
Santos - 2006 - edição nº 2Santos - 2006 - edição nº 2Santos - 2006 - edição nº 2Santos - 2006 - edição nº 2Santos - 2006 - edição nº 2

liderançasliderançasliderançasliderançaslideranças
PPPPPÁGÁGÁGÁGÁG . 06. 06. 06. 06. 06

JovensJovensJovensJovensJovens

As váriasAs váriasAs váriasAs váriasAs várias
faces  dofaces  dofaces  dofaces  dofaces  do
trabalhotrabalhotrabalhotrabalhotrabalho
voluntáriovoluntáriovoluntáriovoluntáriovoluntário

Olhares, ficadas,
Olhares, ficadas,Olhares, ficadas,
Olhares, ficadas,
Olhares, ficadas,

namoros...namoros...namoros...namoros...namoros...          sexo?!sexo?!sexo?!sexo?!sexo?!      Distância XDistância XDistância XDistância XDistância X
ProximidadeProximidadeProximidadeProximidadeProximidade

Internet:Internet:Internet:Internet:Internet:Alcoolismo:Alcoolismo:Alcoolismo:Alcoolismo:Alcoolismo:
Prevenção éPrevenção éPrevenção éPrevenção éPrevenção é
o melhoro melhoro melhoro melhoro melhor
remédioremédioremédioremédioremédio

CorrendoCorrendoCorrendoCorrendoCorrendo
atrás daatrás daatrás daatrás daatrás da
grana.grana.grana.grana.grana.

PÁG. 04 PÁG. 05PÁG. 03PÁG. 08
PÁG. 07



2

Equipe

AgoraAgoraAgoraAgoraAgora
é a horaé a horaé a horaé a horaé a hora

Ana Carla Santana/  André Silva
Santos/ Bruno Lima/ Carlos Caê/
Daniel Sena/ Eloá Schuler/ Flávia
Silveira/ Janaína Mara/ Jordan
Fraiberg/ Mariana Aragão/
Mauricio Akira/ Nathiele Santos/
Nayra Costa/ Suellen Martins/
Thaylla Cristina Afonso/ Paola
Madeira/ Rodrigo Carvalho/
Rodrigo Guilherme

dia 15 de maio ficou marcado na nos-
sa memória. Quem não se lembra do
pavor espalhado em cada esquina,

das avenidas desertas, do medo da violência?
E, como fala a música do Rappa, quem está pre-
so nós ou eles? A população correndo pelas ruas
com medo. Nós no meio desse fogo cruzado, é
certo?! E ficar numa cela que tem capacidade
pra dez, mas na verdade abriga trinta pessoas,
é humano?! A segurança e a paz de todos é um
assunto muito sério. É preciso pensar, discutir, 
encarar as coisas de frente: as autoridades, a
população, nós jovens. Não deixar para pensar
nisso só na hora do desespero, porque sem de-
cisões e ações importantes as coisas saem do
controle da sociedade e só sobra o medo irraci-
onal. Agora é com a gente: podemos ficar sen-
tados esperando que outros ajam em nosso lu-
gar... Ou levantar a cabeça e dar um basta. É

!!!!!!!!!!
O

A felicidade está no ar,

só falta você abraçar

Mesmo que aconteça algo de ruim,

abra um sorriso no seu rosto

Então siga em frente,

não tenha medo da vida,

Pois nós lutamos pelo mesmo ideal,

a felicidade...

A felicidade é o principal para

conquistar a alegria
Somos os guerreiros da virtude,

impossível não conseguir

Devemos conquistar com atitude,

só assim seremos realmente felizes

A felicidade tem um fato

principal de envolver pessoas

em prol da

FelicidadeFelicidadeFelicidadeFelicidadeFelicidade

Paz

POR CARLOS HENRIQUE (CAÍQUE)

Mundial

Fala aí

“As grades do condomínio são

para trazer proteção; Mas também trazem

a dúvida se é você que está nessa prisão”
(((((RappaRappaRappaRappaRappa)))))

difícil, porém não impossível!!
Nesta edição, falamos de jovens lideran-

ças que tentam  justamente fazer alguma coi-
sa para mudar, viver de um jeito melhor. Es-
peramos que sirva de exemplo em relação ao
potencial de ação de cada um e do grupo
como um todo. Também falamos sobre o al-
coolismo na juventude e as consequências
para quem segue este caminho, o trabalho
voluntário que vem atraindo cada vez mais
jovens, entre outras matérias.

