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Lucas Mariano da Silva, vice campeão mundial de kickboxing na
categoria 62kg, e seu amigo Pablo Gregório, que recebeu o título
de campeão mundial na mesma categoria. (Foto: Paulo Elias)



Apesar de muito se falar sobre o “fim da
pandemia”, o momento ainda é de dúvidas
e incertezas. Com a nova variante ainda
pouco conhecida, mas já espalhada por
praticamente todo o mundo, as
“fronteiras”, sejam elas físicas ou não, que
pareciam estar se abrindo de vez voltam a
se fechar. Festas, como Réveillon e
carnaval começam a ser canceladas, o
número de casos diminuí, mas o número
de pessoas que se recusam a tomar a
vacina ainda é grande. Em contrapartida, o
fim do ano se aproxima, os balanços são
feitos, expectativas são criadas e a
pergunta que fica é: o que podemos
esperar para o próximo ano? 
Nas primeiras páginas desta edição do
Capivara a mulher ganha destaque. Em um
país machista e com poucas políticas
públicas voltadas para elas, projetos como
a “Casa Clara" que realiza um trabalho
social com mulheres da periferia juiz-
forana, mostram sua extrema importância
na sociedade. Além disso, o
empreendedorismo feminino e seus
desafios são temas tratados na entrevista 

com a empreendedora Marta Nogueira. Já o
artigo de opinião traz o tema feminicídio
como pauta.
A insegurança alimentar e os números
alarmantes apresentados pelas pesquisas é
o tema de uma das reportagens desta
edição. Por outro lado, as inúmeras e
essenciais campanhas de Natal mostram
que ainda há um fio de esperança para o
futuro incerto. 
Na editoria de cultura, são retratados os
desafios enfrentados pelos escritores que
se arriscam na publicação autônoma,
buscando visibilidade e reconhecimento no
mercado literário. Além disso, o festival
gastronômico da cidade de Piraúba chega à
sua 8ª edição, trazendo o delivery como
uma alternativa para o momento que
estamos vivendo.   
E para mostrar que o esporte vai muito
além da simples prática de atividades
físicas, a editoria de esporte trás o
Kickboxing como um agente de
transformação na vida de jovens de Juiz de
Fora, como os irmãos Gregório, vencedores
do Campeonato Mineiro de 2021. 
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No fim do último mês o Estado brasileiro foi
condenado pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos por um caso de
feminicídio ocorrido em 1998, em João
Pessoa (PB). A vítima foi Márcia Barbosa,
uma jovem de 20 anos, negra e pobre. O
assassino, Aércio Pereira de Lima, um
deputado estadual com mais tempo de
mandato do que Márcia tinha de vida.  
O político, que matou a jovem por asfixia e
posteriormente abandonou seu corpo em
um terreno baldio, não pode ser indiciado
porque tinha imunidade parlamentar. A
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba
negou a continuidade do processo duas
vezes e Aércio inclusive se reelegeu. O
processo só foi iniciado cerca de cinco anos
após o crime, em março de 2003. Sua
condenação saiu em 2007: 16 anos de prisão,
os quais ele nem chegou a pagar, pois
faleceu um ano depois. 
O caso foi levado à Corte Interamericana de
Direitos Humanos por meio do Gabinete
Assessoria Jurídica Organizações Populares
(GAJOP) e do Centro pela Justiça e Direito
Internacional (CEJIL). Após o julgamento, a
Corte reconheceu a responsabilidade do
Estado brasileiro na violação de artigos da
Convenção Americana sobre Direitos
Humanos. Uma das situações verificadas
pela corte foi que existiu uma intenção de
desvalorizar a vítima, construindo uma
imagem de culpada e merecedora do
ocorrido, dando demasiada ênfase à sua
sexualidade e com isso desviando o foco das
investigações, por meio de estereótipos.

Na época a terminologia "feminicídio"
ainda não era conhecida. A Lei do
Feminicídio, que o reconhece como
crime, foi promulgada pela presidenta
Dilma Rousseff em março de 2015. A
partir de então, esse tipo de crime se
tornou um homicídio qualificado e entrou
para a lista de hediondos, com penas
mais altas. Com pena variando entre 12 a
30 anos.
E o que mudou desde então? Uma
pesquisa realizada pelos institutos
Patrícia Galvão e Locomotiva com apoio
do Fundo Canadá revelou que pelo menos
30% das mulheres já foram ameaçadas de
morte por seus companheiros ou ex, ou
seja, 25,7 milhões de brasileiras. Ainda de
acordo com a pesquisa, uma em cada seis
delas já sofreu tentativas de feminicídio.
Além disso, segundo o Anuário Brasileiro
de Segurança Pública, no ano de 2020
houve 1.350 vítimas, número recorde,
quase 1% maior do que no ano anterior. 
Infelizmente essa é a realidade da
brasileira. Morremos todos os dias
apenas por sermos mulheres. Vítimas de
uma violência estrutural, machista e
misógina, onde o Estado é o primeiro
violador. Ser condenado
internacionalmente é mais do que
necessário. Enquanto não houver
políticas públicas que promovam a escuta
e a proteção da mulher, o Brasil nunca
avançará.

P O R  A L I C E  C O S T A
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QUANDO UM PAÍS É
CONDENADO POR FEMINICÍDIO
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O empreendedorismo feminino é um
movimento que vem ganhando força ano
após ano. No Brasil, são mais de 30 milhões
de mulheres à frente de negócios, em um
universo de 52 milhões de empreendedores,
segundo dados do Global Entrepreneurship
Monitor 2020 (GEM), principal pesquisa sobre
empreendedorismo do mundo, feita em
parceria com o Sebrae.  Entendendo a
importância de evidenciar o gênero feminino,
em 19 de novembro de 2014, foi criada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) uma
data para celebrar e incentivar o
protagonismo da mulher à frente de 

P O R  J E A N  T E I X E I R A

E N T R E V I S T A E D I Ç Ã O  4

OS DESAFIOS DA MULHER
EMPREENDEDORA EM TEMPOS ATÍPICOS
Mesmo diante muitas crises, cada vez mais as mulheres estão investindo
em negócios.

