


VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?

A frase da música “Comida” no título, imortalizada pela banda Titãs, sintetiza o 
assunto de nossa matéria de capa. Demos um giro pelos arredores do UniTole-

do e conversamos com os estudantes para identificar o que tem pra comer. Verificamos 
que as opções nem sempre são de alimentos saudáveis, mas eles existem. Confira alguns 
preços e também as dicas de uma nutricionista para fugir das armadilhas calóricas.

Mas a gente não quer só comida. Por isso, esta nova edição da Pretexto traz vários 
outros assuntos. Mostra que a facilidade de crédito tem feito com que jovens nem bem 
iniciem sua vida financeira e já estejam na lista dos inadimplentes. O tema é comple-
xo e, por isso, ouvimos um economista e um psicólogo para entender melhor o que 
acontece.      

Mostra também como o amor pelos animais de estimação envolve vários aspectos, 
inclusive o de lidar com a perda pela morte. E falando em animais, outro material 
aborda como a nossa atitude no dia a dia pode afetar a vida deles. 

Tem matéria sobre atividades extraclasse e projetos de extensão no Unitoledo que 
auxiliam na inclusão social, além de gerar conhecimentos aos alunos envolvidos.  Dicas 
de como decorar seu lar, planejar sua próxima viagem e usar a arte marcial para mudar 
sua filosofia de vida. 

E ainda: a cultura sertaneja se mantém forte na região e a feira alternativa cresce 
cada vez mais.  

Vontade ou necessidade de saber mais? Desejamos uma ótima leitura! 

Paulo Mantello
Clayton Khan
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nossa capa
A capa desta edição foi produzida pelo aluno 
Geovanni Buzato com base em arte a partir de foto 
do aluno Pablo Felipe concebida pelo designer 
Diego Batistella como contribuição para a revista.
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Conheça as 
opções que 
os alunos 

têm para se 
alimentar 
próximo à 
faculdade

Foto: Pablo Felipe

ALIMENTAÇÃO
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Foto: Pablo Felipe

A aula começa às 19h. Muitos alunos 
do UniToledo vêm direto do trabalho 
para a aula. Na maioria das vezes, não á 
tempo de jantar em casa. Sendo assim, o 
que tem para comer próximo à faculdade?

O aluno do curso de Jornalismo, 
Geovani Buzato, de 21 anos, mora em 
Coroados e opta por fazer sua refeição 
noturna nos estabelecimentos ao redor 
da faculdade. “Eu saio do trabalho e vou 
direto para a aula, então acabo jantan-
do alguma besteira, lanche, salgado”, diz 
Buzato. Questionado se gosta das opções 
de alimentação que encontra perto do 
Centro Universitário, o aluno diz que a 
variedade de alimentos oferecidos é boa, 
porém, há poucas opções de comida sau-
dável. “Geralmente o estabelecimento 
que oferece uma comida mais saudável 
custa mais caro e eu opto por lugares 
onde o preço é mais em conta, então 
acabo sempre escolhendo comer um sal-
gado ou um lanche”, pontua Buzato.

A aluna de Arquitetura e Urbanismo, 
Giovanna Nicoliello, de 20 anos conta 
que também trabalha e, muitas vezes, por 
falta de tempo, acaba jantando em algum 
lugar próximo à faculdade. “Não tenho 
preferência de alguma comida, gosto de 
todas as opções disponíveis e o preço co-
brado pelos estabelecimentos geralmente 
é bom e acessível”, conta Giovanna.

Próximo ao Centro Universitário To-
ledo existem 12 estabelecimentos que 
oferecem os mais variados tipos de re-
feição: lanches, comida caseira, espeto, 
porções, açaí, salgados, doces, bolos, e 
etc. Além destes locais ao redor da facul-
dade, existem duas cantinas dentro do 
centro que oferecem salgados, lanches, 
saladas e sucos.

O fluxo constante de universitários 
em busca de alimentação faz crescer o 
movimento dos estabelecimentos e agra-
da os proprietários. O trailer de Fábio 
Alves de Oliveira e de sua esposa fica 
localizado praticamente na frente da en-
trada principal do Centro Universitário 
Toledo e oferece espetinhos e lanches, 

como pão recheado com carne, linguiça 
ou frango de churrasco, e também refri-
gerantes, água e sucos.

Segundo Fábio Oliveira, essa é a 
primeira vez que ele resolveu trabalhar 
com comida e afirma que o negócio tem 
dado certo. “Eu e minha esposa resolve-
mos trazer um trailer vendendo churras-
co, porque além de ser prático, é uma 
comida rápida e que “mata” a fome do 
universitário que vive sempre na correria 
e buscando um preço acessível”.

Regina Célia Lelé Mazzo é pro-
prietária de um trailer de hot dog. Ela 
trabalha com a família em frente a ins-
tituição de ensino e a média dos preços 
de seus lanches é de R$ 7,00. Segundo 
a filha da dona Regina, Gabriela Lelé, o 
mais pedido é o hot dog simples e pren-
sado. A família já trabalha com alimen-
tação na venda de lanches e salgados. 
O motivo de terem aberto um negócio 
próximo a faculdade é a movimentação 
e quantidade de pessoas e, segundo elas 
tem dado muito certo.

Outra opção é o Pata’s Bar, localiza-
do em frente a instituição. O estabeleci-
mento é tradicional, abriu suas portas há 
muito tempo, praticamente junto com a 
faculdade para atender os alunos que se 
alimentavam nas redondezas. Segundo 
a proprietária Érica Marques, eles ofe-
recem salgados, lanches e os industria-
lizados como salgadinhos e amendoins. 
O preço médio varia entre R$ 4,00 
e R$ 6,00. Érica relata que 
tem dado muito certo o 
negócio e que um dos 
lanches mais pedidos é 
o hot dog.

Em uma peque-
na andança por esses 
locais, comprova-se 
que é difícil encontrar 
opções de alimentos 
saudáveis. De acordo 

com a nutricionista Jéssica Campos, a 
alimentação saudável e equilibrada é 
fundamental para qualidade de vida dos 
universitários. Ela explica que “devido à 
falta de tempo, planejamento e o aumen-
to da oferta, muitos estudantes acabam 
recorrendo a opções práticas para o con-
sumo alimentar, como alimentos e bebi-
das com alta densidade energética, ricos 
em gorduras e açúcares, e de baixo valor 
nutricional, pobre em fibras, vitaminas 
e minerais, além disso, possuem uma 
grande quantidade de sódio, conservan-
tes e de outros aditivos. Esses alimentos 
devem ser consumidos com moderação, 
em quantidades adequadas”.

A profissional ainda fala que a adoção 
de padrões alimentares desequilibrados, 
e a inadequação nutricional podem con-
tribuir para o aumento do peso e outras 
doenças, não somente quanto ao volume 
da ingestão alimentar, como também à 
composição e qualidade da alimentação. 
“Uma alternativa para tentar reduzir o 
consumo de alimentos energéticos é ten-
tar criar um ambiente favorável à pro-
moção de hábitos alimentares saudáveis, 
com lanches mais saudáveis e acessíveis” 
ressalta a Nutricionista Jéssica. Ainda se-
gundo a Nutricionista, uma análise dos 
produtos alimentares consumidos neste 
local deve ser realizada com a finalida-
de de melhorar a qualidade nutricional. 
Entre as opções estão, saladas no pote: 
de frutas e de hortaliças, espetinhos de 
carne e queijo, milho cozido, lanches 
naturais no pão integral ou pão francês 
com carnes magras, queijo e saladas, vi-
taminas e sucos, são alternativas práticas 
e mais saudáveis.