E assim o Fala ai!Fala ai!Fala ai!Fala ai!Fala ai!     vem tentando ser mais
atuante. O nosso evento de lançamento foi mui-
to legal, quem vem apoiando, como o Instituto
C&A, o jornal A Tribuna , a Unisanta e o Proler,
obrigado por tudo! E principalmente a você, lei-
tor, que vem  nos incentivando. Esperamos o seu
contato com a gente... afinal esse é o seu jornal!
(grupo.falaai@gmail.com)

E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: grupo.falaai@gmail.comgrupo.falaai@gmail.comgrupo.falaai@gmail.comgrupo.falaai@gmail.comgrupo.falaai@gmail.com
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Orkut:Orkut:Orkut:Orkut:Orkut:

Desenhos: Desenhos: Desenhos: Desenhos: Desenhos: Rodrigo Carvalho/
Diagramação:Diagramação:Diagramação:Diagramação:Diagramação: Nayra Costa/
Nara Assunção/ Thiago Mineiro
Jornalista Responsável:Jornalista Responsável:Jornalista Responsável:Jornalista Responsável:Jornalista Responsável:
Paula Crepaldi -MTB:23.381
Coordenadora:Coordenadora:Coordenadora:Coordenadora:Coordenadora:
Juliana Assef Pierotti
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sol pode nascer para todos. É o que tem provado muitos jovens que não aderiram ao

esporte nacional de reclamar e têm lutado para fazer valer esse ditado. Eles são os jo-

vens empreendedores.

Com o aumento do desemprego e uma política nacional que não dá a devida garantia

de futuro profissional aos jovens, tornar-se patrão deixou de ser um luxo e tornou-se uma alternativa de

sobrevivência.

Empreender é ir além de ser simplesmente um empresário. Empreendedores de sucesso possuem

determinadas características em comum (veja box). Para Marciene Campos, instrutora do Sebrae (Servi-

ço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo), apesar da inexperiência “o fato de ser

jovem é considerado um ponto positivo, pois ele tem mais energia, e para ser um empreendedor é preciso

muita!”
A liberdade é um dos fatores que levam muitos jovens a serem empreendedores. Mas essa liberdade tem seus prós

e contras. “O contra é com certeza o excesso de responsabilidade que cai sobre nossas cabeças... Se algo errado

acontece, a culpa é nossa e unicamente nossa” explica Rodrigo Tadeu, sócio, juntamente com Diego Victor, da

empresa web designer Only X, (www.onlyx.net). O negócio existe há 3 anos, com uma média de 28 clientes e

faturamento mensal de R$ 3 mil reais.

Uma das principais dificuldades do jovem empreendedor é conseguir credibilidade, afirma Rodrigo.

“Quando se é novo não existe atrativo [confiança], o que torna o negócio pouco valorizado... Isso se ganha

com o tempo.” Outra dificuldade é a falta de informação e de educação voltada para o mercado de

trabalho.“É uma pena que no Brasil não exista incentivo educacional para tal. Somos induzidos desde

muito cedo a sermos empregados. Quando na verdade podemos crescer com as nossas próprias forças.

Basta arriscar, trabalhar e se esforçar”, ressalta Rodrigo.

Pesquisar, buscar oportunidades e manter uma boa rede de contatos, ter metas bem definidas e

fazer um bom planejamento é essencial para se começar um negócio. Não é só ter dinheiro,

é saber onde investir. Ousadia, criatividade e “jogo de cintura” também são requisitos

básicos para se manter no mercado empreendedor. “Existe lugar para todos. Só

basta saber chegar lá!... E o fato de ser jovem só tem a contribuir” diz a instrutora

do Sebrae.