Marta Nogueira é fundadora de uma loja de roupas infantis e de uma empresa de tecnologia, e também faz parte
do Grupo Mulheres do Brasil de Juiz de Fora — Foto: Arquivo Pessoal/Entrevistada
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pequenos negócios. Nascendo assim o Dia
Internacional do Empreendedorismo
Feminino.  Para celebrar a recente data, a
nossa entrevistada é Marta Nogueira,
membro do Grupo Mulheres do Brasil de
Juiz de Fora. No bate-papo, a
empreendedora e fundadora de duas
empresas, fala sobre os desafios de ser uma
mulher de negócios, as dificuldades dos
empresários durante a pandemia, o início de
sua vida profissional, o apoio familiar e da
sociedade, o contexto de trabalho e
incentivo às empreendedoras em Juiz de
Fora,  além de diversos outros assuntos. 



muitas vezes possuem.

Como funciona o Grupo Mulheres do
Brasil? Em nossa região o grupo também é
forte?
O Grupo Mulheres do Brasil cresceu muito
apesar das dificuldades que enfrentamos
com a pandemia. Somos presididas pela Sra.
Luiza Trajano e hoje já contamos com quase
100 mil mulheres integrantes no Brasil e no
mundo. Em Juiz de Fora temos um núcleo
com 100 mulheres que possui vários comitês
e atuam em várias frentes de trabalho:
Empreendedorismo, Educação, Saúde,
Combate à Violência contra Mulheres e
Meninas, Sustentabilidade e Comunicação.

Precisamos provar a nossa
capacidade profissional o

tempo todo.

Marta Nogueira 
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Capivara: Qual a importância do
Empreendedorismo feminino nos tempos
atuais? 
Marta Nogueira: Entendo que a mulher tem
um papel fundamental na economia. O
crescimento do empreendedorismo
feminino irá impulsionar mudanças
socioeconômicas para o país e ainda ajudar a
equalizar as estatísticas de falta de mão de
obra em diversas áreas, como a área
tecnológica.

Em relação a nossa região, como você
enxerga o empreendedorismo feminino?
Falta incentivo?
Já existem milhares de mulheres batalhando
no mercado, mas a predominância,
principalmente no ramo tecnológico, ainda é
masculina. Falta incentivo por parte dos
órgãos públicos. Porém já existem algumas
ações como o exemplo do ADAS TECH, do
Critt (da UFJF) e alguns programas do
Sebrae. Mas, ainda é pouco perto da fatia da
população feminina que precisamos atingir.

Qual o maior desafio para uma mulher
empreendedora?
Ainda temos uma sociedade com conceitos
bem machistas a respeito da criação dos
filhos e cuidados com a casa, o que faz a
gestão do tempo para as mulheres ser um
desafio diário. Precisamos provar a nossa
capacidade profissional o tempo todo, e
ainda temos que lidar com o tempo da
maternidade, cuja idade geralmente atinge o
mesmo período da nossa evolução
acadêmica. Empreender significa na maior
parte das vezes trabalhar mais, porque o
pequeno empresário quando começa a sua
empresa geralmente não tem capital de giro
para pagar diversos funcionários, então
absorve a maior parte das tarefas. E isso
também é um dos maiores desafios devido a
duplas e até triplas jornadas que as mulheres 

Marta entende a importância de ser uma mulher
de negócios  em uma esfera tão masculina. — Foto:

Arquivo Pessoal/Entrevistada



Não paramos os trabalhos
na pandemia, pois foi um
dos momentos que nossos
clientes mais precisaram

de apoio.
 

Marta Nogueira

Você já passou por preconceito por ser
uma mulher em um ramo ainda tão
predominante masculino?

Essa é uma felicidade para mim. Nunca
passei por preconceito, somente as
dificuldades e desafios que citei, que são
normais na vida de nós mulheres. Tive
sempre a oportunidade de trabalhar com
grandes homens que sempre me
respeitaram e enxergaram as minhas 
 capacidades profissionais e intelectuais
acima de qualquer outra característica. O
resultado disso foram grandes projetos
que pude realizar ao lado dessas pessoas
pelas quais tenho muita gratidão

É difícil manter um negócio na ativa em
tempos de pandemia? Quais foram os
maiores desafios?
Sem dúvidas, sim. Para todos os
empresários do mundo, eu acho. Não
paramos os trabalhos na pandemia, pois
foi um dos momentos que nossos clientes
mais precisaram de apoio tecnológico.
Colocamos toda empresa em home office,
preservamos a saúde de todos e
transferimos os equipamentos de
trabalho para a casa de cada um. Essa
necessidade de adaptação também trouxe
um avanço. Ajudou o mercado a adquirir
confiança no trabalho remoto que hoje é
95% da nossa rotina diária. Ainda temos
uma cultura muito grande da necessidade
do presencial, o que não é uma
obrigatoriedade na natureza dos nossos
serviços, e a pandemia ajudou os
empresários a confiarem nos trabalhos
remotos.

Qual dica você deixaria para uma mulher
que tem uma ideia de negócio, quer
empreender e não sabe por onde
começar?
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Marta revela que o auge da pandemia foi o
período onde ela e sua empresa de tecnologia
mais trabalharam. — Foto: Arquivo
Pessoal/Entrevistada

Não será fácil, por isso escolha algo
que você ame fazer e tenha capacidade
de dedicar várias horas de estudo.
Existem instituições que podem ajudar
como o Critt/UFJF e o Sebrae. Procure
o conhecimento para cada detalhe e
busque relacionamento. Cuide de si
mesma e não subestime suas
necessidades pessoais. O tempo é seu
aliado e não seu carrasco, mas será
você quem mais vai exigir de si mesma.
Não desista do seu sonho, pois você é
capaz de realizar coisas incríveis.
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Comentários, piadas e reclamações sobre
o preço da carne são cada vez mais
corriqueiros. As mudanças no prato do
brasileiro são um fato e podem ser um o
indicativo de algo muito maior. Em 2021, a
divulgação de pesquisas relativas à
segurança alimentar no país mostram que
a ascensão da fome é uma realidade cada
vez mais presente do que pensamos.
Uma pesquisa realizada pela Universidade
Livre de Berlim em conjunto com as
Universidades Federais de Minas Gerais e
Brasília, realizada entre novembro e
dezembro de 2020, aponta que 59,4% dos
domicílios brasileiros apresentaram algum
nível de insegurança alimentar no último
quadrimestre do ano passado.
Contando com a participação de 2004
pessoas, a pesquisa fornece importantes
dados   para  se   compreender   os  efeitos

da pandemia e do governo Bolsonaro
na mesa do brasileiro. Desde meados
de 2014 no governo Dilma, medidas
como o corte de verbas destinadas a
programas sociais e a retirada de
direitos trabalhistas representaram a
forma escolhida para lidar com a crise.
Porém, o modus operandi da
austeridade encontrou no governo
Bolsonaro o seu ápice. As medidas
econômicas liberais têm histórica
relação com a desigualdade, somado a
isso a pandemia do Covid 19
aprofundou e acelerou esse processo.
Dentro dessa conjuntura, até mesmo
as necessidades mais básicas passam a
ser questões que voltam a assombrar o
Brasil. Assim, de modo cada vez mais
alarmante, a fome volta a ser pauta em
2022.

