17h- Samuel Monteiro 

(violino)
18h- Martin Fernandez e 

Thuany Schainder (Ópera)
Sábado (28 de julho)
11h- Espetáculo de circo 

“.Palhacita vai à praia” 
Trupe Gaia

12h- Duo Black Tie 
(violinos)

18h- Martin Fernandez  
(ópera)

Para saber a progra-
mação completa entre na 
Página Oficial do Evento 
ou no nosso site: www.cor-
reiodopapagaio.com.br

Fotos: Divulgação
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Marcelo Pimentel lança segunda obra autoral
A Editora Positivo acaba 

de lançar o segundo tra-
balho autoral do ilustrador 
e designer gráfico carioca 
Marcelo Pimentel. Em “A 
Flor do Mato”, o autor traz 
uma história da Zona da 
Mata nordestina, reinterpre-
tando grafismos do Maraca-
tu Rural - manifestação cul-
tural com estampas florais 
e arabescos multicoloridos, 
de grande personalidade e 
impacto visual, com forte 
presença no interior de 
Pernambuco.

A obra infantil de 48 
páginas conta o mistério 
de uma figura feminina 
que habita as matas e as 
protege - uma crença de 

algumas áreas rurais do 
Nordeste - principalmente 
na Paraíba, Pernambuco e 
Ceará. Traiçoeira, a meni-
na, conhecida como “Flor 

do Mato”, pode tanto ajudar 
como prejudicar as pessoas 
que adentram a mata sem 
lhe pedir a devida licença.

Pimentel já i lustrou 

aproximadamente trinta 
livros infantojuvenis, re-
cebeu duas vezes o selo 
Altamente Recomendável 
da FNLIJ (Fundação Na-

cional do Livro Infantil e 
Juvenil) e a menção The 
White Ravens, da Biblioteca 
Internacional da Juventude, 
em Munique.

foto: Divulgação Internet

RECEITA

Caça-Palavra

MOUSSE DE LIMÃO RÁPIDO

Preparo: 10 MIN
Rendimento: 8 PORÇÕES

 INGREDIENTES

•1 lata de leite condensado
•1 lata de creme de leite

•1/2 copo (americano) de suco puro 
de limão

•bis de limão

 MODO DE PREPARO

1.No liquidificador, bata o leite con-
densado e o creme de leite por 3 

minutos
2.Acrescente aos poucos o suco de 

limão e continue batendo
3.Despeje o mousse em um refratário 

e leve à geladeira
4.Na hora de servir, triture o bis e 
coloque por cima do mousse para 

decorar

Gerais

Ilustrador carioca apresenta “A Flor do Mato”

Escolas ainda confundem racismo com bullying
Por Luanda Julião, do Jus-

tificando 

– Levanta a mão quem 
aqui já sofreu racismo. – 
Essa é a primeira frase 
que eu digo para os meus 
alunos antes de iniciar o 
tema do racismo e seus 
desdobramentos na sala de 
aula, nas turmas do ensino 
médio.

Muitos deles, inclusive 
eu, levantam a mão. Até 
mesmo meninos e meninas 
brancas.

Peço então que alguns 
deles se pronunciem.

– Me chamaram de gor-
do, baleia, orca, Nonho. 
– expõe um aluno.

– Me chamaram de Pi-
nóquio por causa do meu 
nariz. – conta uma aluna.

– Vivem me chamando 
de mulherzinha, mariqui-
nha, bichinha, gazela. – fala 
outro aluno.

– Prô, me chamam o 
tempo todo de Gaspar-
zinho. Eu vivo sofrendo 
racismo porque sou muito 
branca. – descreve a aluna, 
esfregando a cútis para dar 
ênfase a sua branquitude.

– Me zoam o tempo todo 
porque eu sou manco. – in-
tercepta outro aluno.

Eu interrompo: – Vocês 
estão confundindo as coi-
sas. Estamos falando de 
racismo e não de bulliyng, 
preconceito.

Em geral, eles me olham 
espantados, confusos. In-
clusive é muito comum os 
meus alunos negros per-
manecerem em silêncio, 
talvez tão confusos quanto 
os outros.