O

Se desejar saber mais informações sobre o

assunto, procure o SEBRAE-SP, na Avenida

Ana Costa, 418, fone 3289-5818, ou acesse o

site www.sebraesp.com.br. Bons negócios!Bons negócios!Bons negócios!Bons negócios!Bons negócios!
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POR BRUNO LIMA, NAYRA COSTA E SUELLEN MARTINS
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m levantamento feito pela Secretaria Nacional Anti-
Drogas (SENAD), em novembro de 2005, apontou que
o álcool é a droga mais consumida no país e é usa-
do freqüentemente por mais de 40% dos estudantes

do ensino fundamental (se liga, são jovens de no máximo 14
anos de idade!).

A psicóloga Maria Izabel Calil Stamato explica que há uma pressão
social entre os jovens. “É só presenciar alguns grupos em uma mesa de bar:

quando um deles diz que vai tomar água, suco ou refri-
gerante, muitos perguntam se ele está doente, como se

beber álcool fosse algo absolutamente normal”. Ela tam-
bém chama a atenção para a publicidade que estimula

o consumo ao associar a bebida com sucesso social.
O fato é que o álcool está no cotidiano das pessoas,

porque é uma droga permitida por lei aos maiores de 18
anos, e em qualquer reunião de amigos ela está por perto.

A estudante Paula Brindeiro (nome fictício), 16 anos, co-
nheceu cedo o gosto de
cerveja. “Foi o meu pai
quem me deu o primei-

ro gole aos 5 anos de
idade”. Mas a pri-

meira bebedeira
aconteceu em
uma festa. “Foi
em um aniver-
sário de uma
amiga. Eu es-
tava com mui-

ta sede e na mi-
nha mesa só esta-

vam servindo cer-
veja. Tomei uns cin-

co copos, e logo me
senti muito tonta, lerda,

do nada eu ria e chora-
va sozinha. Até então
nunca tinha ficado bêba-
da, portanto, eu não que-

ria acreditar que estava
bêbada, foi quando eu co-

mecei a vomitar. Pra minha
vergonha maior os meus pais

estavam nessa festa”, conta.
Bruno Nascimento Farias, 18

anos, também teve o estímulo ini-
cial dentro da família. “Comecei
a beber com meus tios depois
das partidas de futebol, porque
sempre íamos para o bar para
comemorar o jogo. Mas quan-

POR ANDRÉ SILVA SANTOS, JANAINA MARA E MAURICIO AKIRA

VilãoVilãoVilãoVilãoVilão
SocialSocialSocialSocialSocial

do terminei com minha namorada, também bebi
porque não suportava a dor de ficar sozinho”, justi-
fica. Ele se recorda da última vez em que bebeu e
acabou pagando o maior mico. Os amigos tiveram
que levá-lo para tomar banho na casa de uma amiga.
Depois, o deixaram em casa e colocaram o celular para
despertar no dia seguinte, porque de manhã tinha o exa-
me final da auto-escola. “Se não fossem meus amigos, não
sei o que seria de mim”, lembra.

De acordo com o Centro de Controle de Intoxicações da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a bebedei-
ra pode gerar várias reações: comportamento agressivo, eu-
foria, ou sonolência (dá um “tuiiimm”), esse último mesmo
se a pessoa beber pouco. E depois aparece a ressaca: qua-
se sempre uma combinação de dor de cabeça, náu-
sea, tontura, sono profundo e a sensação de
estar boiando a uns 12 centímetros do solo.

As conseqüências para quem exagera na
dose podem ser graves, porque o álcool gera
dependência física e psicológica, prejudica
o desempenho na escola e no trabalho e difi-
culta o desenvolvimento de relações afetivas.

A psicóloga Maria Izabel Calil Stamato acre-
dita que a melhor maneira de combater o al-
coolismo é a prevenção, que “deve ser
priorizada e intensamente traba-
lhada entre a juventude”.
Ela lista uma série de
medidas importantes
para prevenir essa “do-
ença social”: ampliar
as possibilidades e os
espaços de diálogo en-
tre o jovem e os adultos,
principalmente na famí-
lia; estimular os aspectos
positivos da juventude,
para desenvolver a auto-
estima; aumentar as opor-
tunidades de trabalho;
ajudar o jovem na constru-
ção de um projeto de vida,
para exercer sua lideran-
ça de forma positiva,
participativa e criativa;
controlar as propagandas
e a venda de álcool para
jovens; rever a cultura
consumista em nossa soci-
edade, que estimula a de-
pendência química.