“Alimentação saudável  e 
equilibrada é fundamental 

para a qualidade de vida dos 
universitários”, 

Nutricionista Jéssica Campos. 
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ECONOMIA

SIM, UMA 
HORA 
A CONTA 
CHEGA!

“Ele não conseguia resistir, 
comprava. A sensação era 

de que valia a pena.”

Texto: Adrieli Fiorani 
Foto:  Aretha Bognar
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Os três cartões de crédito de Re-
nato Moura (nome fictício), 

29, aguçavam seu consumo exacerbado. 
O vício era em lojas de varejo. Quando 
via uma promoção então, o coração batia 
até mais forte. Sentia prazer em ler nas 
vitrines “comprando uma camiseta, a se-
gunda sai de graça” ou “duas calças pelo 
valor de uma”. Ele não conseguia resistir, 
comprava. A sensação era de que valia a 
pena. O problema é que ele aproveitava 
e pegava várias peças de uma só vez, no 
impulso mesmo. O pensamento era sim-
ples: caso não fosse aceito um cartão, era 
só passar o outro e dividir em parcelas. 

Além dos cartões, ele também arcava 
com as despesas da faculdade. Até que 
em 2016, ano em que cursava o tercei-
ro semestre do ensino superior, devido a 
um corte de gastos na empresa na qual 
trabalhava, acabou sendo demitido. Foi 
um susto. As dívidas dos três cartões de 
crédito e as mensalidades da faculdade 
foram se acumulando. Os juros foram 
correndo em cima do valor. Juros altís-
simos. Não teve outra alternativa a não 
ser trancar a faculdade. A situação ficou 
fora de controle. Sem dinheiro, não con-
seguiu negociar o déficit que chegou a 
quase R$ 20 mil reais. 

A história de Renato faz parte de 
uma estatística divulgada em 2018 pela 
Confederação Nacional de Dirigentes e 
Lojistas (CNDL) e do Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil), na qual 
apontou que mais de 12 milhões de jo-
vens estão com o nome sujo no Brasil. 
Destes, quase metade (46%) tem entre 
25 e 29 anos. Já entre os que têm de 18 a 
24, a porcentagem é de 19%. Em 2017, 
uma outra pesquisa feita pelos mesmos 
órgãos tinha apontado que 77% das pes-
soas nessa faixa etária se arrependeram de 
comprar o que não precisavam. 

Para o economista Carlos Eduardo 
Marotta Peters, há principalmente uma 
falta de planejamento orçamentário, não 
se pensa antes de comprar, apenas se 
compra. Uma outra questão apontada é 
a tendência nessa nova geração desde o 
começo do século de associar o consumo 
de alguns bens a status social.  “A pró-
pria propaganda veiculada nos tempos 
modernos alia esse status ao consumo, 

por isso os jovens têm uma perca de re-
ferencial, não sabendo distinguir o que 
é supérfluo do que é essencial”, afirma. 

O economista disse ainda que a crise 
econômica elevou a taxa de desemprego 
e levou o governo brasileiro a cortar uma 
série de investimentos que de alguma 
forma privilegiava os jovens. Tal corte foi 
tanto em investimentos na área social, 
quanto na educacional com concessões 
de bolsas. 

Amanda Souza (nome fictício), 23, 
também faz parte desses dados. A jovem 
adquiriu seu primeiro cartão de crédi-
to em 2015, ao ingressar na faculdade, 
e aquele dinheiro de plástico com o seu 
nome escrito fez seus olhos brilharem. 
Como era boa a sensação de poder e in-
dependência que o pequeno objeto lhe 
dava. A partir desse momento poderia 
ter todos os “looks do dia” que via os 
famosos usando em suas redes sociais. E 
assim o fez, passou a comprar aquilo que 
desejava: roupas, sapatos, bolsas, reló-
gios, tudo divido em várias parcelas, uma 
facilidade proporcionada pelo cartão. 
Adorava tal simplicidade. 

Na época a estudante estava em um 
emprego que ganhava relativamente bem 
para sua idade, então aos poucos foi ele-
vando o limite de crédito. Cada aumento 
que fazia, era a oportunidade de poder 
gastar um pouquinho a mais. O consu-
mo lhe dava status e isso era prazeroso. 
Porém, três anos depois ficou desempre-
gada e a conta das parcelas que dividiu 
em diversas vezes chegou e veio com ju-
ros. A dívida virou uma bola de neve e, 
sem dinheiro para pagar, ficou inadim-
plente. Seu déficit é de cerca de R$ 2 mil.

O psicólogo Fabricio Otoboni obser-
va esse cenário a partir de características 
da sociedade atual. A primeira delas é vi

ver de aparência, 
é mais importante ter do que 
ser, as coisas concretas se 
tornam mais valorizadas 
do que os relacionamentos 
interpessoais. Outro 
aspecto é a não aceitação de que há limi-
te. “Se o indivíduo possui um cartão de 
crédito, ele tem que aceitar que existe um 
limite, o qual não deve ser ultrapassado”, 
ressalta. 

A última característica apontada pelo 
psicólogo é o narcisismo, no qual o jo-
vem pensa que pode tudo, custe o que 
custar, o importante+ é estar bem com a 
aparência. Em excesso, tais perfis podem 
explicar a associação dos jovens ao status 
social criado pelo consumo e, sem acei-
tar a existência de limites, acaba ficando 
endividado. 

Para não criar dívidas, Carlos Eduar-
do explica que não se pode comprometer 
30% da renda com parcelas no cartão de 
crédito. “O jovem deve pensar em um 
equilíbrio orçamentário, por isso é im-
portante pôr na ponta do lápis o quanto 
da renda é comprometida com gastos fi-
xos e o quanto disso pode ser usado para 
outros fins”, destaca. 

Ter equilíbrio na hora de gastar foi a 
lição que Renato e Amanda aprenderam 
com as suas dívidas. Ambos conseguiram 
um emprego esse ano e estão destinando 
parte do salário para a quitação do dé-
ficit. “Cancelei dois cartões de crédito 
para não cair em tentação. Agora toda 
vez que passo em frente a uma loja de 
varejo me pergunto se estou realmente 
precisando daquela roupa e, na maioria 
das vezes, não estou. Acredito que no 
ano que vem, sem dívidas, volto para a 
faculdade”, conclui Renato.     

“A partir desse momento 
poderia ter todos os 

‘looks do dia’ que via os 
famosos usando em suas 

redes sociais”,
Amanda Sousa 

Fotos: Aretha Bognar
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MUNDO PET

A estudante Bianca Fonseca e 
seu novo amor animal: Astrid

Foto: Diane Nunes
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ne.
Esse mesmo drama é vivido por Vi-

viane Prado, de 38 anos, que há seis 
anos perdeu seu cachorro para o câncer. 
“Foram quatro anos de um convívio ma-
ravilhoso com o Justin. Ele era tímido 
e carinhoso”, lembra. “O momento da 
nossa despedida foi muito intenso. Ele 
estava em cima da minha cama após vol-
tar da sua primeira seção de quimiote-
r a p i a . Por estar fraquinho, ele passou 

mal e olhando pra nós 
deu seu último suspi-

ro. Nunca vou me 
esquecer.” conta 
emocionada.

 

Para a psicóloga especialista em psicote-
rapia psicanalítica, Thamires Palomino, 
elaborar a morte de um bicho de estima-
ção, na maioria das vezes, não costuma 
ser fácil pois a percepção da perda de 
um animal envolve os mesmos processos 
emocionais diante de perdas reais como 
a morte de um ente querido. “Devemos 
reconhecer que os vínculos afetivos cons-
truídos entre o tutor e seu pet são reais e 
devem ser considerados. A morte de um 
animal de estimação não é um aconte-
cimento banal.” Ainda de acordo com 
a psicóloga, “o tutor que passa pela ex-
periência de morte de seu companheiro, 
também deverá, com o passar do tempo, 
ressignificar esta vivência para que possa 
se abrir ao novo, compreendendo que 
cada animal tem características únicas e 
insubstituíveis.”

