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Fala aí !!!Fala aí !!!Fala aí !!!Fala aí !!!Fala aí !!!
magine vinte jovens
numa sala. Com opiniões,
estilos, classes sociais, crenças

e de regiões diferentes da Baixada, to-
dos reunidos para fazer um único jornal. Tudo

isso para construir exatamente este exemplar que está
em suas mãos. Para oferecer a você, leitor, a diversida-

de do pensamento juvenil em nossa cidade e região. Pois
é... Aqui no Fala aí! queremos expressar a “voz da juventude”,

mostrar as suas realidades e suas reivindicações, para reverter
os estereótipos existentes com relação a nós, jovens. Em nossas

matérias procuramos despertar a visão crítica, incentivar o
protagonismo juvenil e divulgar projetos sociais.

Buscamos, entre todos os assuntos existentes no mundo, aqueles
que achamos mais interessantes e relevantes. Nesta nossa primeira
edição, a gente escolheu falar sobre os “rótulos” que muitas vezes rece-
bemos ou colocamos nos outros, a vida em comunidades caiçaras, a
maneira como os portadores de necessidades especiais encaram as di-
ficuldades do dia-a-dia, entre outras matérias. Assuntos que contribuem
para as transformações com as quais ousamos sonhar.

Acreditamos, sinceramente, que escrevemos para jovens de atitude. E que
darão a este jornal outra utilidade que não seja para o cachorro fazer xixi,
mas que seja um meio de reflexão, discussão e formação de opinião crítica.

É isso... Esperamos que você fffffale ale ale ale ale por aí! aí! aí! aí! aí! E fale por aqui tam-
bém, pois neste jornal há espaço para você opinar, sugerir e

expressar suas idéias. Veja no expediente, nesta página, como
manter contato conosco. E... seja bem-vindo!

Apesar de sempre estar sozinhoApesar de sempre estar sozinhoApesar de sempre estar sozinhoApesar de sempre estar sozinhoApesar de sempre estar sozinho
É um jeito de se pensar melhorÉ um jeito de se pensar melhorÉ um jeito de se pensar melhorÉ um jeito de se pensar melhorÉ um jeito de se pensar melhor

A chuva passaA chuva passaA chuva passaA chuva passaA chuva passa
Já posso sair do abrigoJá posso sair do abrigoJá posso sair do abrigoJá posso sair do abrigoJá posso sair do abrigo

Vou sairVou sairVou sairVou sairVou sair
Hoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu sei

Que tudo está tão bem aquiQue tudo está tão bem aquiQue tudo está tão bem aquiQue tudo está tão bem aquiQue tudo está tão bem aqui
Hoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu sei

Que tenho a inspiraçãoQue tenho a inspiraçãoQue tenho a inspiraçãoQue tenho a inspiraçãoQue tenho a inspiração
Hoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu sei

Que o personagem está maisQue o personagem está maisQue o personagem está maisQue o personagem está maisQue o personagem está mais
Está mais felizEstá mais felizEstá mais felizEstá mais felizEstá mais feliz

Cansei, cansei, canseiCansei, cansei, canseiCansei, cansei, canseiCansei, cansei, canseiCansei, cansei, cansei
De tentar e sempre desistirDe tentar e sempre desistirDe tentar e sempre desistirDe tentar e sempre desistirDe tentar e sempre desistir

O meu medo foi emboraO meu medo foi emboraO meu medo foi emboraO meu medo foi emboraO meu medo foi embora
E a coragem veio pra ficarE a coragem veio pra ficarE a coragem veio pra ficarE a coragem veio pra ficarE a coragem veio pra ficar

Passei, passei, passeiPassei, passei, passeiPassei, passei, passeiPassei, passei, passeiPassei, passei, passei
A força exata dos que estãoA força exata dos que estãoA força exata dos que estãoA força exata dos que estãoA força exata dos que estão

Ao meu redorAo meu redorAo meu redorAo meu redorAo meu redor
Me emocioneiMe emocioneiMe emocioneiMe emocioneiMe emocionei

Quando eu ouvir o somQuando eu ouvir o somQuando eu ouvir o somQuando eu ouvir o somQuando eu ouvir o som
Não esperava aquiloNão esperava aquiloNão esperava aquiloNão esperava aquiloNão esperava aquilo

Não tenho palavras para dizerNão tenho palavras para dizerNão tenho palavras para dizerNão tenho palavras para dizerNão tenho palavras para dizer
Não sei o que falarNão sei o que falarNão sei o que falarNão sei o que falarNão sei o que falar

Cantando aqui eu souCantando aqui eu souCantando aqui eu souCantando aqui eu souCantando aqui eu sou
Feliz...Feliz...Feliz...Feliz...Feliz...

Cantando aqui eu estouCantando aqui eu estouCantando aqui eu estouCantando aqui eu estouCantando aqui eu estou
Bem...Bem...Bem...Bem...Bem...
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Apenas umApenas umApenas umApenas umApenas um
personagempersonagempersonagempersonagempersonagem

Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí!      Leit
orLeitorLeitorLeitorLeitor

Esse é o espaço do leitor....

O seu cantinho especial aqui

no nosso jornal!! Sabe aque-

la sua poesia ou texto, aque-

le desenho “demais”?! Man-

da pra gente colocar na pró-

xima edição! Você também

pode dar a sua sugestão (crí-

tica ou elogio)  para poder-

mos melhorar sempre e sem-

pre, para fazer um jornal

cada vez melhor e diferente

dos outros por aí !!!Afinal de

contas o nome do jornal diz

tudo, então Fala aí!

grupo.falaai@gmail.com

I

NNNNNo ritmo daso ritmo daso ritmo daso ritmo daso ritmo das
marésmarésmarésmarésmarés...............

V

NNNNNo ritmo daso ritmo daso ritmo daso ritmo daso ritmo das
marésmarésmarésmarésmarés...............

mília de novo. Uma prova disso é que a maioria dos sobrenomes se
repetem: Gomes, Hipólito, Quirino e Souza.

Nesse lugar só há uma policlínica, que atende das 9h da manhã
até as 3h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Quando alguém preci-
sa de atendimento médico mais emergencial, é preciso remar até o
hospital mais próximo, que é a Santa Casa de Santos. Dependendo da
gravidade do problema, a Base Aérea fornece os primeiros atendimen-
tos e o transporte até o hospital.