Racismo é diferente de 
bullying! Há uma linha tênue 
que os separa, afinal, tanto 
um quanto o outro agride 
físico e psicologicamente, 
ou seja, ofende, humilha, 
violenta, por isso em geral 
confundimos e as escolas 
tendem a colocar duas 
coisas díspares num único 
discurso, isto é, num único 
“conteúdo”. Mas eu insisto: 
bullying, preconceito é dife-
rente de racismo.

– Levanta a mão quem 
aqui já foi seguido no super-
mercado pelo segurança, 
quem aqui tem medo da 
polícia ou quem já apanhou 
da polícia, quem aqui já 
foi humilhado, maltratado 
sem saber a razão ou o 
porquê.

De repente, um aluno 
negro comenta:

– Esses dias eu estava 
numa drogaria esperando 
pra ser atendido e nada. 
Não tinha ninguém pra ser 
atendido, só eu, mas nin-
guém me atendia. Quando 
perguntei ao balconista: Oh, 
você não vai me atender? 
Tô plantado aqui, cansado 
de esperar, não vai me 
atender? Ele me respon-
deu: – Sua raça está acos-
tumada a esperar.

– Isso não é racismo – 
intercepta uma aluna – se-
ria se ele tivesse te xingado 
de macaco ou encardido.

Sim, isso é racismo e 
prossigo:

– Vocês sabiam que 
um jovem negro, de 15 
a 29 anos tem até 147% 
mais chances de ser as-
sassinado que um jovem 
branco[1]? Vocês sabiam 
que há vidas que quando 
são perdidas, sequer são 
lamentadas, nem pelo Es-
tado, nem por uma parte da 
população? Que há vidas 
supérfluas a quem os direi-
tos básicos são negados? 
Vocês sabiam que 73,3% 
dos beneficiários do Bolsa 
Família são negros, desses 
mais de 50% tem menos 
de 24 anos e 60% tem 
apenas o ensino fundamen-
tal incompleto[2]? Vocês 
sabiam que 96% dos apre-
sentadores de telejornais e 
94% dos jornalistas desse 
país são brancos[3]?

Vocês sabiam que um 
trabalhador negro no Brasil 
ganha em média pouco 
mais da metade (57%) 
do rendimento recebido 
pelos trabalhadores de 
cor branca? Em termos 
numéricos, trabalhadores 
negros ganham em média 
R$ 1.374,79 e os trabalha-

dores brancos em média R$ 
2.396,74?[4]Vocês sabiam 
que 86,5% dos magistrados 
brasileiros são brancos[5]?

Com quem nós, ou me-
lhor, com quem a elite quer 
se assemelhar: ao povo 
que ela dirige ou àqueles, 
considerados superiores, 
dos países desenvolvidos 
aos quais ela tem como 
referência? Qual a imagem 
que temos de um ladrão e 
de um bandido? Quantos 
presidentes negros o Brasil 
já teve? Já houve algum 
papa na história da igreja 
católica negro?

– Eu não sou racista – 
dizem alguns alunos.

– Todos nós somos 
iguais. Racismo é coisa da 
cabeça de gente fraca.

O racismo não é uma 
deformação do comporta-
mento, ou seja, não está 
preso ao campo subjetivo, 
como acontece na prática 
do bullying, o qual está 
totalmente ligado a ideia 
de preconceito (um juízo 
antecipado que não passa 
pelo crivo da razão, juízo 
este que existe na cabeça 
de um indivíduo ou grupo 
de indivíduos que rejeita ou 
não aceita o outro devido à 
cultura, sexualidade, reli-
gião, etnia, nacionalidade, 
idade, etc). O que acontece 
em relação ao racismo é 
que essa lógica da rejeição, 
da exclusão, da aversão, da 
humilhação evade o campo 
subjetivo e invade o campo 
objetivo[6], isto é, o campo 
da norma, normatizando-se 
e naturalizando-se, uma 
vez que é semeado e equa-
lizado pelo campo político, 
jurídico, econômico, cultural 
e social.

Trata-se então de ex-

plicitar que as sequelas 
deixadas pelo racismo são 
muito mais profundas e 
sutis, embora muitas ve-
zes olvidadas no ambiente 
escolar e na sociedade de 
um modo geral, pois ao 
contrário do bullying que é 
uma violência física ou psi-
cológica considerada fora 
da norma, isto é, anormal, 
fora daquilo que é aceito e 
por isso deve ser combati-
do. O racismo está dentro 
da norma ou normalidade, 
uma vez que é assegurado 
pela própria estrutura da 
sociedade e do Estado.