A adoção consciente é uma das for-
mas de se abrir para novas possibilidades 
e buscar a superação do luto. Segundo 
dados da Organização Mundial de Saú-
de (OMS), existem mais de 30 milhões 
de animais, entre cães e gatos, abando-
nados em todo o Brasil e milhares de 
ONG’s que desenvolvem o trabalho 
de proteção e adoção desses bichos.

Pensando nisso, a assistente ad-
ministrativa Kelly Barros, de 25 
anos, se abriu a novas perspectivas 
após perder em 2011 sua Rottweiler 

Jade, vítima da hemoparasitoide, mais 
conhecida como doença do carrapato. 
“A Jade viveu 13 anos conosco e sua 
partida foi muito difícil para toda a fa-

mília. Nós estávamos decididos a nun-
ca mais ter outro animal”. Porém, du-
rante esse momento 
difícil, Kelly e 

sua fa-
m í l i a 
conhece-

ram e se 
encantaram 

por outro bi-
chinho através 

de um fato curioso. 
“Sempre tivemos 

cachorros por 
não nos  sim-
patizar com 
gatos, até que 

Ana Beatriz Marques
Diane Nunes

Eles são fofos, carinhosos, compa-
nheiros, alegres, protetores, leais e muito 
brincalhões. Intitulados como as melho-
res companhias dos seres humanos, es-
tão presentes no dia a dia das pessoas e 
são considerados, na maioria das vezes, 
como membros da família.

Quem passa ou já passou pela expe-
riência de ter um animal de estimação 
sabe muito bem o prazer que essa com-
panhia traz. Eternizados na memória 
dos seus donos, eles são responsáveis por 
muitos momentos especiais.

Lolita era o nome da cadela sem raça 
definida, de pelos albinos, com manchi-
nhas pretas que dividiam seu rosto e tra-
zia cor para suas patinhas mescladas. 
Alegre e dócil, conquistou a atenção 
que motivaram sua imediata ado-
ção. A jornalista Ariadne Bognar, 
de 27 anos, resume a cadela como 
sendo “delicada e feliz” ou como a 
“criança da casa”, já que a jorna-
lista não possui filhos. Durante 
três anos, até mesmo suas viagens 
eram programadas para lugares 
onde a cadela pudesse acompa-
nhá-la. Porém, no começo de 
2018, Lolita foi diagnosticada 
com tumor na cabeça, que em 
12 de março do mesmo ano, ti-
rou sua vida. “Perder um animal 
que é tratado como filho, é um 
mergulho profundo em emoções 
desconhecidas. Criamos vínculos 
e desenvolvemos relações afetivas 
que transcendem o entendimento. 
A Lolita foi uma companhia durante 
uma fase difícil da minha vida. Tenho 
até uma tatuagem em 
homenagem a ela”, e 
acrescenta “a morte 
dela foi um momento 
extremamente triste, 
de ausência, de silên-
cio e pesar. Não é algo 
digerido, compreendido e 
aceitado pelo meu emocional. 
Estou vivendo minha fase de luto. 
Não penso em adotar outro animal. A 
Lolita é insubstituível.”, completa Ariad-

“A morte de um animal 
de estimação não é um 
acontecimento banal”,

Psicóloga Thamires Palomino

Foto: Diane Nunes
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um dia, abondaram na frente da 
minha casa uma gata já adulta. Come-
çamos colocando ração pra ela, e quan-
do nos demos conta ela já estava dentro 
de casa. Foi muito natural. Hoje somos 
muito felizes, pois ela é a alegria da casa”, 
afirma Kelly com sorriso no rosto.

De acordo com a psicóloga Thami-
res, estar em interação com um animal 
envolve troca de afetos e cria laços de 
amizade, o que acarreta na sensação de 
bem-estar, relaxamento, melhora da au-
toestima e aumento do senso de respon-
sabilidade e empatia, além de estimular 
em nós a produção da ocitocina, mais 
conhecida como o hormônio do amor. 
“O contato com os pets também torna 
as pessoas mais generosas e sensíveis, 
permitindo que se sintam uteis e respon-
sáveis”, explica.

A estudante Bianca Fernandes de 21 
anos, também compartilha da alegria em 
ter adotado um animal, após perder há 
pouco mais de dois meses seu cachorro, 
vitima da picada de uma aranha mar-
rom. “Sabemos que nada vai substituir 
o Nícolas pois ele era único, mas a che-
gada da Astrid colaborou para que su-
perássemos a dor da perda. A casa ficou 
completamente diferente e a tristeza se 
transformou em alegria, pois ela é muito 
brincalhona e carinhosa.”

PRONTO PARA UM NOVO AMIGO?

Em Araçatuba, a ONG Clube Ami-
gos dos Animais desenvolve o trabalho 
de proteção aos bichos, possuindo 114 
animais, estando 58 aptos para adoção 
consciente. Para efetuar o amparo, a pes-
soa interessada precisa passar por uma 
entrevista detalhada com os voluntários 
da organização, comprovar endereço, ser 
maior de idade e possuir condições para 
cuidar do animal. Essas informações são 
checadas através de visitas feitas pelo 
Clube Amigos dos Animais, para garan-
tir a veracidade da informação. A adoção 
não é uma decisão que pode ser tomada 
por impulso, uma vez que a pessoa deve-
rá estar preparada para assumir os custos 
do mesmo com alimentação, vacinas e 
veterinário, além de ter ciência de que 
deverá cuidar dele por toda a sua vida.

“Perder um animal que é tratado como filho, 
é um mergulho profundo em emoções desconhecidas”, 

Ariadne Bognar

Ariadne com Lolita

Kelly e sua mãe com Mia e Tequila

Bianca com Nicolas

Jade, rottweiler de Kelly

Viviane com Justin

Fotos: Arquivo pessoal
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Criar uma ong, tornar se vegano, pedir ração de presente no aniversário ou simplesmente alimentar 
animais de rua são algumas ações sociais que podem mudar por completo a vida de alguns animais.

PEQUENOS 
GESTOS 
FAZEM A 

DIFERENÇA 
NO MUNDO 
DOS BICHOS 

Célia Regina
Lizandra Carvalho

COMPORTAMENTO

Pensando em todo esse amor e res-
peito com os bichinhos e a natureza, o  
estudante de Publicidade e Propaganda 
Vitor Braz encontrou uma forma mais 
inusitada de cuidar dos animais: tornou-
-se vegano. De acordo com ele, já fazia 
um tempo que vinha repensando alguns 
comportamentos que os seres humanos 
reproduzem todos os dias de maneira 
mecânica e acabam por não perceber. 
“Entre as reflexões que fiz, constatei o 
quão desumana é a pecuária industrial 
em termos de valores éticos e de saúde 
dos animais. Então, me reposicionei 

acerca do uso de produtos que são testa-
dos em animais e do consumo diário de 
carnes como alimento”. 

Ele também diz que sempre se pre-
ocupou com os bichos e que, com seu 
estilo de vida vegana, não consegue se 
imaginar mais consumindo animais 
como objetos de saciação da fome hu-
mana. Além disso, Braz conta que no 
processo de adesão ao veganismo assis-
tiu diversos conteúdos sobre a crueldade 
contra animais de consumo alimentício. 
“O que mais me marcou foi o documen-
tário ‘A carne é fraca’. O filme mostra 
todo o processo de obtenção da carne e 
do quão prejudicial é o ingênuo hábito 
de consumi-la, além de mostrar cenas de 
abatedouro que me deixaram perplexo.” 