Conversamos também com dona Sílvia Lima, líder comunitária, que
mora há 40 anos no lugar e tem  quatro filhos jovens. Ela conta para
nós como é viver num lugar igual a esse e sobre as expectativas em
relação à vida de seus filhos. “Todos eles têm interesse em fazer uma
faculdade, mas o dinheiro é que impede.... Minha perspectiva é que
eles saiam daqui... Hoje em dia os pais sonham [com um futuro me-
lhor], mas depende muito deles...” Pelo menos, uma parte do sonho de
dona Sílvia já foi realizado. “Um dos meus filhos está estagiando em
Belo Horizonte [MG]”.

Nesse lugar longe da correria e da violência dos centros urbanos,
às vezes o que atrapalha é o sossego.  “Às vezes seria bom ter um que-
bra-pau por aqui para agitar as coisas”, diz dona Silvia.

Poucos sabem disso, mas esse misterioso lugar que parece tão dis-
tante da nossa realidade é um bairro de Santos. Trata-se da Ilha Diana,
uma das últimas comunidades caiçaras da região, que fica a 20 mi-
nutos de barca do Centro da Cidade.

ocê consegue imaginar um lugar onde não há ruas, carros,
praças ou lan houses e que todos os jovens vão à escola, ao
trabalho e até para a balada de barco? Agora, acredite: esse

lugar existe!
Caso você não acredite ainda....
A Equipe do Fala aí! conversou com Suzana Lene, uma jovem de 19

anos, que acordava todos os dias às 5 horas da manhã para ir à esco-
la. Como todos os seus vizinhos, tinha que remar até o colégio mais
próximo. Devido à distância de sua casa até a escola, Suzana acabou
desistindo de estudar. Coisa que ela se arrepende. O sonho dela, como
de vários jovens desse lugar, é arrumar um emprego que lhe dê condi-
ções para sair de lá e fazer uma faculdade. “Escola na ilha só tem até
a quarta série. Da quinta em diante o colégio mais próximo é o da
Base Aérea. A maioria estuda lá, até hoje o pessoal termina o colegial
e acabou. Só tem um que está fazendo faculdade”.

Uma das únicas formas de trabalho lá é a pesca, que está cada
vez mais difícil. Os peixes e caranguejos do manguezal
têm se tornado escassos ultimamente. Com a futura
implantação  de um porto nas proximidades, o pro-
blema tende a se agravar. ”Agora, o pouco que tem
vai acabar...”. Só os mais velhos ainda vivem da pes-
ca, porque ninguém quer seguir a profissão dos pais.
Alguns fazem artesanato para sobreviver, mas não
há cooperativas.

Perguntamos para Suzana como fazem para se divertir
em um lugar assim e, para a surpresa nossa, descobrimos que
esse pessoal se diverte muito. Porém de um modo um tanto inusita-
do: de “chatinha”!  (um tipo de barco utilizado pelos moradores
desse lugar).

Eles vão a todos os lugares dessa forma, fazem compras (não
há supermercados lá), vão ao hospital, transportam cargas, e
até remam para a balada. Pasmem! Até Suzana se surpreende.
“Imagine, sair de salto, sainha... E ter de ir remando...”.  Para
poder chegar à balada, eles vão sempre em grupos. Remam
até a Base Aérea e de lá vão a pé a Vicente de Carvalho.
Dependendo do destino, ainda é preciso pegar ôni-
bus. Ficam na balada até as 6h da
manhã, porque não há barca que
retorne antes desse horário. Mesmo
assim, Suzana  garante que compen-
sa: “O esforço vale a pena, dá um
gostinho de quero mais...”

Ao perguntarmos como acontecem os
namoros e casamentos, Suzana respondeu:
“Os casamentos são na maioria das vezes entre
família. É tudo irmão do outro, tudo primo do
outro, tudo família”. Ela afirma que às vezes
alguns se casam com pessoas de fora, mas
acabam vindo morar na ilha. E vira tudo fa-

POR BRUNO LIMA, JORDAN FRAIBERG E NAYRA COSTA

“Imagine sair de salto, sainha...e ter de ir remando...”
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SenhoresSenhoresSenhoresSenhoresSenhores
do Caos!do Caos!do Caos!do Caos!do Caos!

Fazendo um som diferente, com es-
tilo alternativo, e com uma ideologia de
relatar o dia-a-dia da Zona Noroeste,  a
banda Rente ao Caos tem o propósito de mos-
trar que realidade e música andam lado a
lado.  Vamos conhecer um pouco mais sobre
essa banda:

Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?
RC: Sim, a partir do momento que você faz diferente,
que sai da mesmice é considerado alternativo. O que a
gente busca é uma identidade, por isso nos consideramos
alternativos.

Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?
RC: O que ferra a gente é o tempo de se encontrar. Antes tínhamos
tempo e equipamentos. Agora temos equipamentos, mas não temos
tempo. Hoje cada um tem sua responsabilidade, então fica difícil de a
gente ensaiar.

Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?
RC: Através da internet. Vendemos o nosso CD nos shows, gravamos uma mú-
sica que se chama Senhores do Caos  e está na coletânea do Distorção ZN (um
movimento da baixada santista de bandas) e queremos divulgar o máximo possí-
vel essa gravação.

POR  CARLOS CAÊ, LEANDRO SANTIAGO E SUELLEN MARTINS

Como já dizia o cantor e poeta baiano Raul Seixas, “viva a sociedade
alternativa”. Poderíamos definir cultura alternativa como aquela que foge

a lugares comuns. Pode ser também aquilo que não está ligado a grupos
ou tendências dominantes, ou seja, que adota a posição de indepen-

dente. A cultura alternativa começou nos  anos 70, nos Estados Uni-
dos, junto com o movimento beatnik, quando diversos escritores do

país não se identificavam com a ideologia consumista, conserva-
dora e alienada do chamado american way of life (jeito ameri-

cano de viver) e todos os seus preconceitos. Por isso decidi-
ram, em suas obras, criar um novo estilo de vida que, ape-

sar de incluir drogas e álcool, abrange também algumas
reflexões existenciais.

A equipe do Fala aí! foi às ruas conferir alguns
dos artistas que participam e contribuem para o

crescimento desse movimento.
Num descontraído papo com o artista plásti-

co Adriano Dica, perguntamos por que esco-
lheu trabalhar nesse segmento, ele respon-

deu firme e confiante: “O alternativo não
fica na mesmice. Quanto mais alternati-

vo, mais crescem as idéias, fico mais
livre para criar os desenhos. Meu tra-

balho é de arte e idéias”. Dica é um
desenhista que se profissionalizou

fazendo trabalhos para tatua-
gens, e arte em capas de   CDs

do mundo alternativo.

