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DA REDAÇÃO

“Q uando comecei
com o crack, não
tinha noção do ta-
manho do estrago.

Quase nunca estava conscien-
te. Perdi minha família, minha
mãe morreu de desgosto e
quase perdi meu filho. Se eu
não saísse, eu ia morrer”. Com
este relato feito ao prefeito
Fernando Haddad, uma mu-
lher de 33 anos resumiu os cin-
co anos em que viveu na rua
consumindo a droga. Recupe-
rada há dez anos, hoje ela tra-
balha no auxílio a dependen-
tes químicos e em ações edu-
cativas de prevenção ao uso de
drogas, contando sua história
para mostrar que é possível
voltar a ter uma vida digna.
Para que este caminho de re-
cuperação esteja disponível
aos dependentes de crack, a
Prefeitura de São Paulo e os
governos estadual e federal
realizam ações integradas nas
áreas de saúde, assistência so-
cial e segurança pública, com
o foco em locais com maior
concentração de usuários. O
monitoramento destas regiões
da cidade receberá em junho o
reforço de cinco bases táticas,
cinco viaturas e dez motos pa-
ra policiamento, por meio do

programa federal “Crack é Pos-
sível Vencer”.

“Este reforço que chega do
ministério soma-se às ações já
em curso para aprimorar o
nosso trabalho. Na área de
saúde, estamos instalando
Caps AD 24 horas pela cidade
e Samu 24h também dedica-
dos ao álcool e à droga”, afir-
mou o prefeito Fernando Ha-
ddad. O atendimento aos de-
pendentes químicos será in-
tensificado com a instalação
de 30 Caps Ad III (Centros de
Atenção Psicossocial – Álcool
e Drogas), 16 novos Consultó-

rios de Rua e cinco ambulân-
cias especializadas. 

Atuação conjunta

Para o ministro da Justiça,
Eduardo Cardozo, o proble-
ma das drogas só pode ser
combatido com a atuação
conjunta de estado, municí-
pio e União. No total, o pro-
grama “Crack é Possível Ven-
cer” investirá R$ 4 milhões
em todo o País. “Nossa atua-
ção tem duas premissas: as
organizações criminosas têm
que ser objeto de ações poli-

ciais rigorosas e o dependen-
te químico tem que ser trata-
do com saúde e assistência
social de qualidade”, disse o
ministro. As novas bases mó-
veis serão uti l izadas pela
Guarda Civil Metropolitana
(GCM) para ações integradas
com a Polícia Militar no com-
bate ao tráfico de drogas. Pos-
suem uma câmera telescópi-
ca que tem capacidade para
captar imagens em até 2 km
ao redor do equipamento. “A
Polícia de proximidade,
quando você tem uma intera-
ção com a coletividade, é o
pressuposto da nossa ação.
Por que uma base móvel? Por-
que os locais de uso migram. 

Então a Polícia tem que
acompanhar o deslocamento”,
explicou Cardozo. A PM tam-
bém recebeu do programa fe-
deral bases táticas, viaturas e
motos. Mais 15 municípios do
estado de São Paulo aderiram
ao programa do governo fede-
ral: Araraquara, Carapicuíba,
Itaquaquecetuba, Jundiaí, Li-
meira, Marília, Mauá, Mogi
das Cruzes, Osasco, Presidente
Prudente, Ribeirão Preto, San-
tos, Santo André, São Bernar-
do do Campo e Sorocaba. Es-
tes municípios receberão cer-
ca de R$ 17 milhões em inves-
timentos federais.