INSEGURANÇA ALIMENTAR
VOLTA A CRESCER NO BRASIL

P O R  E V E R T O N  G O M E S

C I D A D E E D I Ç Ã O  4

Após alcançar o menor índice da história, a insegurança alimentar e a fome voltam
a alcançar números alarmantes 

A pandemia do Covid 19 aprofundou a desigualdade no páis. Foto por: www.brasildefatopb.com.br
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Divulgada pelo IBGE, uma pesquisa feita
entre junho de 2017 e julho de 2018 mostra
que o número de pessoas em situação de 

INSEGURANÇA ALIMENTAR GRAVE, EM MILHARES

Fonte: IBGE

Insegurança alimentar leve: Há preocupação sobre a obtenção dos
alimentos e queda na qualidade (nutritiva) adequada como forma de não
diminuir a quantidade de alimentação consumida.
Insegurança alimentar moderada: Redução na quantidade de alimentos
consumidos entre os adultos da família, chegando a casos de diminuição
do número de refeições diárias.
Insegurança alimentar grave: Diminuição significativa nos padrões
alimentares de toda a família (incluindo as crianças) resultante da falta de
alimentos. Assim, vez por outra a fome passa a ser experienciada nessa
família.

A segurança alimentar pode ser definida como a capacidade que o cidadão tem
de acesso regular a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para a
satisfação de suas necessidades nutritivas. Assim é importante compreender
que além da insegurança alimentar grave, esse fenômeno ocorre em outros
graus que devem servir de alerta para se entender o quadro da fome. 

insegurança alimentar grave chegou a mais
de 10 milhões, um crescimento de 3
milhões em relação a 2013.

OS DEGRAUS DA INSEGURANÇA ALIMENTAR
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De acordo com a assistente social Claudia
Rodrigues, que atua em um dos Centro de
Referência em Assistência Social (CRAS) de
Juiz de Fora, desde o início da pandemia
houve um aumento muito grande na
procura por auxílio motivada pela
insegurança alimentar. Ela explica que,
mensalmente, a Prefeitura envia um
número de cestas básicas para serem
distribuídas entre as pessoas inseridas no
programa após uma triagem. "Não temos
cestas para todas as pessoas da fila. Por
isso nós temos que ter essa escuta técnica,
para avaliar naquele momento os que de
forma mais urgente estão necessitando de
alimentos."
Claudia pontua ainda, que no período da
Covid-19, houve aumento na demanda por
parte de pessoas que até então não
procuravam o CRAS. Cidadãos que tiveram
a sua renda defasada durante a pandemia
procuram apoio na assistência social. 

Segurança Alimentar
40.6%

Insegurança Leve
31.7%

Insegurança Grave
15%

Insegurança Moderada
12.7%

"A gente tem um sistema interno no
computador que é um sistema que todos
os CRAS utilizam. Então uma família
quando busca o CRAS ela é imediatamente
cadastrada nesse sistema, e a gente tem
recebido muitas pessoas que não têm esse
cadastro feito", relata Cláudia. 
Ela observa que a pandemia afetou
homens e mulheres de formas distintas,
principalmente nos lares onde a mulher é
a única referência familiar. A
impossibilidade criada pela pandemia em
trabalhos informais como o de diarista e
de faxineira, gerou dificuldades para as
que sustentavam a casa.
"Essas mães tiveram ainda o direito de
buscar um serviço autônomo cerceado,
porque as escolas e as creches também
pararam. Se elas não têm com quem
deixar os filhos, elas não tem como sair
pra buscar formas de trabalho para
comprar os alimentos", pontua. 

O COMBATE À FOME EM JUIZ DE FORA

OS NÚMEROS DA FOME EM 2020

Fonte: Universidade de Berlim



O projeto inicial da Casa de Clara era
desenvolver um trabalho social voltado
para as mulheres, sobretudo aquelas que
vivem em periferia urbana. Uma ação para
a solidariedade, para a justiça social, um
espaço de acolhimento para as mulheres,
um trabalho focalizado no tripé:
educação, arte e economia solidária. As
atividades iniciaram com plantões, em
dois, três dias da semana, o grupo ficava 

na parte da tarde, na casa, aguardando
a visita de mulheres da comunidade.
Quando elas chegavam eram acolhidas
com bolo e cafezinho para uma
conversa. Foi a partir desse momento
que o grupo passou a conhecer um
pouco da história dessas mulheres e,
assim, elas começaram a chamar as
vizinhas para frequentarem a casa.
Nos plantões, as mulheres acolhidas

CASA DE CLARA DESENVOLVE
AÇÃO SOCIAL COM MULHERES
DA PERIFERIA URBANA
P O R  F A B R Í C I A  S I L V A

C I D A D E E D I Ç Ã O  4

Um trabalho voltado para acolhimento, educação, arte e economia solidária

Mulheres participantes das atividades desenvolvidas pela Casa de Clara. (Reprodução Facebook Casa de Clara)
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sugeriram o ensino de artesanato e a casa
buscou atender essa demanda. Com isso,
as crianças começaram a aparecer, batiam
na porta e perguntavam se haveria
atividade para elas também. A partir desse
momento o grupo percebeu a necessidade
de acolher os filhos dessas mulheres, dessa
forma o objetivo inicial foi ampliado para
atender à comunidade. A Roda de
Conversa é outra atividade desenvolvida
com as mulheres que participam da Casa
de Clara. O trabalho é feito através de
dinâmicas de sociodrama, baseadas em
Jacob Levi. “Ao invés de falar qualquer
coisa que pudesse soar como um conselho,
elas faziam uma atividade prática, uma
encenação do cotidiano, com isso as
mulheres percebem os personagens, as
ações e identificam as questões
abordadas”, explica a presidente da Casa
de Clara, Assunção Calderano, que é
professora aposentada da UFJF. Outras
atividades desenvolvidas são Cinema em
casa; Arte em casa; Apoie nossos pupilos;
Se você importa, a Casa de Clara se
importa com você; Sim, eu posso escrever;
e Cultivando o amor.  Com a pandemia, o o
grupo precisou pensar em subsistência em
vez de somente arte, educação e economia
solidária, visto que as mulheres que
participavam da casa precisavam
sobreviver. Desse modo, iniciou-se
também um trabalho de entrega de cestas
básicas as quais são doadas pela empresa
Lolja (sediada na própria comunidade do
projeto), através da contribuição dos
sócios da casa e da parceria com os
funcionários do Ministério Público. Em
função das cestas, a casa foi crescendo,
uma vez que muitas mulheres se
aproximaram por conta da doação. Devido
ao  aumento da demanda de pessoas e
atividades, o espaço atual da casa  ficou
pequeno,     por     isso     foi      lançada      a 