É possível conferir alguns de
seus trabalhos no estúdio

de tatuagem Red Tatoo,
na Rua Djalma Dutra,

20, Centro São
Vicente ou na

internet no
www.flogao.com.br/

adrianodica

ContatosContatosContatosContatosContatos

para show:para show:para show:para show:para show:

97220472 - Beto97220472 - Beto97220472 - Beto97220472 - Beto97220472 - Beto

32998813 - Fernando
32998813 - Fernando32998813 - Fernando
32998813 - Fernando
32998813 - Fernando

www.flogao.com.br/
www.f logao.com.br/
www.f logao.com.br/
www.f logao.com.br/
www.f logao.com.br/

renteaocaosrenteaocaosrenteaocaosrenteaocaosrenteaocaos

Viva a
sociedade

Alternativa !

Ano de formação:1998
Estilo - alternativoInfluências – P.O.D,Incubus, Stand APerfect Cicle.Integrantes:
Beto - vocal
Fernando - baixoAlexandre - guitarraMarcos - guitarra
Guaran - bateria
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                pode atuar de várias

formas para diminuir o número de casos

de abuso sexual, explica a psicóloga Izabel

Stamato. A primeira é buscando conhecer os seus direitos e

falando NÃO, caso venha a ser vítima desta prática crimino-

sa. Outras maneiras de colaborar são: promover debates so-

bre o assunto em programas sociais, como o Escola da Família;

conhecer e acompanhar os processos de atendimento às

vitimas nos projetos oferecidos pela sua cidade, como

os conselhos tutelares e programas voltados para

jovens que passaram pelo problema.

Você está sozinho ao lado daquela
pessoa que sempre confiou. De re
pente ela começa a te acariciar e a fa-

lar umas coisas estranhas que até parecem
com uma “cantada”... Mas, espera aí, ele é o
seu tio ou alguém muito próximo da sua fa-
mília! Cuidado, ele pode ser um agressor se-
xual doméstico.

Mas, afinal, que bicho é esse? Qualquer
adulto ou jovem pode ser um agente de
agressão sexual. Na maioria das vezes, este
indivíduo é conhecido da vítima, podendo ser
até um dos pais ou responsáveis que tentam
relacionar-se sexualmente com a criança ou
o adolescente.

No entanto, esta situação não ocorre ape-
nas através do contato e da força física. Aque-
la “mão boba” ou frases obscenas que te dei-
xam sem ação, como se o chão tivesse sumi-
do debaixo dos seus pés, são uma das for-
mas de violência sexual.  E ainda, se por aca-
so você embarcar no “chaveco” do marmanjo
(nunca faça isso!) e for seduzida ou seduzi-
do, ainda assim você terá sido uma vítima,
porque o adulto, maior de 18 anos, tem intei-
ra responsabilidade  pelos atos que vier a co-
meter. Qualquer forma de violência ou explo-
ração sexual infantil, voluntária ou
involuntária é crime e a Constituição Federal
determina punição severa a esta prática.

Isso ocorre também nos casos de porno-
grafia (fotos, vídeos ou mensagens com ape-
los sexuais) ou prostituição infanto-juvenil, no
qual os jovens são atraídos com presentes ou
estímulos financeiros. Há situações, em regi-
ões mais pobres do país, em que as meninas
são obrigadas até pela própria família a tro-
car o ato sexual por alimento.

Porém o que di-
ficulta a identifica-
ção do problema e a
aplicação da lei é o pacto do
silêncio, muitas vezes até por
preconceito da família
da vítima.

Segundo a psicóloga
e coordenadora da Asso-
ciação Libertária da In-
fância e Adolescência
(ALIA), Izabel Calil Stamato,
é preciso mais participação
da sociedade para lidar
com os casos de abuso sexual
de menores. “O jovemjovemjovemjovemjovem pode ter um papel na
denúncia e na ação de sensibilizar os colegas
sobre esta questão”, pontua.

A psicóloga, no ano passado, coordenou
uma pesquisa com o objetivo de analisar o tra-
balho dos órgãos que compõem a rede de aten-
dimento a crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual na Baixada Santista. Segun-
do Izabel, a pesquisa revelou que após o
início dos programas de atendi-
mento a crianças e jovens
vitimizados cresceram as de-
núncias por parte das mães,
que vêm se mostrando mais
autônomas em relação à cul-
tura machista.

Por outro lado, a pesquisa
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POR ANDRÉ BAPTISTA DE VASCONCELOS E DULCINEIA VITOR DE VASCONCELOS

Brincando com o
inimigo

Apesar do Estatuto da Criança e do
Adolescente ser de 1990, até o ano de 2000
faltavam esforços no sentido de reprimir
estas ações criminosas. E foi pensando nis-
so que a sociedade civil organizada em
conjunto com o governo elaborou o Pla-
no Nacional de Enfrentamento da Violên-
cia Sexual Infanto-Juvenil. No ano seguin-
te aconteceu o I Seminário Estadual Pac-

UmUmUmUmUm
poucopoucopoucopoucopouco
dedededede
história...história...história...história...história...

da infância e juventude, fóruns de justiça
e ONGs”. A falta de integração entre os ór-
gãos onde a vítima é atendida dificulta
entender de forma global o histórico do

jovem e da família na qual ele está
inserido, ressalta a psi-

cóloga.O jovem
O jovem
O jovem
O jovemO jovem
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to São Paulo Contra a Violência, Abuso e Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
na capital paulista, com as participações de
vários setores da sociedade civil e órgãos go-
vernamentais, com o apoio da UNICEF. Neste
evento uma das decisões mais importantes foi
a instituição do Dia Nacional de Luta Contra
a Violência Sexual Contra Crianças e Adoles-
centes, em 18 de maio.
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Vítima de umVítima de umVítima de umVítima de umVítima de um
acidenteacidenteacidenteacidenteacidente de trânsito

que o tornou cadeirante,
Danilo de Oliveira, 23 anos,

formado em hotelaria, também é
exemplo de perseverança. Trabalha

com conserto de cadeiras de roda e no
tempo livre é um excelente jogador de

Basquetebol na ADFISA.
“Encaro a vida numa boa , tenho muitos

amigos que nunca me deixam sozinho. Conto
com  minha mãe em quem eu me espelho na

força para superar a minha deficiência”.
Daniel deixou uma mensagem para

reflexão de todos: “Não tenham preconcei-
to de nenhum deficiente. Não olhem

com os olhos de preconceito e sim
com o olhar curioso de uma

criança”.