Prefeitura contará com
o reforço de bases táticas

COMBATE AO CRACK

CRÉDITO FÁBIO ARANTES/SECOM

As bases móveis têm câmeras telescópicas com alcance de 2km

Através de parceria com o programa “Crack, é Possível Vencer”, do Governo Federal, município
receberá cinco bases volantes, cinco viaturas e 10 motocicletas. Veículos chegam em junho 

CAPITAL

DA REDAÇÃO

Em um condomínio de luxo
da capital paulista, um casal
tem a casa invadida por um vi-
zinho de 62 anos e é morto a
tiros. Somente a filha deles, de
1 ano, sobrevive. O atirador é
um empresário que estava in-
comodado com um barulho
no apartamento ao lado. O ca-
so, ocorrido na sexta-feira, dia
24, foi lembrado nesta segun-
da-feira pelo secretário de Se-
gurança Pública do estado,
Fernando Grella, ao lançar
uma parceria com o Conselho
Nacional do Ministério Públi-
co (CNMP) para divulgar a
campanha “Conte até 10. Paz.
Essa é a atitude”, cujo objetivo
é evitar homicídios cometidos
por impulso.

De acordo com o secretário,
cerca de 30% dos homicídios
no estado estão relacionados a
motivações banais, como dis-
cussões no trânsito, brigas em
bares ou entre vizinhos, além
da violência doméstica. “Em

suma, o motivo de toda essa
tragédia foi a intolerância, a in-
capacidade do ser humano de
refletir sobre a preciosidade da
vida, de parar um instante para
analisar seus próprios atos’,
disse. No estado de São Paulo,
somente em 2013, cerca de 490
pessoas foram mortas por ra-
zões fúteis e, no ano passado,
foram mais de 1,5 mil vítimas.

A iniciativa do Ministério
Público começou em novem-
bro 2012 e agora será amplia-
da especialmente na Grande
São Paulo e em algumas cida-
des do interior, como Campi-
nas, além da Baixada Santista
e do Vale do Paraíba. A parce-
ria irá viabilizar anúncios em
jornais e rádios e a distribui-
ção de cartazes em escolas e
estações de trem e metrô. “Ade-
rir a essa campanha significa
difundir a ideia de que, ao lado
das ações que o estado precisa
adotar de combate à crimina-
lidade, temos que ter medidas
preventivas, que são de res-
ponsabilidade da própria so-

ciedade’, disse Taís Shilling, in-
tegrante do CNMP e coorde-
nadora da campanha.

Ela explicou que a iniciativa
foi pensada a partir da percep-
ção dos promotores de que
grande parte dos processos
criminais em que atuavam po-
diam ter sido evitada. “Os pro-
motores dão depoimentos de
certa frustração de estarem
em um júri defendendo a con-
denação de alguém que não é
bandido, que não escolheu a
criminalidade como meio de
vida. São pessoas que perde-
ram a cabeça em determinado
momento e estragaram a vida
de duas famílias, a dele e a da
outra pessoa”, disse. Ela acre-
dita que a consciência de que
todos estão sujeitos a esse tipo
de situação pode ajudar a frear
essa atitude.

Para Carolina Ricardo, coor-
denadora de Gestão da Segu-
rança Pública do Instituto Sou
da Paz, essa ação deve estar li-
gada a outras medidas, como
o combate e o controle de ar-

mas de fogo no País. “Essa é
uma importante medida que
já tem reduzido significativa-
mente as mortes. A presença
da arma de fogo nesses confli-
tos é um dos fatores que cata-
lizam e geram um homicídio
ou crime mais violento”, afir-
mou. Ela reforçou a importân-
cia da campanha como meio
de incentivar a resolução pací-
fica de conflitos.

As peças publicitárias da
campanha são estreladas por
atletas de MMA (sigla em inglês
para Mixed Martial Arts), como
Anderson Silva, Cigano Júnior;
e judô, como Sarah Menezes e
Leandro Guilheiro. “São pes-
soas que na sua vida pessoal
defendem uma convivência
pacífica. Por serem atletas, na-
turalmente precisam desenvol-
ver a disciplina, a tolerância, a
conviver com a derrota. Eles
passam a mensagem de que a
luta é no tatame, no octógono,
no ringue. Na vida, tem que ser
da paz”, disse a coordenadora.
(Com Agência Brasil)

Causas banais geram muitos crimes 

MUDANÇA
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Não há tradição que resista
ao movimento de atualização
das grades curriculares. Gra-
duações prestigiadas de insti-
tuições tradicionais, como a
Universidade Estadual Paulis-
ta (Unesp) e a Universidade de
São Paulo (USP), também es-
tão se reinventando, mesmo
que lentamente e com muita
resistência. “Os docentes são
muito reticentes. Vários dizem
que não se enxergam no novo
currículo. Mas é um caminho
definido. Eles terão de se en-
xergar ali”, afirma o vice-dire-
tor da Faculdade de Medicina
da Unesp, José Carlos Peçaroli.