campanha Uma Casa para Clara, que
busca, através de doação em dinheiro,
levantar a quantia necessária para a
compra de uma sede própria. Além da
necessidade de um espaço maior, essa
nova casa representa estabilidade,
aliança e encontro. “É como se fosse
uma casa de vó, um ambiente em que a
mulher se sinta segura, se sinta bem”,
explica Sérgio Corrêa, tesoureiro da
Casa de Clara. Para Zaine Mattos,
secretária geral, a nova sede é a
concretização desse laço com a
comunidade. “É a possibilidade de ter
esse encontro com a comunidade”,
acrescenta Assunção.

PERFIL DAS MULHERES

As mulheres acolhidas são participantes
da Casa de Clara, uma vez que se
investe na construção coletiva e na
relação dialógica. São mulheres que já
passaram por dificuldades e superaram,
uma dando a mão à outra, numa
solidariedade que vem sendo construída
e ampliada. Como é o caso de Simone
Aparecida da Costa, que participa do
projeto Arte em Casa. Segundo ela, o
trabalho da Casa de Clara ajuda não só
as mulheres como também os
adolescentes, uma vez que vivemos
momentos difíceis por conta da
pandemia. Quando ela percebe que a
tristeza e o desânimo vêm chegando,
corre e pega o caderno, as linhas, o lápis
de cor, a cola, tudo doado pela casa e
solta a imaginação.
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SAIBA MAIS
Instagram (@projetocasadeclara)
Facebook (/projetocasadeclara)

https://www.instagram.com/projetocasadeclara/
https://www.facebook.com/projetocasadeclara


O fim do ano chegou e com ele o Natal, a
data comemorativa cristã que celebra o
nascimento de Jesus é repleta de
significados, como o famoso “espírito
natalino”. Assim, é comum que nessa
época do ano sejam feitas campanhas de
arrecadação em prol de ajudar a quem
precisa. São diversos os grupos e
instituições que organizam e arrecadam
doações, seja de brinquedos, roupas,
alimentos, produtos de limpeza, materiais
de higiene pessoal, ou mesmo dinheiro.
  Uma dessas organizações é a Associação
de Apoio a Crianças  e  Idosos  (AACI)  uma 

ONG (organização não governamental)
que funciona desde de 2010 com o
objetivo de proteger e fornecer
melhores condições para crianças,
adolescentes e idosos, além de suas
famílias, que se encontram em situação
de  vulnerabilidade  social. Além da
campanha de Natal, eles também
realizam ações de arrecadação de
agasalhos   e   cobertores,  alimentos,
material escolar, brinquedos para o dia
das crianças e possuem uma ação de
Páscoa.
  A campanha de Natal da AACI começou

CAMPANHAS DE NATAL: UMA
TRADIÇÃO DO BEM
P O R  J É S S I C A  R I B E I R O  
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Instituições promovem ajuda para pessoas em situação de vulnerabilidade social

Em 2020 a campanha de Natal do Projeto Ser Luz fez muitas crianças felizes. Foto: reprodução Instagram
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Outra instituição que também está
realizando campanha de Natal é o Projeto
Ser Luz, uma associação sem fins
lucrativos que se propõe a ajudar pessoas
em situação de vulnerabilidade social, com
suprimentos e futuramente outros tipos
de assistência. “A gente tem o interesse de
fornecer aulas, esportes, cursos
profissionalizantes para inserir essas
pessoas no mercado de trabalho, melhorar
a educação e o desenvolvimento delas”,
relata Maria Luiza Pacheco, fundadora do
projeto.
 O Ser Luz funciona desde de 2019 e
atende a dois bairros da cidade de Juiz de
Fora, o Vila Esperança II e o Vila Ideal.
Além da campanha de Natal e de outras
festas em datas comemorativas, o projeto
realiza uma ação mensal chamada
Mercadinho Solidário, que leva alimentos
aos moradores. 
 “Ano passado a gente distribuiu mais de
500 brinquedos por Juiz de Fora, não só
nos bairros que a gente ajuda, a gente
rodou por vários bairros carentes”, conta a
fundadora. Além de fazer as entregas, ela
conta que eles realizam uma tarde de
diversão com a presença do Papai Noel.
“Este ano em especial, como as doações
estão bem mais difíceis, a gente diminuiu a
quantidade de brinquedos. Nossa meta é
distribuir 300 brinquedos para as crianças
dos bairros que são atendidos pelo
projeto”. Assim como a campanha da AACI,
todos estão convidados a ajudar doando
qualquer quantia em dinheiro ou
brinquedos, até o dia 19 de dezembro.

O clima natalino que contagia. Foto: Filipe Cardoso

A AJUDA CONTINUA

na segunda quinzena de outubro visando
envolver parceiros, atores sociais e
colaboradores nas arrecadações. “O
objetivo é promover um grande encontro
no final de dezembro e realizar a
distribuição das doações recebidas para as
crianças do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos da AACI e
demais famílias que são atendidas”, explica
Raquel Mendonça, coordenadora de
projetos sociais da instituição.
 Todos podem contribuir com a campanha
através da doação de brinquedos,
alimentos, quantia em dinheiro, adoção da
cartinha de uma criança e também
“mobilizando um grupo de amigos e
envolvendo os familiares de modo que
mais pessoas conheçam a importância da
prática de atos de generosidade e o
impacto que eles causam na vida das
pessoas”, afirma a coordenadora. As
doações podem ser feitas até o dia 17 de
dezembro, preferencialmente, e serão
distribuídas no dia 23.