POR ELOÁ SCHULER, MARIANA ARAGÃO E PAOLA MADEIRA

Imagine que o mundo é um supermercado e as pessoas são enlata-
das, distribuídas nas prateleiras, todos devidamente rotulados de acor-
do com as suas aparências e qualidades. Agora, pense bem: você já
deve ter sido rotulado de alguma coisa (patricinha, nerd, emo, funkeiro,
roqueira, pagodeiro, etc.). Qualquer semelhança pode não ser mera
coincidência, ok?

Para a antropóloga Edna Gobbeti, hoje em dia, o rótulo é bastan-
te usado nos produtos, para que se possa identificá-los,

o que representa basicamente uma identidade. Mas
quando se trata de pessoas, o rótulo está associa-

do a um estereótipo, preconceito ou pré-julga-
mento de uma determinada pessoa, a partir do
que ela aparenta.

“Com a globalização, a referência para
construir uma identidade social já não está
restrita àquele pequeno grupo onde se vivia antigamente. Os jovens moravam em
pequenos lugares, com isso tinham uma identidade de grupo, do bairro, da escola e
com os amigos. Era tudo muito próximo. Nos dias atuais os jovens querem fazer parte

de uma tribo, com isso se pega aquilo que o outro tem e você não. Sendo assim, a partir
daí se constrói uma identidade, então se recebe um rótulo”, diz Edna.

Mas apesar de pertencer a uma tribo, nem sempre nós gostamos de receber um adjetivo. É
o caso da estudante de moda Thais Labrador Rodrigues da Silva, de 16 anos. “Me visto de preto, isso

não quer dizer que sou roqueira, nem gótica, nem muito menos a “Pitty”. Isso é um preconceito, já que curto J-
Rock (rock japonês). Às vezes as pessoas não entendem e ficam relacionando com outros estilos [de tribos]”, reclama.

Outro caso é o do estudante Rafael Ferreira da Costa Rodrigues, 20 anos. “Na escola onde estudava havia uma pessoa que
desconfiava da minha sexualidade. Não me esqueço quando falaram que eu era a ‘pessoa da palavra’ [conselheiro], pois sempre
tinha algo a dizer quando as pessoas tinham algum tipo de problema. Com isso diziam que eu era sensível ao extremo. Sou sensível,
mas não ao extremo, apenas consigo perceber quando alguém não está bem”.

A antropóloga afirma que o ser humano deve conviver com o diferente para compreendê-lo e que para algumas pessoas conviver
com o diverso é um grande exercício.

De acordo com a psicopedagoga Anatália Carolina, quando o jovem recebe um rótulo indesejado, ele não deve mudar sua
identidade, nem autenticidade e deve se fazer respeitado por aquilo que é, sem abrir mão da sua personalidade. “Muitas vezes
quando um jovem não tem essa atitude ele pode vir a ser uma pessoa com dificuldade de comunicação e inibida publicamente, o
que muitas vezes o prejudicará quando ele for à procura de um emprego entre outras coisas”, alerta.
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da vidada vidada vidada vidada vida

CONDEFI CONDEFI CONDEFI CONDEFI CONDEFI - encaminha os desem-
pregados portadores de qualquer
deficiência para o mercado de tra-
balho. Os interessados devem pro-
curar o conselho na Avenida Con-
selheiro Nébias, 267, Vila Matias, em
Santos. Fone 3223-1667 / 3223-5281,
e-mail: condefisantos@ig.com.br

DeficientesDeficientesDeficientesDeficientesDeficientes
?????

POR  ANA CARLA SANTANA  E THAYLLA AFONSO

?????

ADFISA - ADFISA - ADFISA - ADFISA - ADFISA - Já ouviu falar?... se não,
aí vai... ADFISA é a associação pio-
neira voltada para a prática de es-
porte adaptado para deficientes fí-
sicos. Para os interessados, o ende-
reço é Rua Marechal Carbono, 28,
Jabaquara, Santos. Fones: 3469-4100/
3223-1667

S erginho tem 25 anos. Gosta de passe
ar, ler, ir à praia. Cursa o 3º ano de
jornalismo na universidade Santa Cecília e so-

nha trabalhar no rádio. Pretensões normais para
qualquer jovem, porém Sergio José da Fonseca nas-
ceu com seus músculos atrofiados e perdeu seus
movimentos das pernas e dos braços.  Mas o im-
portante é que essas limitações não o impedem de
ter força de vontade, acreditar e buscar seus so-
nhos. “Persista no seu sonho, se você não tiver for-
ça de vontade, não acreditar em si mesmo e não
tiver muita fé... Não adianta”.

Segundo a também cadeirante Célia Regina
Saldanha Diniz, presidente do Conselho Municipal
para Integração das Pessoas Portadoras de Defici-

ência (CONDEFI), “o portador de
deficiência não pode se sen-
tir como um coitadinho, que
depende dos outros pra tudo,
não pode se acomodar e fi-
car de braços cruzados. Deve

arregaçar as mangas e procu-
rar ser feliz”. Célia acredita

que o mundo está aber-
to para todos, defi-

cientes ou não,
todos passa-
mos por difi-
culdades.

Um outro
exemplo de
vida é o de
Lívia Silva

Fagundes, 17
anos. Apesar
de ter nascido
com a coluna

aberta, que a tornou cadeirante, e hidrocefalia
(a chamada ”água na cabeça“) ela tem uma
rotina de dar inveja a muitos outros jovens.
Lívia estuda,  planeja cursar faculdade
de nutrição, faz natação e aulas de
dança no Teatro Municipal.

A estudante diz que o portador de
deficiência  tem que persistir, bata-
lhar e ser sempre alegre e
participativo. Afirma também que os
maiores problemas que os deficien-
tes enfrentam são a falta de rampas,
de ônibus adaptados e alguns pre-
conceitos que “ainda rolam”.

Essas dificuldades são confirmadas
pela  assistente social do Nurex (Nú-
cleo de Reabilitação do Excepcional),
Dulcinéia do Nascimento. Dulcinéia cri-
ticou também a falta de mais transportes
adaptados e disse que a sociedade, de um
modo geral, ainda não está acostumada com
os portadores de deficiência. Para a assistente soci-
al, trabalhar com os portadores de deficiência a fez aprender
a valorizar a vida. “A alegria deles quando conseguem dar
um passo ou pegar alguma coisa é imensa”.