U
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Longe dos olhos,

POR ELOÁ SCHULER E MARIANA ARAGÃO

“Acho que
a internet
aproxima

as pessoas,porque depois me mudeipara Santos perdi um poucode contato com meus amigosde São Paulo”.
Larissa Squilaro
Larissa Squilaro
Larissa Squilaro
Larissa Squilaro
Larissa Squilaro

18 anos18 anos18 anos18 anos18 anos

perto do monitorperto do monitorperto do monitorperto do monitorperto do monitor

“Acho a internet é um meio

positivo quando usada

para trabalho e para

interligar pessoas. Com o

sucesso da internet foram

criados diversos sites e

meios para aumentar a

comunicação,um exemplo

é o ORKUT”.

Lucas Rizzi, 17 anos
Lucas Rizzi, 17 anos
Lucas Rizzi, 17 anos
Lucas Rizzi, 17 anos
Lucas Rizzi, 17 anos

“Acabei fazendo amizade com quatro

meninas de lugares completamente

diferentes, usamos a internet para

diminuir a distância entre nós.

Estamos escrevendo um livro

juntas.Se usarmos a internet com

responsabilidade, teremos grandes

resultados”.

Mariana Larissa Pereira,

Mariana Larissa Pereira,

Mariana Larissa Pereira,

Mariana Larissa Pereira,

Mariana Larissa Pereira,

 17 anos 17 anos 17 anos 17 anos 17 anos

Já dizia o inventor do telégrafo, Alphonse Lamartine, em
1831: “O pensamento se difundirá no mundo com a veloci
dade da luz, instantaneamente concebido, e compreendi-

do, até as extremidades do globo”.  Parecia que ele estava adivi-
nhando, hein?! Essa frase vale muito bem para os dias atuais.
Algumas distâncias nunca estiveram tão reduzidas. A cada mês,
milhões de novas conexões entre computadores interligam pesso-
as espalhadas pelo mundo.

Os jovens costumam se sentir muito à vontade quando mergu-
lham na internet. Mas por que isso acontece? Será que a internet
afasta ou aproxima as pessoas? Vamos procurar entender este uni-
verso paralelo: o mundo virtual.

Para muitos jovens, conversar pessoalmente é muito difícil, já
pelo programa MSN (comunicador virtual em tempo real) não dá
tanta timidez. “A maioria dos meus amigos também prefere o MSN”,
diz o estudante Jorge Mori, 20 anos. “Dá tempo de pensar numa
boa resposta e caso não tenha o que falar eu fico enviando
emoticons até voltar o assunto”, explica.

“A internet não pode ser considerada um meio de co-
municação, na verdade ela é uma gigantesca rede de
computadores que conversam”, afirma o jornalista Mil-
ton Pelegrine, doutor em Comunicação pela PUC/SP e
professor universitário.

O professor explica que é comum as pessoas se mostra-
rem de maneira idealizada nas conversas pelo computador.
“Quando queremos ampliar nossa conexão com outra pessoa ao
vivo, e isso não é possível, resta apenas transformar nossos corpos
em sinais escritos, visuais ou auditivos para chegar até a outra
pessoa. Esse procedimento nos transforma em imagens da gente.
Às vezes nós aproveitamos para melhorar um pouco nossa ima-
gem e isso pode gerar uma diferença entre o que a pessoa é e o
que ela mostra pela internet”, esclarece.

O professor e geógrafo Gigio Camargo afirma que as novas
tecnologias (entre elas a internet) tinham como proposta inicial a
superação das desigualdades entre nações e indivíduos. “No entan-
to, esta intenção não se cumpriu, já que o aces-

so às novas tecnologias se res-
tringe a um reduzido percentual
da população”, ressalta.

Para o geógrafo Marcelo Bezerra,
as informações fluem de uma maneira
rápida, mas não atingem a todos, já que, por
motivos econômicos, o acesso à rede mundial de computadores é
restrito. “No caso do Brasil apenas 30% de brasileiros tem acesso à
Internet”, conta.