Para ajudar os animais e a natureza 
não precisa de muito. A estudante Tha-
mires Poi escolheu receber ração dos 
convidados de sua festa de aniversário 
em vez de presentes. As contribuições fo-
ram entregues a uma organização animal 
de Araçatuba. 

Outro caso interessante é o do Dou-
glas Henrique. Ele e sua família tratam 
Quem nunca viu um beija-flor bebendo 
água no quintal ou um periquito co-
mendo goiaba na árvore da vizinha, que 
atire a primeira pedra. Sempre tem uma 
pomba no muro ou passando na frente 
dos pedestres no calçadão. Há animais 
nas ruas de todas as cidades e regiões. Só 
não vê a vida, quem não quer. Só não dá 
amor, quem não tem amor para dar.  

Fotos: Tatiane Lucindo



de pássaros com migalhas de pão e 
colocam água em potinhos para beija-
-flor todos os dias. Ele comenta que, em 
sua casa, as pessoas não têm costume de 
se apegar aos bichos, mas mesmo assim 
os ajudam como podem.  Douglas ainda 
diz que tem esses animais como hóspedes 
em sua casa, “pois todos os dias eles apa-
recem para comer, e provam que a boa 
hospitalidade os trouxeram de volta”.

A auxiliar administrativa Alessandra 
Cristina Gomes também pratica boas 
ações na rua de sua casa, onde coloca 
água e comida para animais abandona-
dos há cerca de oito anos. “Eu luto pelos 
animais e faço tudo que estiver ao meu 
alcance pra ajudá-los. Minha carteira 
com certeza estaria mais cheia sem eles, 
mas não saberia o significado do amor 
puro e verdadeiro que só os mesmos sa-
bem transmitir. Eles não têm maldade 
como o ser humano.” 

Alessandra ainda comenta que o mo-
tivo de tomar essa atitude é por sentir dó 
dos animais que passam fome e são aban-
donados, afinal “eles são puros e inocen-
tes como crianças. Eu espero do fundo 
do meu coração que as pessoas tenham 
mais consciência com relação à eles e sai-
bam que o principal motivo de existirem 
animais nas ruas é o abandono!” 

A história da estudante Leticia Nunes 
para com sua cachorrinha Dolly, é um 
verdadeiro exemplo de amor e determi-
nação. Segundo a jovem, ela e sua famí-
lia foram ao Estimacão (evento realizado 
pela TV Tem). 

Leticia, logo ficou apaixonada pelos 
filhotes que estavam ali para adoção, mas 
o que a chamou atenção mesmo, foi o 
tapa-olhos que um dos animaizinhos 

tinha em seu olho direito. Ao final do 
evento, Nunes percebeu que ninguém 
havia adotado a cadelinha por causa de 
sua deficiência. Então a garota decidiu 
adotá-la. “Eu sabia que ela precisava de 
ajuda e me identifiquei com ela”. A jo-
vem ainda conta que se identificou com 
a cachorrinha pois também tem uma pe-
quena má-formação em no corpo.

Ainda no Estimacão, após adotá-la, 
percebeu que as pessoas olhavam para as 
duas com um olhar “diferente”. Então, 
entendeu que ambas foram feitas uma 
para a outra. “A Dolly é uma guerreira! 
Está sempre alegre e brincalhona, ela 
nunca deixou que sua limitação a impe-
disse de fazer as coisas que gosta. Por isso 
me identifico muito com ela”.

Por fim, em levantamento, todos os 
entrevistados concordaram que o mun-
do se tornaria melhor se as pessoas se 
preocupassem mais em cuidar da natu-
reza e os bichos. Afinal, como dizia Gan-
dhi: “A grandeza de uma nação pode ser 
julgada pelo modo que seus animais são 
tratados”.

12 DEZEMBRO 2018PRETEXTO

“Também acredito que os 
animais não são ‘apenas 

bichos’. Eles são seres que 
merecem ser respeitados e 
cuidados, que não deveriam 
passar fome nem sede, que 
deveriam viver em harmonia 

com as pessoas”,
Ana Lúcia

“Eles são puros e inocen-
tes como crianças. Eu espero 

do fundo do meu coração 
que as pessoas tenham mais 

consciência com relação à 
eles e saibam que o principal 
motivo de existirem animais 

nas ruas é o abandono!”,
Ana Lúcia

leticia Nunes comemorando a adoçao da cachorrinha Dolly

“A Dolly é uma guerreira! , 
ela nunca deixou que sua 

limitação a impedisse de 
fazer as coisas que gosta”,

Estudante Letícia Nunes

Fotos: Arquivo pessoal 

Essa matéria vai lhe fazer dizer “It 
Malia” a cada foto e gesto de amor. 

Ana Lúcia Zago da Silveira Berte re-
alizou seu gesto de amor quando criou, 
juntamente com colegas, a ONG “Clu-
be Amigos dos Animais”, de Araçatuba.  
Na época, a finalidade da organização 
era realizar a castração dos bichos gra-
tuitamente e promover adoções. Com 
o tempo, o projeto foi crescendo e hoje 
contém X voluntários fixos e 116 ani-
mais.

A ONG está com oito anos de exis-
tência e conta com a ajuda de diversas 
doações, como rações, produtos de lim-
peza, vacinas, vermífugos, apadrinha-
mento de animais (quando o voluntário 
escolhe um bichinho para arcar com as 
despesas dele) e, para quem prefere con-
tribuir com tempo e carinho, também 
pode ir até o local e passear com os bi-
chos. 

A organização também realiza even-
tos beneficentes todos os anos, como a 
feijoada solidária, feirinhas de adoção e 
a cantina italiana. Segundo Ana Lúcia,  
“os animais são parte da natureza e esta, 
para mim, é o que existe de mais impor-
tante”. Um mundo ideal, para ela, seria 
onde humanos pudessem viver em har-
monia com a natureza, respeitando e cui-
dando, e não destruindo, colocando seus 
interesses acima dela. “Também acredito 
que os animais não são ‘apenas bichos’. 
Eles são seres que merecem ser respeita-
dos e cuidados, que não deveriam passar 
fome nem sede, que deveriam viver em 
harmonia com as pessoas, e não mal-
tratados por alguns, como infelizmente 
ainda acontece. Enfim, os vejo como se-
res dignos de respeito e amor.”
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HUMANIZAÇÃO

Atividades extraclasse e projetos de extensão promovem educação e inclusão social

PROJETOS QUE EDUCAM
Gabriela Fagundes
Geovanni Buzato 

Por meio de atividades extraclasse 
e projetos de extensão, muitos alunos 
encontram a oportunidade de contri-
buir socialmente e praticar todo o con-
teúdo teórico aprendido. Alguns cursos 
do Centro Universitário Toledo têm se 
destacado pelas atividades elaboradas          
visando a inclusão social, sustentabili-
dade, qualidade de ensino, inovação e 
humanização.

Durante o primeiro semestre de 
2018, acadêmicos de Direito integra-
ram o projeto “Conhecer Direito”, que 
busca ensinar diversos temas dentro da 
área para estudantes do ensino médio. 
Proposto pelo professor Marcelo Yukio 
Misaka, o objetivo é permitir que os 
alunos da graduação aprimorem seus co-
nhecimentos, melhorem o discurso oral, 
além de incentivar a consciência social e 
o espírito de solidariedade. A atividade 
ainda contribui para a inclusão e a redu-
ção de desigualdades educacionais.

No início do ano, foram formados 
cinco grupos de cinco pessoas e cada 

equipe ficou responsável por um tema 
específico. As atividades desenvolvidas 
pelas turmas envolveram pesquisas so-
bre os assuntos que seriam ensinados nas 
instituições, apresentação para o próprio 
grupo e as palestras nas escolas públicas. 