A antropóloga Edna GobettiA antropóloga Edna GobettiA antropóloga Edna GobettiA antropóloga Edna GobettiA antropóloga Edna Gobetti
explica sobre rótulos sociaisexplica sobre rótulos sociaisexplica sobre rótulos sociaisexplica sobre rótulos sociaisexplica sobre rótulos sociais
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SenhoresSenhoresSenhoresSenhoresSenhores
do Caos!do Caos!do Caos!do Caos!do Caos!

Fazendo um som diferente, com es-
tilo alternativo, e com uma ideologia de
relatar o dia-a-dia da Zona Noroeste,  a
banda Rente ao Caos tem o propósito de mos-
trar que realidade e música andam lado a
lado.  Vamos conhecer um pouco mais sobre
essa banda:

Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?Fala aí!: Vocês se consideram alternativos?
RC: Sim, a partir do momento que você faz diferente,
que sai da mesmice é considerado alternativo. O que a
gente busca é uma identidade, por isso nos consideramos
alternativos.

Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?Fala aí!: Qual a maior dificuldade de vocês?
RC: O que ferra a gente é o tempo de se encontrar. Antes tínhamos
tempo e equipamentos. Agora temos equipamentos, mas não temos
tempo. Hoje cada um tem sua responsabilidade, então fica difícil de a
gente ensaiar.

Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?Fala aí!: Como vocês fazem para divulgar o trabalho?
RC: Através da internet. Vendemos o nosso CD nos shows, gravamos uma mú-
sica que se chama Senhores do Caos  e está na coletânea do Distorção ZN (um
movimento da baixada santista de bandas) e queremos divulgar o máximo possí-
vel essa gravação.

POR  CARLOS CAÊ, LEANDRO SANTIAGO E SUELLEN MARTINS

Como já dizia o cantor e poeta baiano Raul Seixas, “viva a sociedade
alternativa”. Poderíamos definir cultura alternativa como aquela que foge

a lugares comuns. Pode ser também aquilo que não está ligado a grupos
ou tendências dominantes, ou seja, que adota a posição de indepen-

dente. A cultura alternativa começou nos  anos 70, nos Estados Uni-
dos, junto com o movimento beatnik, quando diversos escritores do

país não se identificavam com a ideologia consumista, conserva-
dora e alienada do chamado american way of life (jeito ameri-

cano de viver) e todos os seus preconceitos. Por isso decidi-
ram, em suas obras, criar um novo estilo de vida que, ape-

sar de incluir drogas e álcool, abrange também algumas
reflexões existenciais.

A equipe do Fala aí! foi às ruas conferir alguns
dos artistas que participam e contribuem para o

crescimento desse movimento.
Num descontraído papo com o artista plásti-

co Adriano Dica, perguntamos por que esco-
lheu trabalhar nesse segmento, ele respon-

deu firme e confiante: “O alternativo não
fica na mesmice. Quanto mais alternati-

vo, mais crescem as idéias, fico mais
livre para criar os desenhos. Meu tra-

balho é de arte e idéias”. Dica é um
desenhista que se profissionalizou

fazendo trabalhos para tatua-
gens, e arte em capas de   CDs

do mundo alternativo.

É possível conferir alguns de
seus trabalhos no estúdio

de tatuagem Red Tatoo,
na Rua Djalma Dutra,

20, Centro São
Vicente ou na

internet no
www.flogao.com.br/

adrianodica

ContatosContatosContatosContatosContatos

para show:para show:para show:para show:para show:

97220472 - Beto97220472 - Beto97220472 - Beto97220472 - Beto97220472 - Beto

32998813 - Fernando
32998813 - Fernando32998813 - Fernando
32998813 - Fernando
32998813 - Fernando

www.flogao.com.br/
www.f logao.com.br/
www.f logao.com.br/
www.f logao.com.br/
www.f logao.com.br/

renteaocaosrenteaocaosrenteaocaosrenteaocaosrenteaocaos

Viva a
sociedade

Alternativa !

Ano de formação:1998
Estilo - alternativoInfluências – P.O.D,Incubus, Stand APerfect Cicle.Integrantes:
Beto - vocal
Fernando - baixoAlexandre - guitarraMarcos - guitarra
Guaran - bateria
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                pode atuar de várias

formas para diminuir o número de casos

de abuso sexual, explica a psicóloga Izabel

Stamato. A primeira é buscando conhecer os seus direitos e

falando NÃO, caso venha a ser vítima desta prática crimino-

sa. Outras maneiras de colaborar são: promover debates so-

bre o assunto em programas sociais, como o Escola da Família;

conhecer e acompanhar os processos de atendimento às

vitimas nos projetos oferecidos pela sua cidade, como

os conselhos tutelares e programas voltados para

jovens que passaram pelo problema.

Você está sozinho ao lado daquela
pessoa que sempre confiou. De re
pente ela começa a te acariciar e a fa-

lar umas coisas estranhas que até parecem
com uma “cantada”... Mas, espera aí, ele é o
seu tio ou alguém muito próximo da sua fa-
mília! Cuidado, ele pode ser um agressor se-
xual doméstico.

Mas, afinal, que bicho é esse? Qualquer
adulto ou jovem pode ser um agente de
agressão sexual. Na maioria das vezes, este
indivíduo é conhecido da vítima, podendo ser
até um dos pais ou responsáveis que tentam
relacionar-se sexualmente com a criança ou
o adolescente.

No entanto, esta situação não ocorre ape-
nas através do contato e da força física. Aque-
la “mão boba” ou frases obscenas que te dei-
xam sem ação, como se o chão tivesse sumi-
do debaixo dos seus pés, são uma das for-
mas de violência sexual.  E ainda, se por aca-
so você embarcar no “chaveco” do marmanjo
(nunca faça isso!) e for seduzida ou seduzi-
do, ainda assim você terá sido uma vítima,
porque o adulto, maior de 18 anos, tem intei-
ra responsabilidade  pelos atos que vier a co-
meter. Qualquer forma de violência ou explo-
ração sexual infantil, voluntária ou
involuntária é crime e a Constituição Federal
determina punição severa a esta prática.

Isso ocorre também nos casos de porno-
grafia (fotos, vídeos ou mensagens com ape-
los sexuais) ou prostituição infanto-juvenil, no
qual os jovens são atraídos com presentes ou
estímulos financeiros. Há situações, em regi-
ões mais pobres do país, em que as meninas
são obrigadas até pela própria família a tro-
car o ato sexual por alimento.