Doações para a AACI
Ponto de arrecadação: Rua General Almerindo
da Silva Gomes, nº 133, Nova Era, Juiz de Fora
Telefones: (32) 3226-4832 / (32) 3224-0727
Instagram: @aacijf

Doações para o Projeto Ser Luz
Pontos de arrecadação: Empório do Pastel; 
Belle Shop; Rua José Virgílio, nº 30, Teixeiras; 
Telefone: (32) 98847-2554
Instagram: @_projetoserluz



CURSOS POPULARES TRAZEM
OPORTUNIDADE DO INGRESSO
À UNIVERSIDADE

P O R  J O Ã O  V I C T O R  P E C L Y
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Em Juiz de Fora, o CPC proporciona ensino gratuito a aproximadamente 800
pessoas de baixa renda

 Obenefício do ensino gratuito ajuda na realização do sonho de entrar na universidade. Foto por: Canva
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Os cursos populares têm sido uma
ferramenta para a democratização do
acesso à educação no país, trazendo uma
oportunidade que beneficia aqueles que
desejam entrar em uma universidade,
mas não têm dinheiro para pagar os pré-
vestibulares particulares. Esses projetos
também servem de aprendizado prático
para os voluntários que atuam como
professores, pois geralmente são
estudantes universitários de
licenciaturas. 
Uma das iniciativas neste sentido são os
Cursos Populares para Concursos (CPC)
oferecidos pela Prefeitura de Juiz de
Fora. Com turmas para Enem, PISM I, II e
III, as vagas são oferecidas de forma
gratuita para os que atendem  a  critérios 

como renda familiar per capita de até
meio salário mínimo. Tais projetos dão
oportunidades para quem não conseguiu
concluir os estudos e busca ampliar as
possibilidades no mercado de trabalho.
A gerente do Departamento de
Formação e Educação Permanente em
Direitos Humanos (DFEPDH) da
Secretaria Especial de Direitos Humanos
(SEDH), Flávia Beghini, reforça a
importância desta iniciativa. “É um
processo seletivo e não tem vagas para
todos. Por ser remoto, não tínhamos
ideia de como seria a adesão. É uma
situação nova, por causa da pandemia. A
procura pelos cursos tem sido grande e
ainda temos vagas para as turmas de
Atualidades, Pism I, II e III e Enem. 
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O CPC é uma grande oportunidade para
alunos que não podem pagar um curso
particular, de ingressarem num curso
gratuito e de muita qualidade, e assim,
poderem ter seu direito de um preparo
para o ingresso em um curso superior".
Para Lucas Machado, aluno matriculado
em uma das turmas do CPC, o benefício
do ensino gratuito ajuda na realização
do sonho de entrar na universidade,
“Estar no CPC é a oportunidade de
realizar o sonho de fazer faculdade de
medicina, os cursinhos da cidade são
muito   caros,   não  tenho  condição  de 

Mais informações sobre inscrições
 (32) 3690-8320 ou 3690-8503 - CPC

Secretaria Especial de Direitos Humanos (Sedh) - (32) 3690-7331 
 sedh@pjf.mg.gov.br

Foto: Canva

pagar, o CPC consegue me
proporcionar isso”.
O curso oferece material gratuito, com
apostilas nas versões impressa e
virtual. No processo seletivo de 2021, o
CPC contabilizou um total de 797
alunos inscritos, dos quais 76 para a
turma de Pism I; 64 para Pism II; 39
para Pism III; 136 para Enem Manhã;
244 para Enem Noite; e 238 para
Atualidades, disciplina que auxilia o
estudante em relacionar os fatos
ocorridos no dia a dia, com alguns
conteúdos estudados em sala de aula.
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Autores independentes são aqueles que
realizam todo o processo de publicação e
lançamento de um livro sem passar por
uma editora. Os motivos para se optar por
esse caminho são inúmeros, e a questão
financeira é a que mais interfere, já que o
custo para ter um livro divulgado por
empresas maiores costuma ser elevado. 
“Dinheiro sempre vai ser um problema, a
produção de um livro é cara e envolve
uma série de profissionais. Hoje, ainda
temos a vantagem do livro digital, que
permite que não haja gastos com
gráficas. Ainda assim, há gastos com
revisão, diagramação, leitura sensível,
leitura crítica e trabalho gráfico, coisas
que são extremamente necessárias”,
conta Carolina Saiki, estudante de
jornalismo na Universidade Federal de
Juiz de Fora (UFJF) e autora do livro
“Lendas do mar”.
A escritora de 21 anos começou lançando
sua obra através do Wattpad, plataforma
de leitura virtual em que os usuários
podem publicar seus textos de forma
gratuita, e as pessoas podem ler e fazer
comentários nas postagens. Para
divulgar seu livro, Carolina entrou em
vários concursos no site e foi ganhadora
em dois deles.
A obra ganhou mais leitores e a atenção da
Editorial Eco Literário, editora que auxilia
autores nacionais a terem mais alcance no

mercado de literatura. A obra foi
publicada durante a pandemia, e a
autora considera ter sido a época certa.
“Meu livro foi lançado em e-book
durante a pandemia, acho que foi o
momento   ideal,  pois   muitas   pessoas

P O R  B Á R B A R A  G O M E S
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OS DESAFIOS DOS ESCRITORES
INDEPENDENTES
Muitos autores têm optado pela publicação de livros de forma autônoma
como forma de alcançar visibilidade no mercado literário nacional

O livro "Lendas do mar", primeira obra da escritora
Carolina Saiki, surgiu como uma história no
Wattpad. Foto/reprodução: Carolina Saiki,
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começaram a se abrir para leituras nesse
estilo. Além disso, percebo um movimento
da comunidade de leitores muito forte para
o incentivo de autores nacionais e menores,
sendo um dos pontos levantados em todas
as resenhas que eu li do meu livro. Acho que
o público está bem receptivo. De certa
forma, sinto que todos estão passando por
um momento de valorização do nacional e
uma busca de livros que queiram contar
histórias de minorias, principalmente,
aquelas que foram escritas por elas, algo que
nosso mercado faz melhor do que o
estrangeiro”, conta ela.
O período  da   pandemia   trouxe   impactos

É o que percebeu Aurélio Figueiredo,
jornalista e autor do livro “Dom Pedro
III: o começo da história”. Natural de
Lorena/SP e formado em Comunicação
Social pela UFJF, o escritor viu a
publicação independente como um bom
caminho para alcançar um espaço no
mercado de livros nacional. “Não sou
ninguém do ponto de vista midiático:
não tenho mídias sociais com grande
repercussão e também não possuo
qualquer tipo de fama. Seria muito
difícil conseguir uma editora para me
publicar, já que sou um desconhecido e
o risco de não vender seria grande.
Portanto, optei pelo caminho
independente. Além disso, vejo que há
escritores independentes que fazem
sucesso e ganham uma boa
remuneração vendendo e-books em
plataformas como Kindle e acredito
que eu possa seguir esse caminho
também”.