Para Letícia Coelho Martins, do 8º 
semestre e integrante de uma das equi-
pes, as atividades desenvolvidas contri-
buem socialmente por levar informações 
necessárias para esses estudantes que 
não têm no ensino das escolas estadu-
ais, além da ação também contribuir 
para o próprio crescimento. “O projeto 
agregou muito ao meu desenvolvimento 
pessoal, no sentido de saber que posso 
ajudar outras pessoas com o conheci-
mento que adquiri na faculdade. Além 
disso, melhorou muito minha oratória”, 

comenta.
As palestras foram realizadas na E. E. 

Profª Geracina de Menezes Sanches, em 
Birigui, e na E. E. Profº José Augusto 
Lopes Borges, em Araçatuba. Segundo o 
aluno Rafael Fagundes, também do 8º 
semestre, os momentos mais marcantes 
foram aqueles que proporcionaram in-
teração direta com os estudantes, o que 
permitiu conhecê-los melhor e, conse-
quentemente, ajudou a compreender 
o meio de vida em que estão inseridos. 
“Muitas vezes não imaginamos o que se 
passa na cabeça dos jovens a respeito de 
temas como Direito e Constituição. A 
palestra é uma forma de compreender-
mos melhor as dificuldades e plantar a 
semente de temas complexos”, ressalta.

Segundo Fagundes, o projeto foi es-
sencial para o desenvolvimento de habi-
lidades de pesquisa, organização e didá-
tica. “Durante as palestras nos sentimos 
na ‘pele’ dos professores, o que ajuda a 
compreendermos melhor, inclusive, a 
condição dos professores universitários 
que nos dão aula. Colocar-se no lugar 
do outro é a melhor forma de aprendi-
zagem”, conclui.

“Colocar-se no lugar do 
outro é a melhor forma 

de aprendizagem”, 
Aluno Rafael Fagundes

Alunos ensinam Direito na escola E. E. Profº José Augusto Lopes Borges, de Araçatuba
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Enquanto a turma de Direito busca 
instruir e incluir socialmente estudantes 
do ensino médio por meio da educação, 
o curso de Engenharia Agronômica co-
locou em prática o projeto de “Horta 
Solidária”. Desenvolvido dentro da dis-
ciplina de “Olericultura I”, com a su-
pervisão do professor Daniel Carvalho 
Leite, os alunos selecionaram diversas 
instituições que produzem a própria ali-
mentação olerícola, como alface, toma-
te e repolho, e desenvolveram o projeto 
para esses lugares.

Aprender a elaborar um projeto na 
prática assim como ser mais solidário, 
são alguns dos aprendizados adquiri-
dos pelo aluno João Paulo Antoniol da 
Rocha que, junto com seu grupo, de-
senvolveu a horta para a Creche Elsa 
Fumie Umebayashi Nacagami, em Gua-
rarapes. “Como eu sou de Guararapes, 
meu grupo realizou o projeto na cidade. 
Ao longo do semestre, desenvolvemos o 
trabalho escrito, que será apresentado ao 
professor, e a parte prática, que é a im-
plementação da horta. A instituição que 
irá continuar o projeto posteriormente”, 
afirma.

A ação também conta com a partici-
pação de alunos do 6º semestre de Ar-
quitetura e Urbanismo que, divididos 
entre os grupos, auxiliam na parte paisa-
gística. “É uma experiência real. É como 
se estivéssemos no mercado de trabalho. 
Se um cliente me pedir para elaborar o 
projeto de uma horta ou de uma casa, 
eu vou saber atendê-lo porque eu já tive 
essa experiência acadêmica”, comenta 
Igor Scaramal, com relação aos apren-
dizados adquiridos por meio do projeto.

Seja por meio do conteúdo teórico 
ou de ações práticas, cada projeto desen-
volvido proporciona o enriquecimento 
acadêmico ao aluno enquanto contribui, 
cada um da sua forma, para uma socie-
dade mais inclusiva e informada.
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“É uma experiência real. 
É como se estivéssemos no 

mercado de trabalho”, 
Aluno Igor Scaramal

Alunos de Engenharia Agronômica cuidam da horta comunitária em uma instituição de Birigui

Transplantio de mudas de alface para a horta em uma instituição de Birigui

Remoção de ervas daninhas para preparo da horta em uma instituição de Guararapes

Foto: Geovanni Buzato
Foto: Geovanni Buzato
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VIDA DE ESTUDANTE: 
SAIBA COMO DECORAR SEU 
ESPAÇO GASTANDO POUCO

Paula Santos
Dryeli Oliveira
Nathalia Maia 

DECORAÇÃO

Para muitas pessoas, ingressar na 
Universidade significa mais do que co-
meçar um curso superior.

É também o momento de sair da 
zona de conforto e encarar os desafios de 

dividir um lar ou morar sozinho longe 
da família. Pensando no quanto é difícil 
decorar uma casa quando o orçamento 
está curto, separamos algumas dicas para 
você investir no seu lar gastando pouco.

Segundo a designer de interiores Vic-
toria Chideroli, os ambientes pequenos 
devem apostar em móveis com mais de 
uma função, como sofá-cama; cama com 
espaço interno para guardar objetos; bal-

cão de cozinha que dê para “esconder” 
máquina de lavar; mesa dobrável; pufs 
como decoração e opção para acomodar 
visitas, etc. Ela ainda acrescenta que es-
pelhos horizontais ajudam a aumentar 
visualmente qualquer ambiente.

“Para baixo custo de um projeto, 
a melhor opção é reutilizar objetos do 
cliente, tentar customizar, dar uma cara 
nova e única para a peça (como, por 

Fotos: Ezequiel Neto

Confira dicas de especialistas sobre como utilizar cores e móveis multifuncionais a seu favor
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exemplo: armários, banquinhos, pra-
teleiras, sofás, camas, mesas, etc). Tudo o 
que der para recuperar, será ótimo para 
baixar o custo e o  cliente ter uma peça 
única, com a personalidade dele. Outra 
alternativa é optar por dar outras funções 
para coisas que as vezes são esquecidas”, 
conta.

Existe uma vertente da arquitetura, 
que é a arquitetura minimalista, que se 
caracteriza pelo uso de formas geométri-
cas simples, poucos objetos e materiais 
crus que tenham funcionalidade  am-
biente. A coordenadora do curso de Ar-
quitetura e Urbanismo do Centro Uni-
versitário Toledo, Ana Paula Sader, conta 
que considera esse movimento bastante 
interessante, principalmente porque, 
atualmente, as pessoas estão falando 
muito de sustentabilidade. “Quando 
a gente pensa na arquitetura feita com 
poucos materiais, estamos falando da es-
sência da sustentabilidade”,explica Sader.

A arquiteta ainda acrescenta que, em 
imóveis pequenos, as cores não precisam 
ser padronizadas em todos os ambientes, 
mas é preciso ter um cuidado extra com 
o uso das mesmas, pois, optar por cores 
complementares, por exemplo, gera um 

contraste muito grande e uma composi-
ção muito chamativa, já que cores com-
plementares são aquelas que mais ofere-
cem contraste entre si, como é o caso do 
laranja com o azul ou do vermelho com 
o verde. Por isso, ela orienta o uso de co-
res neutras.

O estudante de Design de Interiores 
Ezequiel Neto fez exatamente isso e pre-
feriu padronizar o branco em todos os 
cômodos do seu apartamento e utilizar 
uma cor específica em muitos detalhes: 
o azul. Para ele, que é apaixonado por 
decoração, não se pode exagerar na uti-
lização de um tom. Ele explica que em 
sua sala, por exemplo, preferiu escolher 
o azul e utilizá-lo nas almofadas, listras 
do tapete e nos objetos que compõem a 
mesa de apoio, do que comprar um sofá 
ou item mais caro desse tom. “Em uma 
possível mudança das cores do ambien-
te no futuro,seria um desafio maior para 
meu orçamento trocar o sofá todo, do 
que optar por mudar as cores das almo-
fadas e dos adereços”, explica. 