Porém o que di-
ficulta a identifica-
ção do problema e a
aplicação da lei é o pacto do
silêncio, muitas vezes até por
preconceito da família
da vítima.

Segundo a psicóloga
e coordenadora da Asso-
ciação Libertária da In-
fância e Adolescência
(ALIA), Izabel Calil Stamato,
é preciso mais participação
da sociedade para lidar
com os casos de abuso sexual
de menores. “O jovemjovemjovemjovemjovem pode ter um papel na
denúncia e na ação de sensibilizar os colegas
sobre esta questão”, pontua.

A psicóloga, no ano passado, coordenou
uma pesquisa com o objetivo de analisar o tra-
balho dos órgãos que compõem a rede de aten-
dimento a crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual na Baixada Santista. Segun-
do Izabel, a pesquisa revelou que após o
início dos programas de atendi-
mento a crianças e jovens
vitimizados cresceram as de-
núncias por parte das mães,
que vêm se mostrando mais
autônomas em relação à cul-
tura machista.

Por outro lado, a pesquisa
revelou uma falha. “O maior pro-
blema identificado foi a falta de
um trabalho integrado entre con-
selhos tutelares, serviços municipais,
programas Sentinela, delegacias de defesa da
mulher, institutos médicos legais, promotorias

POR ANDRÉ BAPTISTA DE VASCONCELOS E DULCINEIA VITOR DE VASCONCELOS

Brincando com o
inimigo

Apesar do Estatuto da Criança e do
Adolescente ser de 1990, até o ano de 2000
faltavam esforços no sentido de reprimir
estas ações criminosas. E foi pensando nis-
so que a sociedade civil organizada em
conjunto com o governo elaborou o Pla-
no Nacional de Enfrentamento da Violên-
cia Sexual Infanto-Juvenil. No ano seguin-
te aconteceu o I Seminário Estadual Pac-

UmUmUmUmUm
poucopoucopoucopoucopouco
dedededede
história...história...história...história...história...

da infância e juventude, fóruns de justiça
e ONGs”. A falta de integração entre os ór-
gãos onde a vítima é atendida dificulta
entender de forma global o histórico do

jovem e da família na qual ele está
inserido, ressalta a psi-

cóloga.O jovem
O jovem
O jovem
O jovemO jovem

3

to São Paulo Contra a Violência, Abuso e Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes,
na capital paulista, com as participações de
vários setores da sociedade civil e órgãos go-
vernamentais, com o apoio da UNICEF. Neste
evento uma das decisões mais importantes foi
a instituição do Dia Nacional de Luta Contra
a Violência Sexual Contra Crianças e Adoles-
centes, em 18 de maio.
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Fala aí !!!Fala aí !!!Fala aí !!!Fala aí !!!Fala aí !!!
magine vinte jovens
numa sala. Com opiniões,
estilos, classes sociais, crenças

e de regiões diferentes da Baixada, to-
dos reunidos para fazer um único jornal. Tudo

isso para construir exatamente este exemplar que está
em suas mãos. Para oferecer a você, leitor, a diversida-

de do pensamento juvenil em nossa cidade e região. Pois
é... Aqui no Fala aí! queremos expressar a “voz da juventude”,

mostrar as suas realidades e suas reivindicações, para reverter
os estereótipos existentes com relação a nós, jovens. Em nossas

matérias procuramos despertar a visão crítica, incentivar o
protagonismo juvenil e divulgar projetos sociais.

Buscamos, entre todos os assuntos existentes no mundo, aqueles
que achamos mais interessantes e relevantes. Nesta nossa primeira
edição, a gente escolheu falar sobre os “rótulos” que muitas vezes rece-
bemos ou colocamos nos outros, a vida em comunidades caiçaras, a
maneira como os portadores de necessidades especiais encaram as di-
ficuldades do dia-a-dia, entre outras matérias. Assuntos que contribuem
para as transformações com as quais ousamos sonhar.

Acreditamos, sinceramente, que escrevemos para jovens de atitude. E que
darão a este jornal outra utilidade que não seja para o cachorro fazer xixi,
mas que seja um meio de reflexão, discussão e formação de opinião crítica.

É isso... Esperamos que você fffffale ale ale ale ale por aí! aí! aí! aí! aí! E fale por aqui tam-
bém, pois neste jornal há espaço para você opinar, sugerir e

expressar suas idéias. Veja no expediente, nesta página, como
manter contato conosco. E... seja bem-vindo!

Apesar de sempre estar sozinhoApesar de sempre estar sozinhoApesar de sempre estar sozinhoApesar de sempre estar sozinhoApesar de sempre estar sozinho
É um jeito de se pensar melhorÉ um jeito de se pensar melhorÉ um jeito de se pensar melhorÉ um jeito de se pensar melhorÉ um jeito de se pensar melhor

A chuva passaA chuva passaA chuva passaA chuva passaA chuva passa
Já posso sair do abrigoJá posso sair do abrigoJá posso sair do abrigoJá posso sair do abrigoJá posso sair do abrigo

Vou sairVou sairVou sairVou sairVou sair
Hoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu sei

Que tudo está tão bem aquiQue tudo está tão bem aquiQue tudo está tão bem aquiQue tudo está tão bem aquiQue tudo está tão bem aqui
Hoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu sei

Que tenho a inspiraçãoQue tenho a inspiraçãoQue tenho a inspiraçãoQue tenho a inspiraçãoQue tenho a inspiração
Hoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu seiHoje eu sei

Que o personagem está maisQue o personagem está maisQue o personagem está maisQue o personagem está maisQue o personagem está mais
Está mais felizEstá mais felizEstá mais felizEstá mais felizEstá mais feliz

Cansei, cansei, canseiCansei, cansei, canseiCansei, cansei, canseiCansei, cansei, canseiCansei, cansei, cansei
De tentar e sempre desistirDe tentar e sempre desistirDe tentar e sempre desistirDe tentar e sempre desistirDe tentar e sempre desistir

O meu medo foi emboraO meu medo foi emboraO meu medo foi emboraO meu medo foi emboraO meu medo foi embora
E a coragem veio pra ficarE a coragem veio pra ficarE a coragem veio pra ficarE a coragem veio pra ficarE a coragem veio pra ficar

Passei, passei, passeiPassei, passei, passeiPassei, passei, passeiPassei, passei, passeiPassei, passei, passei
A força exata dos que estãoA força exata dos que estãoA força exata dos que estãoA força exata dos que estãoA força exata dos que estão

Ao meu redorAo meu redorAo meu redorAo meu redorAo meu redor
Me emocioneiMe emocioneiMe emocioneiMe emocioneiMe emocionei

Quando eu ouvir o somQuando eu ouvir o somQuando eu ouvir o somQuando eu ouvir o somQuando eu ouvir o som
Não esperava aquiloNão esperava aquiloNão esperava aquiloNão esperava aquiloNão esperava aquilo

Não tenho palavras para dizerNão tenho palavras para dizerNão tenho palavras para dizerNão tenho palavras para dizerNão tenho palavras para dizer
Não sei o que falarNão sei o que falarNão sei o que falarNão sei o que falarNão sei o que falar

Cantando aqui eu souCantando aqui eu souCantando aqui eu souCantando aqui eu souCantando aqui eu sou
Feliz...Feliz...Feliz...Feliz...Feliz...