Com 50 anos de história, a
graduação em Medicina, que
funciona no campus de Botu-
catu, está passando pela mais
ampla reformulação. Os deba-
tes começaram em 2009, mas
o novo currículo deve valer
apenas para os calouros que
começarem o curso em 2015.
A grande mudança gira em
torno do perfil do egresso. Sai
de cena a prioridade para es-
pecialidades e ganha espaço
uma preocupação com a for-
mação primária, resultado do
crescente investimento do Mi-
nistério da Saúde em progra-
mas como o Saúde da Família,
que demanda médicos com
perfil mais generalista.

No módulo neuromuscular,
por exemplo, o aluno terá au-
las com o professor de Anato-
mia (atualmente do ciclo bási-
co) e com o de Ortopedia (hoje
na parte clínica). “Integrar co-
nhecimentos é uma tendência
mundial. E, no Brasil, cami-
nha-se na direção de fazer um
curso mais integrado ao Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e às
demandas atuais, como o en-
velhecimento da população,
que requer médicos com um
olhar mais global”, afirma o
professor Milton de Arruda
Martins, ex-presidente da As-
sociação Brasileira de Educa-
ção Médica.

No curso mais tradicional

de Direito do País, o da USP, a
reformulação é uma demanda
dos alunos. Eles querem um
currículo mais flexível, com
menos disciplinas obrigató-
rias e maior abertura para que
cursem créditos de outras uni-
dades da instituição.

“Do jeito que está a gente fi-
ca muito tempo na sala, com
pouco tempo para atividades
práticas, que são fundamen-
tais. O ideal é que a faculdade
tenha um núcleo que apresen-
te essas possibilidades de mos-
trar como o Direito funciona
no dia a dia”, diz Alexandre
Ferreira, presidente do Centro
Acadêmico XI de Agosto. (Com
Agência Fapesp)

USP debate reforma curricular

ARTE ORIENTAL
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Sem ter de enfrentar, no mí-
nimo, 12 horas de voo entre
São Paulo e Paris e os gastos de
viagem, os brasileiros podem
visitar uma preciosidade cul-
tural na Pinacoteca do Estado,
no bairro da Luz, região cen-
tral da capital paulista. Seis Sé-
culos de Pintura Chinesa é o
nome da mostra, aberta no úl-
timo sábado. São 120 pinturas
da coleção do Musée Cernus-
chi, de Paris, que ficarão ex-
postas pela primeira vez no
Brasil até o dia 4 de agosto. A
mostra é parte do conjunto de
obras que chegou a Paris pelas
mãos do economista Henri
Cernuschi (1821-1896).

Durante uma viagem ao
Oriente em 1873, o coleciona-
dor comprou algumas peças
de expressivos artistas da Chi-
na Imperial e republicana com
traços de cultura milenar. Esse
gesto inspirou a criação, em
1898, do museu que leva o no-
me do economista e que pas-
sou a ser um dos espaços mais
antigos e importantes da arte
asiática na França. O acervo
tem ainda obras de artistas
chineses com influências oci-
dentais por terem escolhido
Paris para o desenvolvimento
de seus trabalhos.

A exposição foi distribuída
por seis salas e em cada uma
delas está o conjunto relativo
ao período histórico. Na sala
Ming foram disponibilizadas

as obras confeccionadas du-
rante a Dinastia Ming (1368-
1644). Entre os destaques es-
tão 12 leques com desenhos e
caligrafias de Wen Zhengming
(1470-1559). Na antiguidade, a
seda era o material emprega-
do para as pinturas chinesas.
Do século 11 em diante, os ar-
tistas encontraram no uso do
papel uma forma de baratear
o custo das obras. Além disso,
era mais apropriado para a
utilização de pincéis e tintas.