Ele ainda conta que adora abusar do 
DIY, que é a sigla da expressão em in-

glês Do It Yourself, que significa “Faça 
Você Mesmo”, na tradução para a língua 
portuguesa. Segundo ele, o DIY pode ser 
considerado uma filosofia de vida, onde 
se opta por se abster de criar ambien-
tes 100% genéricos. “Como estudan-
te de Design de Interiores, posso dizer 
que criar um espaço com memórias da 
construção traz a sensação de que tudo 
ali faz parte de algo maior e faz com que 
o proprietário se sinta partícipe da idéia, 
ao invés de somente espectador da execu-
ção, como acontece de costume”, explica 
Ezequiel.

Pensando nisso e na tentativa de des-
mitificar a ideia de que design custa caro, 
Ezequiel usa sua conta no Instagram para 
compartilhar fotos de cantinhos do seu 
apartamento e dar dicas a seus seguidores 
de como economizar na hora de investir 
em artigos decorativos. “Há muito tem-
po, deixamos de acreditar que qualidade 
e durabilidade só podem ser encontradas 
em marcas conhecidas no mercado. É 
possível encontrar fornecedores de ma-
teriais de qualidade com preços menores 
que os apresentados pela mídia mun-
dial”, afirma.

Ezequiel se casou há um ano e conta 
que, no momento da decisão, financei-
ramente, não era possível realizar todas 
as suas vontades em relação ao design de 
sua casa. Ele levou cerca de um ano para 
conseguir desenvolver as ideias que dei-
xaram seu apartamento do jeito que está 
hoje.

Confira alguns detalhes:

“Quando a gente pensa 
na arquitetura feita com 

poucos materiais, estamos 
falando da essência da 

sustentabilidade”, 
Arquiteta Paula Sader

“Em uma possível mudança 
das cores do ambiente no 

futuro,seria um desafio maior 
para meu orçamento trocar 

o sofá todo, do que optar 
por mudar as cores das 

almofadas e dos adereços”, 
Designer Ezequiel Neto

o azul, aliado a tons claros, transmite tranquilidade; Ezequiel gastou R$ 61,90 para restaurar mesinha lateral (à direita)

Fotos: Autor
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O designer de interiores Cláudio 
Carvalho explica que o Instagram e o 
Pinterest são ótimas plataformas para 
buscar inspirações e encontrar artigos 
que dialoguem com nosso estilo. 

Já a arquiteta e urbanista Aline Ro-
mano parte da ideia de que, antes de 
começar a decorar um espaço, “é impor-
tante se fazer algumas perguntas, como: 
o que é realmente útil para minha rotina? 
Que tipo de sensação esses objetos, cores 
e texturas me causam?”. A arquiteta ain-
da explica que apostar em ambientes or-
ganizados e simplificados pode ser uma 
boa sacada. Segundo ela, tudo deve pas-

sar pelo crivo das necessidades para fazer 
parte de cada ambiente.

Portanto, aí vai a grande dica: faça 
uma lista contendo somente o que você 
realmente precisa.

Assim que conseguir montar seu 
cantinho unindo esses objetos, reserve 
qualquer dinheiro que sobrar para inves-
tir em itens baratos de decoração. Para 
isso, não tem regra: vale um quadro de 
R$15,90, um puf de R$25,00 ou mesmo 
algum item mais caro; tudo depende de 
como está seu orçamento.

Lembre-se de tomar cuidado com o 
excesso e a mistura de cores e opte por 

tons que combinem e não fiquem muito 
pesados juntos. “E se eu ganhar um sofá 
verde?” É só apostar em itens mais cla-
ros para compor o restante do ambiente. 
Fuja de tons muito vibrantes e que não 
dialoguem com o verde, que é a cor pre-
dominante.

Decorar um espaço é mais do que 
mudar a cara dos cômodos e torná-los 
mais bonitos. Decoração tem a ver com 
deixar um pouco da sua identidade ali, 
se sentir parte do ambiente e fazer dele 
sinônimo de aconchego. Aposte nisso!

Aqui vão algumas sugestões de contas 
no Instagram para seguir e se inspirar:

Fotos: Reprodução
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Entrevistados falam sobre o planejamento e pesquisas antes de viajar

 A OPORTUNIDADE DO 
VERDADEIRO DESCANSO

Fotos: Arquivo pessoal

VIAGEM
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uma pesquisa de possíveis hotéis para 
hospedagem, valor de passagens, da-
tas para que elas aconteçam e então 
começo a me organizar”, conta.

O editor e jornalista Leandro Piel, 
32 anos, é minucioso na hora de se 
programar para as viagens. “Nor-
malmente me organizo um ano an-
tes, poupando um valor por mês, 
não necessariamente para a viagem. 
Faço uma reserva durante o ano, aí 
quando chegam as férias já tenho um 
valor guardado. Caso escolha não via-
jar, fica para a poupança. Mas como 
aventureiro, sempre gasto com via-
gens.”  

Piel comenta sobre as experiências 
de viajar com amigos ou sozinho. “Já 
viajei acompanhado e sozinho. Am-
bas são experiências maravilhosas, 
mas ir sozinho é sensacional porque 

você acaba se conhecendo mais, in-
teragindo com as pessoas locais, ven-
cendo o medo do idioma. A solidão 
se transforma em solitude, prazer em 
estar só”, completa. 

As viagens fazem o ser humano 
relaxar e renovar suas energias. Devi-
do à exaustão e esforço do cotidiano, 
tirar um tempo para distrair a mente 
se tornou fundamental com a atual 
rotina das pessoas. 

Do lado esquerdo, Leandro Piel e, do direito, Rafael Lopes. Diferentes destinos e o mesmo amor por viagens

Raquel Tozi
Renato Rodrigues
Thalia Paro

Estamos cada vez mais conectados 
e nos desligando das coisas que acon-
tecem a nossa volta, dedicando ho-
ras e horas do nosso dia a trabalhar, 
cuidar dos filhos, estudar e organizar 
a casa. Acabamos esquecendo os mo-
mentos para descansar e recompor as 
energias.

O jornalista Rafael Lopes, 33 
anos, diz que as viagens proporcio-
nam vários benefícios. Elas possibili-
tam sair um pouco da rotina apressa-
da, conhecer novas culturas, agregar 
novos conhecimentos e poder contar 
novas histórias. Segundo ele, para re-
alizar essas viagens, a palavra princi-
pal é planejamento. 

“Esse planejamento é realizado 
com bastante antecedência. Preparo 

 “Esse planejamento é 
realizado com bastante 

antecedência. Preparo uma 
pesquisa de possíveis hotéis 
para hospedagem, valor de 
passagens, datas para que 

elas aconteçam e então 
começo a me organizar”,

Jornalista Rafael Lopes

 “Já viajei acompanhado 
e sozinho. Ambas são 

experiências maravilhosas, 
mas ir sozinho é sensacional 

porque você acaba se 
conhecendo mais, 

interagindo com as pessoas 
locais, vencendo o medo do 

idioma. A solidão se 
transforma em solitude, 

prazer em estar só”,
Jornalista Leandro Piel

Leandro Piel em viagem ao Deserto de sal, na Bolívia 

Fotos: Arquivo pessoal
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Zeomara. Quando ele nasceu, sua famí-
lia vivia na zona rural. 