Apesar de encurtar as distâncias e proporcionar informação,
nem sempre a internet aproxima as pessoas, às vezes acontece o
contrário. Camargo acredita que “a rede mundial viabiliza a co-
municação, mas não necessariamente a aproximação das pes-
soas, afinal ela não é sinônimo de um contato direto entre elas”.

As formas de uso do
mundo virtual variam

muito, cada um
deve saber dosar
o tempo em que
fica conectado à
rede. Melhor é
utilizar a Internet

como alimento
para nossas vidas e

não usar nossas vidas
para alimentá-la, se não a gen-

te fica sem tempo para viver.

Charge
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Pereira faz o fanzine Headwalk

Pereira faz o fanzine Headwalk

Pereira faz o fanzine Headwalk

Pereira faz o fanzine Headwalk

Pereira faz o fanzine Headwalk

VVVVVÔO dosÔO dosÔO dosÔO dosÔO dos
GANSOS...GANSOS...GANSOS...GANSOS...GANSOS...

J
á parou para observar o vôo de um ganso? Talvez você se

pergunte, mas o que isso tem a ver com liderança? Então,

não pare de ler que você logo vai descobrir!

Pois bem, os gansos voam em forma de “V”, e o que fica à frente do

grupo muda com freqüência, eles se revezam na liderança do vôo de

acordo com as necessidades. Quando mudam a tarefa, os gansos são

responsáveis pela estrutura do grupo de modo que todos possam se

acomodar à nova realidade. Quem já observou um “vôo de gansos”

afirma que é possível visualizar todos os gansos na liderança.

Tá! Agora você pergunta novamente: tudo isso é bonitinho, aprendi um

pouco sobre os gansos, mas e a liderança, onde fica?

Liderança é a capacidade de mobilizar determinado grupo em prol

dos objetivos comuns. Melhor dizendo, os líderes aprendem com rapidez e

encorajam os outros.

Existe a liderança exercida em pequenos grupos, como nos grêmios

estudantis, jovens que se destacam por se colocarem à frente de situações,

tomam iniciativa para realizar seus objetivos. Há também os grandes líde-

res, que marcam a história de um país ou da humanidade, para o bem ou

para o mal. Exemplos são o ditador alemão Hitler, o líder revolucionário

Che Guevara, a guerreira Joana D’Arc, que mobilizou a Fran-
ça contra o domínio inglês e o filósofo grego Sócrates, conde-
nado à morte por fazer discursos que estimulavam os jovens a
pensar por si mesmo.

Aqui na Baixada Santista, nós temos exemplos de jovens que
de alguma forma exercem influência no meio onde atuam. Um
dos nossos entrevistados é o Rafael Pereira, criador do fanzine cha-
mado HEADWALK, que circula em São Vicente há um ano. Pereira
se considera liderança porque tem iniciativa e toma a frente em
muitas situações. “O objetivo do zine é divulgar artistas e atletas
independentes  de São Vicente”. Com o intuito de promover o ce-
nário alternativo vicentino e regional, o zine HEADWALK ganha
cada vez mais força publicando matérias sociais, políticas, cultu-
rais e artísticas, a fim de trazer o desenvolvimento para a cidade, 
com informações gratuitas.

Equipe:
Carlos (Ranger Vermelho),
Diego de Jesus (Ranger
branco), Denílson Marthins 
(Maria Rita), Lúcio Jr.
(Lucinho). Equipe de apoio:
Rodrigo (Cabeça), Gabriel
(Quejinho), Adriano (Dica)
Eduardo (Cadu).

Fala aí!: Fala aí!: Fala aí!: Fala aí!: Fala aí!: Vocês se consideram

jovens lideranças?

Lucio e Denílson: Claro,uma vez

que dedicamos nosso tempo “ livre“

à essa causa, podemos nos

considerar líderes, principalmente

pelo fato de não haver mais

ninguém fazendo esse papel com

tanto esforço e seriedade.

Fala aí!: Fala aí!: Fala aí!: Fala aí!: Fala aí!: O que o Distorção ZNfaz e qual o seu objetivo?
Denílson: Começamos organizandoshows entre amigos na ZonaNoroeste.Com a intenção de ampliara “cena” cultural de Santos,apresentando ao resto da cidade osricos talentos da Zona Noroeste.