Cantando aqui eu estouCantando aqui eu estouCantando aqui eu estouCantando aqui eu estouCantando aqui eu estou
Bem...Bem...Bem...Bem...Bem...
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Ana Carla Santana/ André Vasconcelos/ André Pantano/ Bruno
Lima/ Carlos Caê/ Carina Vitral/ Daniel Sena/ Dulcinéia Vitor/ Eloá
Schuler/ Janaína Mara/ Jéssica de Assis/ Jordan Fraiberg/ Leandro
Santiago/ Mariana Aragão/ Mauricio Akira/ Nayra Costa/ Suellen
Martins/ Thaylla Cristina Afonso/ Paola Madeira/Rodrigo Carvalho/
Rodrigo Guilherme

Desenhos: Desenhos: Desenhos: Desenhos: Desenhos: Rodrigo Carvalho
Diagramação:Diagramação:Diagramação:Diagramação:Diagramação: Mariana Borges/ Nara Assunção
Jornalista Responsável:Jornalista Responsável:Jornalista Responsável:Jornalista Responsável:Jornalista Responsável: Paula Crepaldi -MTB:23.381
Coordenadora: Coordenadora: Coordenadora: Coordenadora: Coordenadora: Juliana Assef Pierotti
E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: grupo.falaai@gmail.com

Apenas umApenas umApenas umApenas umApenas um
personagempersonagempersonagempersonagempersonagem

Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí!      Leit
orLeitorLeitorLeitorLeitor

Esse é o espaço do leitor....

O seu cantinho especial aqui

no nosso jornal!! Sabe aque-

la sua poesia ou texto, aque-

le desenho “demais”?! Man-

da pra gente colocar na pró-

xima edição! Você também

pode dar a sua sugestão (crí-

tica ou elogio)  para poder-

mos melhorar sempre e sem-

pre, para fazer um jornal

cada vez melhor e diferente

dos outros por aí !!!Afinal de

contas o nome do jornal diz

tudo, então Fala aí!

grupo.falaai@gmail.com

I

NNNNNo ritmo daso ritmo daso ritmo daso ritmo daso ritmo das
marésmarésmarésmarésmarés...............

V

NNNNNo ritmo daso ritmo daso ritmo daso ritmo daso ritmo das
marésmarésmarésmarésmarés...............

mília de novo. Uma prova disso é que a maioria dos sobrenomes se
repetem: Gomes, Hipólito, Quirino e Souza.

Nesse lugar só há uma policlínica, que atende das 9h da manhã
até as 3h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Quando alguém preci-
sa de atendimento médico mais emergencial, é preciso remar até o
hospital mais próximo, que é a Santa Casa de Santos. Dependendo da
gravidade do problema, a Base Aérea fornece os primeiros atendimen-
tos e o transporte até o hospital.

Conversamos também com dona Sílvia Lima, líder comunitária, que
mora há 40 anos no lugar e tem  quatro filhos jovens. Ela conta para
nós como é viver num lugar igual a esse e sobre as expectativas em
relação à vida de seus filhos. “Todos eles têm interesse em fazer uma
faculdade, mas o dinheiro é que impede.... Minha perspectiva é que
eles saiam daqui... Hoje em dia os pais sonham [com um futuro me-
lhor], mas depende muito deles...” Pelo menos, uma parte do sonho de
dona Sílvia já foi realizado. “Um dos meus filhos está estagiando em
Belo Horizonte [MG]”.

Nesse lugar longe da correria e da violência dos centros urbanos,
às vezes o que atrapalha é o sossego.  “Às vezes seria bom ter um que-
bra-pau por aqui para agitar as coisas”, diz dona Silvia.

Poucos sabem disso, mas esse misterioso lugar que parece tão dis-
tante da nossa realidade é um bairro de Santos. Trata-se da Ilha Diana,
uma das últimas comunidades caiçaras da região, que fica a 20 mi-
nutos de barca do Centro da Cidade.

ocê consegue imaginar um lugar onde não há ruas, carros,
praças ou lan houses e que todos os jovens vão à escola, ao
trabalho e até para a balada de barco? Agora, acredite: esse

lugar existe!
Caso você não acredite ainda....
A Equipe do Fala aí! conversou com Suzana Lene, uma jovem de 19

anos, que acordava todos os dias às 5 horas da manhã para ir à esco-
la. Como todos os seus vizinhos, tinha que remar até o colégio mais
próximo. Devido à distância de sua casa até a escola, Suzana acabou
desistindo de estudar. Coisa que ela se arrepende. O sonho dela, como
de vários jovens desse lugar, é arrumar um emprego que lhe dê condi-
ções para sair de lá e fazer uma faculdade. “Escola na ilha só tem até
a quarta série. Da quinta em diante o colégio mais próximo é o da
Base Aérea. A maioria estuda lá, até hoje o pessoal termina o colegial
e acabou. Só tem um que está fazendo faculdade”.

Uma das únicas formas de trabalho lá é a pesca, que está cada
vez mais difícil. Os peixes e caranguejos do manguezal
têm se tornado escassos ultimamente. Com a futura
implantação  de um porto nas proximidades, o pro-
blema tende a se agravar. ”Agora, o pouco que tem
vai acabar...”. Só os mais velhos ainda vivem da pes-
ca, porque ninguém quer seguir a profissão dos pais.
Alguns fazem artesanato para sobreviver, mas não
há cooperativas.

Perguntamos para Suzana como fazem para se divertir
em um lugar assim e, para a surpresa nossa, descobrimos que
esse pessoal se diverte muito. Porém de um modo um tanto inusita-
do: de “chatinha”!  (um tipo de barco utilizado pelos moradores
desse lugar).