Dudu Ramires, de 36 anos, iniciou 
sua carreira como locutor nas provas de 
laço cumprido e posteriormente ingres-
sou no rodeio. “Entendo que os jovens 
do interior tem mais ligação com o seg-
mento, a maioria se apaixona e acaba de-
senvolvendo de alguma forma uma ativi-
dade que o mantenha ligado com a nossa 
cultura (caipira) ” comenta. 

Ele já teve oportunidade de participar 
das maiores festas de peão do circuito na-
cional e, graças a cultura caipira, recebeu 
a oportunidade de maior visibilidade em 
sua carreira, entrar para TV. “Fui indi-
cado para trabalhar na Rede Vida pelo 
amigo locutor Jhony Barreto, que mos-

TRADIÇÃO

Das modas de viola, das rodas de prosa, dos costumes e das modernas 
festas, o caipira soube se desenvolver e adaptar-se às novas realidades

CULTURA CAIPIRA MARCADA NA PELE DE 
QUEM HABITA A REGIÃO DA ANTIGA

CAPITAL DO BOI GORDO

Murilo Magrini
Rafael Rodrigues

O locutor Dudu Ramires trabalha em rodeio na cidade de Promissão: cultura caipira deu a oportunidade de visibilidade na carreira  
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“Entendo que os jovens do 
interior tem mais ligação 

com o segmento, a 
maioria se apaixona e acaba          

desenvolvendo de alguma 
forma uma atividade que o 

mantenha ligado com a 
nossa cultura (caipira) ”, 

Narrador Dudu Ramires

As letras de Tião Carreiro... “Me criei 
em Araçatuba laçando potro e dando re-
passo. Meu velho pai pra lidar com boi 
desde pequeno guiou meus passos... E, 
sou filho de Araçatuba. Quero ver quem 
me derruba no torneio que eu entrá...” 
canções que já embalaram muitas comi-
tivas e boiadas pela região da capital do 
Boi Gordo.

O jovem narrador de rodeios Vanil-
so Ramires Ferreira, conhecido como 
Dudu Ramires, nascido em Penápolis, 
foi introduzido na cultura caipira pelo 
seu pai, o sitiante Pedro e por sua mãe, 
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trou meu trabalho ao diretor da emisso-
ra, Odair Silva. A visibilidade do canal 
é muito grande, ainda mais se tratando 
de um canal evangelizador. Tenho muita 
gratidão por este feito em minha carrei-
ra, e fico feliz pelo meu esporte favorito 
chegar aos lares de milhares de pessoas 
que amam essa cultura”. 

A antiga vida de peão estradeiro já 
não se faz mais presente. Os caminhões 
substituíram as grandes comitivas de 
boiada, mas o senhor Ataliba de Ne-
greiros, 84 anos, relembra com gosto 
dos tempos de estrada, tocando boiada 
e carregando sua tropa para os maiores 
rodeios do Brasil. 

O boiadeiro de Avanhandava come-
çou nos rodeios através de uma arena 
montada em sua propriedade. Conse-
guiu que sua tropa e boiada participas-
sem dos maiores rodeios do país e in-
clusive já teve animais que consagraram 
campeões em Barretos, esta festa que é 
considerada o maior e melhor rodeio do 
mundo. 

Ataliba ainda mantem viva as tradi-
ções. “Passei tudo para os meus filhos, 
meus netos e para muitos que me acom-
panhavam”. Sobre a manutenção da cul-
tura caipira, defende que a tradição ser-
taneja é muito importante pois valoriza 
as gerações passadas. “É algo que atual-
mente os jovens não conhecem, por isso 
eu creio que o rodeio precisa continuar”.

Segundo Cesar Gomes da Silva, 46 
anos, professor na instituição Unitoledo, 
que realizou sua tese de mestrado sobre 
a cultura caipira, houve uma mudan-
ça nos padrões do caipira dos anos 80 
com a urbanização desse modo de vida. 
A comercialização desse estilo se tornou 
rentável a partir dos anos 90 com a mú-
sica sertaneja, que sofreu mudanças até o 
dia de hoje, porém mantendo sempre os 
números de vendas positivos e o cresci-
mento de adeptos. 

Essa mudança, incorporou ao com-

portamento urbano as músicas, trajes e a 
cultura caipira no cotidiano das cidades 
do interior paulista. “O caipira, termo 
considerado pejorativo há alguns anos, 

hoje é visto com orgulho e como um 
estilo de vida de pessoas que não estão 
diretamente ligadas à vida no campo” fi-
naliza o Professor. 

O locutor de rodeios, Dudu Ramires, 
crê que a cultura caipira será preservada 
por sua simplicidade, algo presente nos 
costumes interioranos. “O grande valor 
desta cultura está nas coisas simples, des-
de a fé estampada nas atitudes das pes-
soas do campo, a paciência e a confiança 
do agricultor, a perseverança do pecua-
rista, a criatividade dos compositores e 
intérpretes das músicas raízes que olham 
para nosso farto chão brasileiro e trans-
mitem isso em várias formas”.

“É algo que atualmente
 os jovens não conhecem, 

por isso eu creio que o 
rodeio precisa continuar”, 

Boiadeiro Ataliba de Negreiros

O vaqueiro e o berrante: componentes característicos da cultura caipira  

“O caipira, termo 
considerado pejorativo há 

alguns anos, hoje é visto com 
orgulho e como um estilo 

de vida de pessoas que não 
estão diretamente ligadas 

à vida no campo”, 
Professor Cesar Gomes
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ESPORTE

O esporte tem sido uma ótima opção para aqueles que decidem mudar o 
estilo de vida por conta do estressse, do sedentarismo e dos problemas de saúde

O JIU-JITSU COMO 
QUALIDADE E FILOSOFIA 

DE VIDA

Alessandra Barbosa
Camila Zanela
Letícia Permagnani

Conhecido por ser uma arte marcial 
que usa de movimentos de imobilização 
para derrubar o oponente e por sua auto-
defesa, o jiu-jitsu vem se tornando algo 
além disso. Afinal, as pessoas não estão 
mais procurando por essa arte apenas 
por esses motivos.  A vida sedentária, a 
falta de tempo, os problemas de saúde 
e o estresse do dia a dia vêm fazendo as 
pessoas buscarem a atividade para tra-
balhar o corpo de um modo geral. Há 
quem use, inclusive, como forma de au-
tocontrole.

Sem sombra de dúvidas, o jiu-jitsu 
é uma das artes marciais que mais quei-
mam caloria. Segundo o professor Elton 
Faco, em um treino pesado, é possível 
gastar até 700 calorias. E isso, é notório 
e traz inúmeros benefícios, além de ser 
um incentivo e até mesmo um convite à 
uma vida mais saudável.

Segundo Elton, que já participou de 
vários campeonatos, os alunos que pro-
curam sua academia buscam técnicas, 
benefícios e ensinamentos que vão além 
do esporte. “Além de desenvolver a de-
fesa pessoal, o atleta procura diminuir o 
estresse, melhorar os reflexos através de 
técnicas específicas, ajudando na respira-
ção e na perda de peso, e ainda definindo 
o seu corpo.”

Para aqueles que iniciam a prática 
dessa arte, o professor explica que os  
golpes se intensificam a cada ano, tor-
nando-se cada vez mais complexos, e di-
ficultando um pouco do entendimento 

Foto: Letícia Perm
agnani

para quem está iniciando. “Minha maior 
dificuldade foi entender os movimentos e 
conseguir enxergar o jiu-jitsu como uma 
arte tranquila, que exige muita estratégia 
e técnica. Além disso, eu percebi que ali-
viou muito o meu estresse e contribuiu 
para a perda de peso também”, afirma o 
aluno Talles Henrique de Almeida Rosa, 
participante dessa arte há seis meses.