Cumpre, portanto, en-
fatizar que o racismo está 
no DNA do Brasil, isto é, o 
racismo é uma ferramenta 
que está na gênese do 
Brasil e que se consolidou 
estruturalmente, permitin-
do, inclusive, que o Brasil 
abolisse os escravos sem 
que se rompessem as hie-
rarquias sociais engendra-
das durante o período da 
escravatura. A cidadania 
do negro, tão almejada 
durante o período colonial 
e escravocrata não se deu 
de modo pleno, pois basta 
olharmos a paisagem social 
atentamente para nos cer-
tificar que homens negros 
e mulheres negras perse-
veram em desvantagens, 
continuam se sujeitando 
as piores condições de 
trabalho e tratados como 
sub-cidadãos. Certamente, 
a abolição permitiu que o 
negro se evadisse da sua 
condição de objeto, de 
coisa, de mercadoria, entre-
mentes, não pulverizou sua 
condição subalterna.

Falar em racismo em 
sala de aula significa des-
trinçar o nervo crítico da 
subalternização do sujeito 
negro brasileiro, uma vez 
que nesse país é a cor da 
pele que atua como me-
canismo de diferenciação 
de oportunidades, significa 
desmascarar o mito da de-
mocracia racial e desnudar 
que o problema racial no 
Brasil não está preso ao 
campo individual ou a uma 
variação do preconceito de 
natureza subjetiva. Obvia-
mente, as ações individuais 
devem ser combatidas e 
denunciadas, mas é preciso 
também falar nas escolas 
da ideologia racista e hie-
rarquizadora da condição 
humana, usada para per-
petuar os privilégios cada 

vez mais inacessíveis para 
a maioria da população. 
É inegável que é preciso 
elucidar as questões mais 
estruturais do capitalismo 
brasileiro que sustenta e 
assegura o racismo, escan-
carando fratura existente 
entre negros e brancos.

Ou seja, ser racista não 
significa apenas rejeitar, hu-
milhar, ofender, aviltar física 
e psicologicamente alguém, 
como sem dúvida também 
acontece no bullying, mas 
concordar com a função 
assassina e excludente 
do Estado que ceifa a vida 
daqueles considerados 
delinquentes, degenerados, 
supérfluos ou semi-cida-
dãos. E aqui, parafrasean-
do Foucault, tirar a vida não 
significa necessariamente 
o assassinato direto, mas 
também tudo o que pode 
ser assassínio indireto: o 
fato de expor à morte, de 
multiplicar para alguns  o  
risco  de  morte  ou,  pura  
e  simplesmente,  a  mor-
te  política,  a  expulsão,  
a  rejeição. Descortina-se 
assim, que o racismo é um 
mecanismo indispensável 
como condição para se 
tirar a vida de alguém ou 
tratar alguém como cidadão 
de segunda classe, numa 
sociedade normalizada, ou 
seja, o racismo não está no 
campo do anormal, do pato-
lógico, daquilo que deve ser 
prevenido e combatido.

Se a escola é a primeira 
arena onde o racismo deve 
ser discutido e combatido 
é urgente, portanto, que se 
disseque a raiz do racismo, 
escancarando como ele se 
apresenta no Brasil desde 
a sua formação e seus 
ressignificados durante o 
Brasil república e no neo-
liberalismo atual, pois só 
conseguiremos superá-lo 
no dia em que o negro for 
arrancado da sua cidadania 
restrita e for cingido com a 
mesma cidadania universal 
dos brancos, no dia em que 
todos os cidadãos tiverem 
igual acesso aos palcos da 
política, do trabalho digno 
e instâncias econômicas, 
sociais e jurídicas.

Luanda Julião é Dou-
toranda em Filosofia Fran-
cesa Contemporânea pela 
Universidade Federal de 
São Carlos. Mestre em 
Filosofia pela Universida-
de Federal de São Paulo. 
Professora de História e Fi-
losofia na Escola Estadual 
Visconde de Itaúna.
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