Eles vão a todos os lugares dessa forma, fazem compras (não
há supermercados lá), vão ao hospital, transportam cargas, e
até remam para a balada. Pasmem! Até Suzana se surpreende.
“Imagine, sair de salto, sainha... E ter de ir remando...”.  Para
poder chegar à balada, eles vão sempre em grupos. Remam
até a Base Aérea e de lá vão a pé a Vicente de Carvalho.
Dependendo do destino, ainda é preciso pegar ôni-
bus. Ficam na balada até as 6h da
manhã, porque não há barca que
retorne antes desse horário. Mesmo
assim, Suzana  garante que compen-
sa: “O esforço vale a pena, dá um
gostinho de quero mais...”

Ao perguntarmos como acontecem os
namoros e casamentos, Suzana respondeu:
“Os casamentos são na maioria das vezes entre
família. É tudo irmão do outro, tudo primo do
outro, tudo família”. Ela afirma que às vezes
alguns se casam com pessoas de fora, mas
acabam vindo morar na ilha. E vira tudo fa-

POR BRUNO LIMA, JORDAN FRAIBERG E NAYRA COSTA

“Imagine sair de salto, sainha...e ter de ir remando...”
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Por Carina Vitral

NNNNNo avião já dava para começar a sentir o clima de Fórum Social Mundial, talvez
porque meu avião inteiro estivesse indo pra Venezuela pelo mesmo motivo. Ainda

no Brasil, ouvi falar que o fórum estava desorganizado, mas não foi o que eu
encontrei. Claro que também não se podia esperar a estrutura de Porto Alegre, que foi
conquistada ao longo de quatro edições. Chegamos ao aeroporto e nos recepcionaram

muito bem, placas do fórum sinalizavam os espaços reservados, o caminho e os voluntários.
Nas ruas, havia faixas desejando “boas-vindas” aos participantes. Outra frase decorava os

muros da cidade: “Um outro mundo é possível”. Contrariando todas as expectativas negativas
e problemas, como a queda do viaduto que liga o aeroporto ao centro da cidade, Caracas

estava pronta para o VI Fórum Social Mundial.
O evento foi aberto como de costume, com uma marcha inaugural, desta vez, contra o

imperialismo e a guerra. Muitos segmentos estavam lá representados. Bandeiras de todos os
países e de todos os movimentos, faixas de todas as mensagens, “Fora Bush” para cá, camisa

do Che Guevara pra lá, o clima estava muito bom. Todos por “um outro mundo possível”.
Mas as pessoas não estavam lá só para fazer barulho, também foram para discutir propos-

tas, propor resoluções e alternativas para o nosso atual modelo de mundo. Foram propostas
cerca de 2000 atividades auto-gestionadas (coordenadas por participantes do fórum), com

diversos temas relacionados ao socialismo ou qualquer outra alternativa de sociedade.
Só tenho uma crítica a fazer. Talvez pelo contexto atual da América Latina e principal-

mente da Venezuela, pelo Hugo Chavez senti falta de discussões sobre outros temas que vi
nos Fóruns anteriores como mídia, meio ambiente e cultura. Tirando isso, tudo foi muito

bom, muito proveitoso e construtivo.

Bandeiras do Canadá, Venezuela,Bandeiras do Canadá, Venezuela,Bandeiras do Canadá, Venezuela,Bandeiras do Canadá, Venezuela,Bandeiras do Canadá, Venezuela,
BrasilBrasilBrasilBrasilBrasil e  e  e  e  e ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina     na marchana marchana marchana marchana marcha.....

“Outro mundo
é possível”

Faixa oficial colocada na entrada do Hotel HiltonFaixa oficial colocada na entrada do Hotel HiltonFaixa oficial colocada na entrada do Hotel HiltonFaixa oficial colocada na entrada do Hotel HiltonFaixa oficial colocada na entrada do Hotel Hilton
(principal local das atividades)(principal local das atividades)(principal local das atividades)(principal local das atividades)(principal local das atividades)

Movimento gay na marcha mundial contraMovimento gay na marcha mundial contraMovimento gay na marcha mundial contraMovimento gay na marcha mundial contraMovimento gay na marcha mundial contra
a guerra e o imperialismo.a guerra e o imperialismo.a guerra e o imperialismo.a guerra e o imperialismo.a guerra e o imperialismo.

NNNNNICAICAICAICAICAC RC RC RC RC RÔÔÔÔÔ

ApoioApoioApoioApoioApoioParceiroParceiroParceiroParceiroParceiroRealizaçãoRealizaçãoRealizaçãoRealizaçãoRealização
Não perca o lançamento

do Fala aí! com debate

sobre jovens e mídia,

no dia 25/04,

19h, no Sesc Santos

Participantes: Participantes: Participantes: Participantes: Participantes:                                 Cerca de 80.000
Organizações:Organizações:Organizações:Organizações:Organizações:                                            2.500
Voluntários: Voluntários: Voluntários: Voluntários: Voluntários:                                                      3.000
Jornalistas:   Jornalistas:   Jornalistas:   Jornalistas:   Jornalistas:                                                       4.900
Atividades: Atividades: Atividades: Atividades: Atividades:                                 Cerca de 2.000
Atividades culturaisAtividades culturaisAtividades culturaisAtividades culturaisAtividades culturais:                            200

Delegações mais numerosas:Delegações mais numerosas:Delegações mais numerosas:Delegações mais numerosas:Delegações mais numerosas:
Venezuela, Colômbia e Brasil
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“Trabalho com uma

organização chamada Viejo Topeo,

que articula movimentos para que

eles saiam do papel, para juntar

a teoria com a prática.”

Julia Campos - Argentina

“Estou trabalhando paraa comunicação do FSM como voluntária,no site: www.forosocialmundial.org.ve.Também participo da ARSB - AssociaçãoRevolucionaria Sindical Bolivariana,pela luta sindical.”Andrea Omaña - Venezuela

“Estou aqui para ter
uma noção do que está acontecendo

no mundo, porque me preocupa
que formemos a unidade. Acho

que é isso que nos falta.”
Gabriela Rozzo - São Paulo/ SP

“Meu projeto de vida sempre

foi conhecer mais países. Eu e meus amigos da faculdade vamos

fazer um documentário sobre como jovens săo ativistas na América

Latina. O fórum veio a calhar, depois daqui vamos ŕ rádio La Luna,

em Kito (Colômbia), filmar um trabalho juvenil”

Karina Balbino de Paulo - Serrano/ SP