positivos para o mercado de livros.
Segundo os dados da Nielsen BookScan,
no primeiro semestre de 2021, esse
setor cresceu, com 28 milhões de obras
vendidas, contra 18,9 milhões vendidas
no mesmo período no ano passado. Se
incluirmos escritores independentes
nessa contagem, o aumento é ainda
melhor e traz esperanças sobre o futuro
dos hábitos de leitura no país. Porém, o
aquecimento do mercado de livros não
foi seguido de mais visibilidade para
novos autores. Por isso, ainda é um
desafio conseguir ser lançado pelas
editoras mais conhecidas. 
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UM CAMINHO COM MAIS VISIBILIDADE

O livro "Dom Pedro III: o começo da história"
nasceu de forma totalmente autônoma.
Foto: Acervo pessoal do autor



Em algumas cidades, há iniciativas políticas
de incentivo à cultura, como leis e projetos
culturais que buscam dar suporte para que
pequenos autores possam ter mais
visibilidade no setor literário.
Um exemplo dessas ações é o Programa
Cultural Murilo Mendes, mantido pela
Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage
(Funalfa), em Juiz de Fora. Apenas no ano
de 2021, foram cinco editais com
transferência direta de recursos para
artistas locais. O município investiu mais
de 2 milhões em projetos artísticos e
culturais de inúmeras áreas, contemplando
o segmento de literatura.

O incentivo cultural feito nessas cidades é
de extrema importância para ampliar a
democratização do lançamento de novos
autores. “As leis de incentivo dão a nós,
escritores independentes, a chance de nos
desenvolvermos e termos uma obra
publicada. Além disso, possibilitam que
certos tipos de obras, que talvez não
tivessem apelo comercial imediato, sejam
viabilizadas. É fundamental para a
literatura e até mesmo para o mercado
editorial que experimentações sejam feitas,
pois delas pode sair um grande sucesso,
uma nova tendência, uma descoberta”,
argumenta Aurélio Figueiredo. 
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O escritor Aurélio Figueiredo foi convidado pela Academia de Letras de Lorena para apresentar sua
publicação. Foto/reprodução: Instagram (@aureliocfigueiredo).



P O R  N O A N N E  M E N E Z E S

C U L T U R A E D I Ç Ã O  4

EVENTO GASTRONÔMICO DE
PIRAÚBA TERÁ O SEU INÍCIO NA
PRÓXIMA SEMANA

O evento visa  retomar as tradições culinárias da cidade. Foto: Reprodução/ Internet.
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Festival Gastronômico de Piraúba vai até o dia 23 de dezembro

Para definir a cultura de um lugar, muito
se fala em relação aos costumes, tradições
e principalmente á culinária. Na cidade de
Piraúba (MG), a principal atração do
município é a fatia de braga, um doce
típico da culinária portuguesa, mas que,
em Piraúba, ganhou uma versão que leva
coco e queijo ralado, ao invés de
amêndoas. É servido enrolado, como
rocambole     e     foi     registrado    como
Bem      Cultural     de   Natureza   Imaterial

pelo Decreto nº 058/2009. 
Não se sabe ao certo como e quando o
doce passou a fazer parte da sobremesa
dos moradores. Mas a receita corria o
risco de se perder, pois eram poucas as
doceiras que tinham o conhecimento. 
Atualmente existe, no calendário do
município, a oferta de oficinas e a inserção
do próprio doce nas festas da região,
reconhecido como uma especialidade das
doceiras de Piraúba.
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Imagens do evento antes da pandemia do Covid-19. foto: reprodução/NetNotícias.

Com a pandemia e o distanciamento
social, foi preciso buscar formas de
viabilizar o festival de forma segura.
Então, surgiu a ideia de fazer o
mesmo em formato delivery, onde o
cliente faz o seu pedido, paga uma
taxa de entrega e recebe em casa.
O festival deste ano, da mesma forma
do que o do ano passado, continua na
categoria delivery começando no dia
10 de dezembro indo até o dia 23.

Pensando na preservação da história e
tradição do município, há oito anos a
prefeitura promove o “Festival
Gastronômico de Piraúba” onde
comerciantes e cozinheiros da cidade
fazem os seus quitutes para serem
vendidos na praça principal. O evento
tem o apoio do Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural de Piraúba
(COMPAC) e também do Circuito 
 Turístico Serras e Cachoeiras.

O FESTIVAL



FESTIVAL PRIMEIRO PLANO
RETORNA EM FORMATO
HÍBRIDO EM SUA 20º EDIÇÃO
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 Com exibições em salas de cinema, festival marca a volta após edição on-line em
2020

Arte oficial de divulgação do evento
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Entre os dias 6 e 11 de dezembro
aconteceu a vigésima edição do Primeiro
Plano - Festival de Cinema de Juiz de Fora
e Mercocidades. Depois de uma
programação totalmente on-line em 2020,
devido à pandemia de coronavírus, o
evento adotou o formato híbrido nesta
edição, com exibição de longas-metragens
no Cinemais Alameda, que reabriu as
portas na mesma data, ainda que com
apenas duas salas. Além da transmissão
pela plataforma InnSaei.TV, onde estão
disponíveis todos os curtas que
concorrem nas mostras Regional e
Mercocidades. 
Segundo Marília Lima, uma das
organizadoras do evento, havia uma
preocupação com  a  realização do  evento

presencial, mas com a reabertura dos
cinemas, a mudança nos protocolos, o
avanço da vacinação e a diminuição dos
casos de Covid, a organização se
mobilizou pela possibilidade de adotar um
modelo híbrido.
A exibição dos filmes foi dividida em
blocos, alinhando as temáticas e, assim,
facilitando para o público a busca. Os
vencedores foram divulgados no último
sábado, em transmissão pela Plataforma
Zoom e pelo Facebook. Marília conta que
o vencedor terá o auxílio do Luzes,
recurso para produção de outros projetos
de 9 mil reais pago pelos patrocinadores
com o empréstimo de equipamentos e
também em serviços de finalização, como
mixagem e correção de cor. 
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Karolina Vieria interpreta Mc Xuxu no filme “Rebuliço”, de Marcella do Carmo e Noah Mancini (Foto: Marcella
do Carmo/Divulgação)

Marcella do Carmo, diretora do curta
“Rebuliço”, fala sobre a importância do
festival para o cinema da região. “Ele traz
uma movimentação para a cidade,
porque geralmente os realizadores vêm
para cá, para prestigiar a exibição dos
filmes, participar de debates, oficinas,
além da oportunidade de assistir um
cinema de qualidade de maneira
gratuita”. 
A diretora, que é aluna da Universidade

Federal de Juiz de Fora (UFJF), finaliza
pontuando a garantia do espaço que o
festival traz para os estudantes de cinema
da cidade. “O festival é muito importante
para garantir um espaço no cenário
nacional para nós, porque não é fácil fazer
cinema no Brasil, precisamos desse espaço
para mostrar nossas obras. Não adianta
elas serem feitas e ficarem guardadas
conosco, sem serem divulgadas ao
público”, avalia. 