Contato:
www.fotolog.com/distorcaozn

www.distorcaozn.com.br
www.flogão.com.br/distorcaozn
equipedistorcaozn@hotmail.com

Denílson : 32911132 ou 91253250

Por Nathiele Santos e Carlos Cae

Outro grupo de liderançaOutro grupo de liderançaOutro grupo de liderançaOutro grupo de liderançaOutro grupo de liderança que entrevistamos que entrevistamos que entrevistamos que entrevistamos que entrevistamos
é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002
com o propósito de promover  música e arte.com o propósito de promover  música e arte.com o propósito de promover  música e arte.com o propósito de promover  música e arte.com o propósito de promover  música e arte.
Vamos conhecer um pouco mais sobre esseVamos conhecer um pouco mais sobre esseVamos conhecer um pouco mais sobre esseVamos conhecer um pouco mais sobre esseVamos conhecer um pouco mais sobre esse
movimento. Os nossos entrevistados são o Denilsonmovimento. Os nossos entrevistados são o Denilsonmovimento. Os nossos entrevistados são o Denilsonmovimento. Os nossos entrevistados são o Denilsonmovimento. Os nossos entrevistados são o Denilson
Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.

Fala aí!:Fala aí!:Fala aí!:Fala aí!:Fala aí!: O que mudou
desde o início?
Lucio: Continuamos com a
mesma ideologia, porém, mais
cautelosos com relação a falsas
amizades.

Quem quiser saber um pouco mais sobre o HEADWALK é só entrar no

site: www.headwalk.com.br / e-mail: contatozine@yahoo.com.br

Tel: 3467-2259  End: Rua Marquês de São Vicente, 230, sala 13 centro SV.

DiegoDiegoDiegoDiegoDiego
de Jesusde Jesusde Jesusde Jesusde Jesus

DenilsonDenilsonDenilsonDenilsonDenilson

MarthinsMarthinsMarthinsMarthinsMarthins Lúcio JrLúcio JrLúcio JrLúcio JrLúcio Jr

Pereira faz o fanzine Headwalk

Pereira faz o fanzine Headwalk

Pereira faz o fanzine Headwalk

Pereira faz o fanzine Headwalk

Pereira faz o fanzine Headwalk

Fala aí!: Fala aí!: Fala aí!: Fala aí!: Fala aí!: Por que este objetivo?

Lucio: Existe um preconceito enorme

em Santos que envolve a “Zona Leste”

e a “Zona Noroeste”. O D.Z.N surgiu

exatamente para amenizar esta

situação com um clima de amizade.
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VVVVVÔO dosÔO dosÔO dosÔO dosÔO dos
GANSOS...GANSOS...GANSOS...GANSOS...GANSOS...

J
á parou para observar o vôo de um ganso? Talvez você se

pergunte, mas o que isso tem a ver com liderança? Então,

não pare de ler que você logo vai descobrir!

Pois bem, os gansos voam em forma de “V”, e o que fica à frente do

grupo muda com freqüência, eles se revezam na liderança do vôo de

acordo com as necessidades. Quando mudam a tarefa, os gansos são

responsáveis pela estrutura do grupo de modo que todos possam se

acomodar à nova realidade. Quem já observou um “vôo de gansos”

afirma que é possível visualizar todos os gansos na liderança.

Tá! Agora você pergunta novamente: tudo isso é bonitinho, aprendi um

pouco sobre os gansos, mas e a liderança, onde fica?

Liderança é a capacidade de mobilizar determinado grupo, de acordo

com o pensamento daquele que lidera no sentido de que as pessoas ajam

em prol dos objetivos comuns. Melhor dizendo, os líderes aprendem com

rapidez e encorajam os outros.

Existe a liderança exercida em pequenos grupos, como nos grêmios

estudantis, jovens que se destacam por se colocarem à frente de situações,

tomam iniciativa para realizar seus objetivos. Há também os grandes líde-

res, que marcam a história de um país ou da humanidade, para o bem ou

para o mal. Exemplos são o ditador alemão Hitler, o líder revolucionário

Che Guevara, a guerreira Joana D’Arc, que mobilizou a Fran-
ça contra o domínio inglês e o filósofo grego Sócrates, conde-
nado à morte por fazer discursos que estimulavam os jovens a
pensar por si mesmo.