O professor explica que muitos pra-
ticantes de jiu-jitsu acabam se apaixo-
nando pelo esporte e participando de 
competições. Para ele, estar em um cam-
peonato e não vencer não é sinônimo de 
derrota e sim algo que deve ser levado 
para a vida pessoal e profissional.

 Para o campeão mundial Isaque 
Paiva, iniciar nessa arte não foi uma tare-
fa tão difícil. No começo de sua carreira, 
ele participou de vários campeonatos e 

hoje é um grande exemplo e inspiração 
para muitos atletas. “Tive minha primei-
ra medalha eliminatória no estado, mas 
fiquei em segundo lugar na cidade de 
Marília no FESP BJJ. Aquilo não era o 
que eu esperava, então persisti bastante 
para hoje estar onde estou”, explica. 

O esporte praticado com seriedade 
ajuda os participantes a melhorarem a 
qualidade de vida. O profissional tam-
bém frisa que as mulheres e as crianças 
podem praticá-lo sem preocupações, pois 
a luta utiliza muito mais técnicas do que 
força. Ou seja, seu adversário pode ser 
mais pesado e mesmo assim ser imobi-
lizado com facilidade. “Para as crianças, 
o esporte é a melhor forma de ensinar 
valores, disciplina, respeito ao oponente 
e autocontrole, além de garantir a socia-
lização e a autoestima’’, conclui.

Campeão mundial Isaque Paiva ensinando técnica de autodefesa a aluno
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“O jiu-jitsu gerou nele uma 
autoconfiança muito legal, 

ele se espelha muito no 
professor. Até a alimentação 
dele mudou, porque ele diz 
que precisa comer direito 
para ser um bom lutador”, 

Rosana Soares

Equipe de jiu-jitsu instruída pelo professor Elton Faco, da Academia Saikoo Birigui

Para Rosana Soares, 
mãe de Guilherme, o 
convívio com outras 
crianças é de 
extrema im-

gressar na carrei-
ra militar. “Mui-
tas pessoas me 
indicaram essa 
arte por traba-

lhar com a defesa 
pessoal e também o 

autocontrole. Já ouvi 
histórias de policiais que me-

lhoraram sua qualidade de vida e 

portância. Ela 
também pontua que o esporte con-

ainda usaram das técnicas para imobili-
zação quando necessária”, conclui.  

tribuiu para a formação do caráter de 
seu filho. “O jiu-jitsu gerou nele uma 
autoconfiança muito legal, ele se espelha 
muito no professor. Até a alimentação 
dele mudou, porque ele diz que precisa 
comer direito para ser um bom lutador.”

O personal Willian Funatsu, explica 
que costuma indicar o jiu-jitsu para seus 
alunos que sofrem de sedentarismo, pro-
blemas cardíacos e que estão acima do 
peso. “Essa arte é indicada diretamente 
para pessoas sedentárias. Já no caso de 
pessoas cardíacas ou hipertensas, só é 
possível fazer essa atividade se ela possuir 
um acompanhamento médico adequado 
e não estiver em um grau tão alto.”

Willian continua dizendo que esse 
esporte abre leque para várias finalida-
des. Por ser uma arte suave, ele diz que já 
indicou essa prática para seus alunos que 
pretendem iniciar na carreira militar ou 
que já fazem parte de alguma corpora-
ção, por possuir técnicas, aliviar o estres-
se do cotidiano e ainda evitar problemas 

futuros que a carreira pode proporcio-
nar.

Talles, conclui dizendo que um dos 
motivos pelo qual começou a prática do 
jiu-jitsu foi o fato de estar tentando in-

Foto: Letícia Perm
agnani

VOCÊ SABIA?
No interior paulista, a Academia 
Saikoo faz muito sucesso entre os 
praticantes desse esporte. Ela foi 

fundada em março de 2000 na cidade 
de Penápolis, pelos irmãos Massao 

Shinkai e Daniel Seiji Shinkai. 
Atualmente, a academia, cujo 

nome em japonês significa “o mais 
supremo de todos”, possui 25 unidades 
localizadas nos estados de São Paulo, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

uma unidade em Nova Iorque, 
nos Estados Unidos.
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Consumo consciente 
na Feira de Mangaio

Araçatuba reúne comerciantes e consumidores alternativos

Renato Costa 

De longe, ouve-se um reggae. Vê-se 
um amontoado de colorido: são roupas 
penduradas em cabides, bancadas com 
artigos artesanais, pessoas que transitam 
bebendo e comendo. Meninas de mãos 
dadas com meninas. Meninos dançando 
ao som de Bob Marley e, por vezes, de 
Martinho da Vila. Outros balançam a 
cabeça quando toca um blues à lá B.B. 
King. Músicas tocadas por negros cur-
tidas por brancos e negros, de várias 
idades e classes sociais. Essa é a Feira de 
Mangaio, que acontece na república e 
bar Oficina de Macacos em Araçatuba.
       Feira de Mangaio é um termo usado 
no nordeste do Brasil para designar co-
mércio de artesanatos em espaço público 

ou privado. Nesse formato, a Oficina de 
Macacos, localizada no bairro Higienó-
polis em Araçatuba, promove o evento 
cedendo espaço gratuitamente para os 
comerciantes de artesanatos e produtos 
culturais, assim como gastronômicos.
       Com pegada alternativa, o even-
to, além do comércio, também divulga 
ideias de diversidade e demais empode-
ramentos de minorias. Lembrando que 
o termo “alternativo” refere-se a todo 
produto cultural ou manifestação social 
que não é produzido ou divulgado pela 
mídia de massa ou industrializado em 
larga escala para fácil consumo. 
       O comércio abrange brechós, co-
midas artesanais com orientação vege-
tariana, artesanatos, produtos culturais 
como livros, LPs, CDs e revistas, novos 

e usados.
       A organização do Oficina de Ma-
cacos cede espaço aos comerciantes sem 
cobrar taxa de espaço ou de venda. O 
comerciante precisa reservar o espaço 
antes.
       O evento acontece uma vez por 
mês, aos domingos, durante o período 
da tarde até à noite. Sua primeira edi-
ção foi no mês de agosto deste ano e tem 
reunido uma média de aproximadamen-
te 100 pessoas por vez. Segundo Flávia 
Santos, proprietária da Oficina de Ma-
cacos e também idealizadora do evento, 
“a Feira de Mangaio não tem fins lucra-
tivos por parte da relação dela com os 
comerciantes. Apenas o bar da república 
funciona para quem quiser beber e co-
mer”. Enfatiza que “a ideia é divulgar 
o trabalho dos comerciantes e artistas 
independentes, para que mais pessoas 
possam conhecê-los”. Até o momento as 
edições têm contado com cerca de dez 
bancas comerciais.   

       O evento também abre espaço para 
artistas entreterem o público com show 
de malabares, danças e recitação de po-
emas. 
       Segundo Amanda Costa, comer-
ciante de cosméticos artesanais, “a fei-
ra é uma organização importante, pois 
abrange várias áreas de interesse do pú-
blico alternativo”. Ela observa que “sim-
patizantes do veganismo e vegetarianis-
mo, por exemplo, podem ter acesso fácil 
a produtos de higiene e aromatização 
que não são testados em animais, num 
bom preço, sem que precisem recorrer a 
internet e toda a burocracia de envios”.
       O evento ainda é novo, porém já tem 
o público garantido. Os frequentadores 
do bar, em sua maioria, comparecem no 
evento por simpatizarem-se com o ideal 
da diversidade.

“A ideia é divulgar o trabalho 
dos comerciantes e artistas 

independentes, para que 
mais pessoas possam 

conhecê-los”, 
Flávia Santos 

Fotos: Renato Costa
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