Cena de “Rubuliço”, de Marcella do Carmo e Noah Mancini (Foto: Divulgação)
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SAMBA NA EDUCAÇÃO: A
MÚSICA NA APRENDIZAGEM
SOBRE BRASIL

O evento visa  retomar as tradições culinárias da cidade. Foto: Reprodução/ Internet.
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O gênero de origens diversas e complexas, com seus refrões e coros difundidos
principalmente a partir de comunidades como a “Pequena África” carioca, o samba é
capaz de facilitar o entendimento de processos históricos e sociais da história do país.

A história do Brasil é complexa em sentido
amplo. Desde a colonização até o
entendimento do processo de
desenvolvimento das estruturas
governamentais para chegarmos a República é
um aprendizado desafiador, principalmente
para adolescentes que estudam visando o
vestibular.
O samba é uma das vias que pode retratar de

forma original os acontecimentos da história
do país, cantando uma “outra” história.
Afinal, a partir da música é possível mostrar
o modo de vida de cada povo que se fixou
nas terras brasileiras, seus costumes e
valores, suas particularidades, suas tradições
e as suas próprias maneiras de se fazer
respeitar a partir de características de
pertencimento cultural.
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Para reproduzir as músicas basta abrir a aba de "busca" no aplicativo Spotify e selecionar o ícone da câmera. Em
seguida, aponte a câmera para a imagem da música na qual deseja ouvir.

Para ele, especialmente no Brasil, em que
os canais institucionais de participação
na vida pública foram negados à maioria
da população, o samba representa um
testemunho da história na perspectiva de
pessoas que não possuíam voz no
parlamento, universidades ou escolas,
demonstrando por meio da música
popular seus anseios, visões de mundo e
suas perspectivas do cotidiano. 
Simas aponta que o samba é um fato
social completo, um testemunho da
sociedade registrado em suas
composições, e que através delas “é
possível apontar questões ligadas ao
machismo, misoginia, racismo,
intolerância religiosa e violência policial”.
Ele aponta alguns exemplos:

Luiz Antonio Simas, mestre em
história, professor do ensino médio
e uma das principais referências nas
pesquisas sobre o samba e a história
do Rio de Janeiro considera o
gênero musical como documento e
testemunho do tempo, mas reforça
que são necessárias conjecturas que
dialogue com os documentos para a
melhor compreensão do momento
histórico e do fato social.

“O samba urbano
carioca nasceu como
expressão dos anseios

de uma classe.”
 - Marques Rebelo

"Às vezes passava
fome ao meu lado
E achava bonito
não ter o que
comer
E quando me via
contrariado
Dizia, meu filho, o
que se há de
fazer?"

Ai que saudades
da Amélia

Traz o debate a
respeito e  mostra a
submissão da
mulher.

"Os malandros da
portela
Da serrinha e da
congonha
Pra ele eram
vagabundos
E as mulheres
sem-vergonhas
Ele não prendia
Só batia"

Delegado
Chico Palha

A música retrata a
violência policial
contra grupos
subalternizados.

"Cansei de tanto
trabalhar
Na ilusão de
melhorar
Cinco filhos,
mulher e sogra
pra sustentar
Setecentos e
cinqüenta
cruzeiros, não dá
Não dá, não dá,
não, não dá"

Salário
Mínimo

A letra demonstra
a precarização do
trabalhador.

"Eu tô com ele, é
o Zé da
Conceição
O outro atirou
primeiro, não
houve traição
Quando a Lua
surgia e acabava a
batucada
Jazia um corpo no
chão e ninguém
sabe de nada"

Mulato
Calado

A letra aborda a
violência no Morro
de Mangueira.
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O gênero de origens diversas, seus refrões
e coros foram difundidos principalmente a
partir de comunidades como a “Pequena
África” carioca. No entanto, apenas em
1916, o violinista e compositor Ernesto dos
Santos, o Donga, registrou oficialmente na
Biblioteca Nacional a autoria da obra
literomusical “Pelo telefone”, tipificando-a
como “samba carnavalesco”, para ser
lançada no carnaval do ano seguinte. 
Na década de 30, foi percebido o seu
potencial popular e aglutinador, foi
quando a música passou a ser utilizada
como principal trilha sonora das ações do
governo. Entretanto, à época do
aparecimento desse samba, a elite
brasileira e as instâncias de poder ainda
viviam o sonho do início do século de
europeização dos costumes, um conceito
alegadamente eugênico de
branqueamento da população nacional.
Era um tempo em que a ideia que se tinha
de cultura estava atrelada às formas
eruditas de manifestações artísticas,
literárias ou técnicas. E o samba
evidentemente estava fora desse espectro.

O autor considera o samba como cultura de
diáspora. Aqui, é preciso diferenciar diáspora e
cultura de diáspora. A primeira é fenômeno de
desagregação, quebra de identidade,
despertencimento e diluição de laços sociais. É
uma experiência simbólica de morte. Na sua
percepção, “a cultura de diáspora é gregária e
comunitária. Exemplos são as religiões como
candomblé e umbanda. São experiências de
reconstrução de laços, de pertencimento, de
sociabilidade, proteção social e de identidade.
No Brasil, o cruzamento entre raça e classe é
evidente. A pobreza aqui tem cor. Assim,
podem-se tecer conjecturas ligadas ao samba
de forma efetiva.”

ORIGEM DO SAMBA

“O samba surpreende por
seu poder de resistência à

permanente pressão
derrogatória de que é

objeto. E evidência dessa
força está na sua

renovação constante e sua
aptidão de assimilar

valores de outras origens,
incorporando-os como

acréscimo de força e jamais
com a perda de

identidade.”