Aqui na Baixada Santista, nós temos exemplos de jovens que
de alguma forma exercem influência no meio onde atuam. Um
dos nossos entrevistados é o Rafael Pereira, criador do fanzine cha-
mado HEADWALK, que circula em São Vicente há um ano. Pereira
se considera liderança porque tem iniciativa e toma a frente em
muitas situações. “O objetivo do zine é divulgar artistas e atletas
independentes  de São Vicente”. Com o intuito de promover o ce-
nário alternativo vicentino e regional, o zine HEADWALK ganha
cada vez mais força publicando matérias sociais, políticas, cultu-
rais e artísticas, a fim de trazer o desenvolvimento para a cidade, 
com informações gratuitas.

Equipe:
Carlos (Ranger Vermelho),
Diego de Jesus (Ranger
branco), Denílson Marthins 
(Maria Rita), Lúcio Jr.
(Lucinho). Equipe de apoio:
Rodrigo (Cabeça), Gabriel
(Quejinho), Adriano (Dica)
Eduardo (Cadu).

Fala Aí! Fala Aí! Fala Aí! Fala Aí! Fala Aí! Vocês se consideram

jovens lideranças?

Lucio e Denílson: Claro,uma vez

que dedicamos nosso tempo “ livre“

à essa causa, podemos nos

considerar líderes, principalmente

pelo fato de não haver mais

ninguém fazendo esse papel com

tanto esforço e seriedade.

Fala Aí! Fala Aí! Fala Aí! Fala Aí! Fala Aí! Por que este objetivo?

Lucio: Existe um preconceito enorme

em Santos que envolve a “Zona Leste” e

a “Zona Noroeste”. O D.Z.N surgiu

exatamente para amenizar esta

situação com um clima de amizade.

Fala Aí!: Fala Aí!: Fala Aí!: Fala Aí!: Fala Aí!: O que o Distorção ZNfaz e qual o seu objetivo?
Denílson: Começamos organizandoshows entre amigos na ZonaNoroeste.Com a intenção de ampliara “cena” cultural de Santos,apresentando ao resto da cidade osricos talentos da Zona Noroeste.

Contato:
www.fotolog.com/distorcaozn

www.distorcaozn.com.br
www.flogão.com.br/distorcaozn
equipedistorcaozn@hotmail.com

Denílson : 32911132 ou 91253250

Por Nathiele Santos e Carlos Cae

Outro grupo de liderançaOutro grupo de liderançaOutro grupo de liderançaOutro grupo de liderançaOutro grupo de liderança que entrevistamos que entrevistamos que entrevistamos que entrevistamos que entrevistamos
é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002é o Distorção ZN, um movimento formado em 2002
com o propósito de promover  música e arte.com o propósito de promover  música e arte.com o propósito de promover  música e arte.com o propósito de promover  música e arte.com o propósito de promover  música e arte.
Vamos conhecer um pouco mais sobre esseVamos conhecer um pouco mais sobre esseVamos conhecer um pouco mais sobre esseVamos conhecer um pouco mais sobre esseVamos conhecer um pouco mais sobre esse
movimento. Os nossos entrevistados são o Denilsonmovimento. Os nossos entrevistados são o Denilsonmovimento. Os nossos entrevistados são o Denilsonmovimento. Os nossos entrevistados são o Denilsonmovimento. Os nossos entrevistados são o Denilson
Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.Martins e Lucio Jr, que fazem parte da equipe.

Fala Aí!:Fala Aí!:Fala Aí!:Fala Aí!:Fala Aí!: O que mudou
desde o início?
Lucio: Continuamos com a
mesma ideologia, porém, mais
cautelosos com relação a falsas
amizades.

Quem quiser saber um pouco mais sobre o HEADWALK é só entrar no

site, www.headwalk.com.br  e - mail:contatozine@yahoo.com.br

Tel; 3467 22 59  End; Rua Marquês de São Vicente, 230, sala 13 centro SV.