Na sala Dinastia Qing,
(1644-1911),o público poderá
apreciar as paisagens de Xu
Zhang (1694-1749), Gao Qipei
(1672-1734), entre outros. A
escola Epigrafia reúne traba-
lhos de Qi Baishi (1863-1957),
Ding Yanyong (1902-1978). As
raridades incluem ainda dez
obras de Zhang Daqian (1899-
1983), apontado como o artis-
ta chinês mais importante do
Século 20. Ele especializou-se
na técnica da caligrafia e pin-
tura tradicionais chinesas e
seus trabalhos em estilo mo-
derno e peculiar lhe renderam
o reconhecimento de críticos
e historiadores, sendo consi-
derado o “Picasso chinês”.
Zhang Daqian nasceu na Chi-
na continental , percorreu vá-
rios lugares no mundo e uma
dessas localidades foi o Brasil.
Entre 1953 e 1972, ele morou
na cidade de Mogi das Cruzes,
na Grande São Paulo. Depois,
foi viver em Taiwan até morrer.
(Com Agência Brasil)

Seis séculos de pintura
chinesa em exposição 

TELEVISÃO

DA AGÊNCIA ESTADO

Sabe aquela tela minimiza-
da que, ao canto inferior direi-
to da TV, reproduz em Libras -
Linguagem Brasileira de Sinais
-, especialmente para os defi-
cientes auditivos o conteúdo
do áudio do programa? Pois é.
Na TV INES, do Instituto Na-
cional de Educação de Surdos,
a ordem é inverter a propor-
ção dessas telas e ampliar a
imagem de quem fala na lin-
guagem de sinais. Isto porque
está no ar a primeira TV para
surdos do País.

Segundo estimativas infor-
madas à reportagem pela dire-
tora do INES, Solange Rocha, o
Brasil conta com uma plateia
em torno de 5 milhões de defi-
cientes auditivos. Veiculada
apenas via internet, pelo en-
dereço http://www.tvi-
nes.com.br, a TV INES não dis-
pensa o sonho de chegar a um
canal com sinal convencional
de TV, de preferência no seg-
mento aberto.

Alguns programas já são es-
pecialmente produzidos para
o canal, como o humorístico
Piadas, o Aulas de Libras e o
Tecnologia, sobre novidades e
avanços tecnológicos que po-
dem facilitar a vida dos defi-
cientes auditivos. Outros são
adaptados para a TV INES, que
reedita as imagens inserindo
um quadro com linguagem de
sinais e legendas na tela. 

Há  ainda o Jornal Visual

em três edições diárias, único
dedicado a deficientes auditi-
vos no País. "É uma TV para e
sobre surdos", diz Solange.
"Nossa ideia é criar um entor-
no positivo a esse universo,
para que eles possam ter con-
forto, e que o mundo também
entre no universo deles." A
ideia nasceu há dois anos,
quando a TV Brasil, em busca
de uma assessoria com tradu-
tores intérpretes para surdos,
procurou o INES. "Nessa altu-
ra, eu estava desenvolvendo
um projeto de cultura, em que
os professores ficavam em tela
cheia, invertendo a lógica da-
quele quadradinho mínimo
da linguagem de Libras", lem-
bra Solange.

A meta agora é produzir
mais, ampliando o menu de tí-
tulos feitos pelo canal e redu-
zindo assim a parcela de pro-
gramas adaptados. "Montar
uma grade é muito comple-
xo", admite Solange, que che-
gou ao instituto há 30 anos pa-
ra lecionar História. O canal
conta hoje com programação
diária de oito horas e sua ope-
ração ainda é tratada como ex-
perimental. Mas é o suficiente
para incentivar a comunidade
surda a investir em seus talen-
tos criativos. "Temos um gru-
po bastante criativo de artistas
surdos que estão trabalhando
nessa televisão, escrevendo,
atuando, apresentando", vibra
a diretora. "A ideia é contem-
plar a diversidade."

A primeira emissora
para surdos já está no ar
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A13. 