DiegoDiegoDiegoDiegoDiego
de Jesusde Jesusde Jesusde Jesusde Jesus

DenilsonDenilsonDenilsonDenilsonDenilson

MarthinsMarthinsMarthinsMarthinsMarthins Lúcio JrLúcio JrLúcio JrLúcio JrLúcio Jr

PereiraPereiraPereiraPereiraPereira
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DESEJODESEJODESEJODESEJODESEJO

a balada, no apagar e acender das luzes, no som do “puts-
puts”, num cantinho escuro:
- Oi gatinha, quer ficar comigo?

- Ah... tudo bem, só falta mais um para eu ganhar da minha amiga.
- O que você acha de irmos para um lugar mais aconchegante?
- Pode ser...

Para você, esta situação está certa? Errada? É natural ou absurda?
Uma pesquisa recente realizada pela UNESCO com 18.000 estu-

dantes de 11 a 24 anos, de escolas públicas e privadas, concluiu
que eles têm iniciado mais cedo a vida sexual: 14% dos jovens
entre 11 e 14 anos apresentam vida sexual ativa.

É o que acontece com a estudante Ana Clara*, de 16 anos, que
teve a primeira relação  com o primeiro e atual namorado, aos 14
anos. “Me sentia preparada , já tinha um ano de namoro e o amava”.

Ana considera errado perder a virgindade só para experimentar, ou
para falar para os amigos. “Acima de tudo devemos nos respeitar”, disse.

O amor não é o único motivo que leva os adolescentes a iniciarem
sua atividade sexual. A pressão dos amigos, da mídia e da sociedade
também influencia a tomada desta decisão, é o que diz a socióloga,
historiadora e pedagoga Maria Cristina Alves. “A TV, através das no-
velas, apresenta este comportamento como natural, influenciando
os jovens que não têm formação nem informação”, garante.

 Na adolescência surgem os questionamentos sobre estereótipos,
tabus, preconceitos e a vontade de saber e construir relacionamen-
tos, por isso é uma etapa de mudanças. O período é complicado,
transformações físicas, emocionais, psicológicas e sentimentais acon-
tecem, explica Maria Cristina.

Justamente nesta fase, João*, 23 anos, teve sua primeira relação
sexual. Ele conta que perdeu a virgindade aos 14 anos, com uma
“conhecida de infância”, cinco anos mais velha que ele. “Fomos a um
barzinho, ela começou a me seduzir, era atraente e bonita. Eu estava
na coca-cola, ela bebia cerveja, e foi aí que experimentei”. Dali para
a casa dos pais dela, que estavam viajando, foi um pulo. “Eu estava
com medo. Pensava que ela não sentiria nada, que o meu... era pe-
queno e que ela perceberia que eu era virgem”, conta.

O medo passou quando se lembrou que precisava provar a si mes-
mo que era “macho”. Depois do fato consumado, com preservativo,
veio a sensação de arrependimento. “Percebi que tinha traído meu
próprio eu, não a amava, me senti como se fosse usado”, concluiu.

Esse ficar sem sentimento “é conseqüência da maior liberdade que
a família e a sociedade deram para o jovem”, diz Maria Cristina. Ela
acrescenta que  o papel da escola é formar e a sexualidade não
pode deixar de ser abordada, até para refletir sobre a maneira como
a mídia trata o assunto com certo apelo ao consumo.

Maicon Dadalt, tem 20 anos e é seminarista há três, mas antes teve
alguns namoricos. Na opinião dele, as pessoas se vêem como produ-
to. “Até onde é legal só o físico? E o sentimento? Ficar também é uma
escolha, envolve o outro”, considera Maicon .

Segundo Maria Cristina, quando as relações não são baseadas no
afeto, mas apenas com preocupação na quantidade, o jovem en-
contra dificuldades em escolher, mais tarde. ”Quando se age por
quantidade, o adolescente fica vulnerável”, conclui.

As luzes já não piscam, já não há o som do “puts-puts” e o casal,
assim como nós, não sabe seus próprios nomes...

ououououou

* Nomes fictícios para preservar a identidade dos entrevistados

POR  ANA CARLA SANTANA, THAYLLA CRISTINA AFONSO E PAOLA MADEIRA

O que vale  mais na O que vale  mais na O que vale  mais na O que vale  mais na O que vale  mais na hora de se relacionarhora de se relacionarhora de se relacionarhora de se relacionarhora de se relacionar
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