- Nei Lopes e Luiz Antônio Simas no livro
“O dicionário social do Samba”

Donga, autor de "Pelo telefone", primeiro samba
registrado. Foto: Wikimedia Commons.
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GALPÃO DA LUTA: O KICKBOXING
COMO  UMA  PRÁTICA  LIBERTÁRIA 

P O R  G A B R I E L  B H E R I N G  

Jovens de Juiz de Fora encontraram no esporte uma válvula de escape e
atualmente competem em grandes campeonatos

Os quatro atletas do Galpão da Luta comemorando no final do Campeonato de Kickboxing da Unión
Internacional de Artes Marciales de América (UIAMA).  (Foto: divulgação do evento)
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desenvolver o esporte que está transformando
a vida de muitos jovens da cidade. 
O educador físico, Luiz Bento, 51 anos, que é
Policial Militar da Reserva, ao participar do
campeonato mundial de kickboxing com
seus alunos recorda com orgulho a origem
do projeto: “Em 2009, eu trabalhei na
patrulha escolar da Zona Norte, pois as
brigas de gangue explodiram nas portas das
escolas. Então, fiquei muito curioso com o
porquê dos alunos continuarem uma briga
que começou no baile funk. Certa vez,  che -
 

Entre 20 e 21 de novembro, ocorreu no Rio
de Janeiro (RJ) o Campeonato de
Kickboxing da Unión Internacional de
Artes Marciales de América (UIAMA), que
contou com a participação de quatro
atletas de Juiz de Fora (MG), os irmãos
Paulo Henrique e Pablo Gregorio, Bianca
Santos e Lucas Mariano da Silva. Os
participantes integram o Galpão da Luta,
um projeto social que surgiu há doze anos,
quando o sargento Bento identificou nas  
 brigas de  escolas  uma  oportunidade
para 



gou a denúncia que tinha uma gangue na porta
de um colégio, então nós fizemos o serviço de
praxe e eu tentei descobrir o que levava à
briga. Sentei no chão com um dos meninos e
comecei a perguntar o motivo deles irem para
porta de escola continuar uma briga que
originou no baile funk, ao invés de ir para uma
academia lutar de forma sadia”.
Diante desse questionamento, o estudante
respondeu: “Não tenho condições de treinar”,
referindo-se ao valor de mensalidade das
academias. Bento se recorda da sinceridade do
menino e reflete: “Naquela época, realmente as
pessoas não tinham condições. As pessoas que
treinam pagam uma média de R$120,00 a
R$150,00. A partir da resposta daquele garoto,
tive uma ideia, que foi abraçada pelo Cabo
Aquino, de abrir um projeto social para
trabalharmos com estudantes de escolas
públicas de áreas carentes. 
Mas, para participar do projeto é preciso estar
matriculado no colégio, já para fazer o exame
de grau e se inscrever em campeonatos é
preciso tirar notas boas. Além disso, é proibido
se envolver em crimes e brigas”. 
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O Galpão da Luta é bem rigoroso nesse ponto,
como relata Bento: “Houve fato de participante
que deixou o grupo, porque eu mesmo prendi
ele caminhando para assaltar um posto aqui na
Zona Norte. É preciso destacar que o nosso
treinamento é bem militar, então os atletas
aprendem o respeito, a hierarquia, a fraqueza e
a fortaleza do outro colega”. Apesar das regras
rigorosas, o projeto vem conquistando muitos
jovens, inclusive antes da pandemia havia mais
de 180 alunos matriculados.

OS IRMÃOS GREGÓRIO

Os irmãos gregórios, Paulo Henrique, 25, e
Pablo, 19, são atletas de kickboxing e moradores
do bairro Vila Esperança II, e acreditam ter
herdado a vocação dos pais que já estão no
meio da luta há mais de 40 anos. Os pais dos
jovens competiram no karatê por bastante
tempo, mas atualmente trabalham dando aulas
de capoeira. 
Paulo Henrique recorda que começou a treinar
vale tudo em 2010 com o seu pai, depois passou
a praticar o kickboxing no Galpão da Luta com
o Mestre Rodrigo, atualmente falecido e,
posteriormente, em 2013, com o Mestre Bento. 
“O kickboxing é diferente do Muay Thai, porque
possui um número limitado de joelhadas que
pode dar por cliches”, explica Paulo Henrique.
O irmão mais velho competiu pela primeira vez
em 2015 no Além Paraíba, conforme relata:
“Como era a primeira vez que eu estava no
ringue,  eu queria saber se eu ia gostar, porque
até então eu só havia assistido lutas pela
televisão, uma vez só que eu vi uma luta ao vivo.
Gostei muito da sensação de estar em cima do
ringue, levar golpe, dar golpe, ter o contato…
Foi uma experiência muito boa”. 
O atleta recorda com um sorriso no rosto:
"Ganhei a primeira luta por nocaute e a segunda
porque o outro atleta foi desclassificado, a partir
daí comecei a treinar mais”.  Assim como o
irmão, Pablo também carrega consigo uma boa Mestre Bento, coordenador do Galpão da Luta,

sorrindo ao lado do saco de pancadas. (Foto: arquivo
pessoal)



 recordação do seu primeiro campeonato, que foi
em 2016, organizado pelo sargento Bento. “Foi
uma experiência muito emocionante, pois foi a
primeira luta que eu fiz no formato GP (um
campeonato com várias etapas). Eu ganhei nas
duas lutas”. 
“Atualmente, os irmãos já contam com mais de 20
participações em campeonatos. Em janeiro de
2020, eles lutaram no Campeonato Mundialito,
onde Paulo Henrique jogou K1, modalidade de
ringue que tem mais contato, e Pablo, por ser
mais jovem, lutou na modalidade Light Kick, que
preza por golpes leves e moderados. “Mesmo
sendo uma modalidade mais limitada, foi uma das
melhores lutas que eu fiz”, relata Pablo. Segundo o
Paulo Henrique: “A vitória foi ótima, pois tivemos
bastante visibilidade nas federações de São Paulo
e, em 2020, continuaríamos participando dos
campeonatos, mas por conta da pandemia eles
foram transferidos para este ano”. 
“A nossa preparação para o Mundial de Artes
Marciales da América que ocorreu em novembro 
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PARA ALÉM DA LUTA

O Galpão da Luta funcionava no Centro
Comunitário do Bairro Araújo, mas quando a
Malha Região Sudeste (MRS) encerrou os trabalhos
da sede de Benfica, o espaço foi cedido para Bento,
que ampliou o seu projeto e criou o Centro de
Educação, Esporte e Saúde (CEES). “Hoje, nós
temos reforço escolar, psicologia, fisioterapia com
pilates e psicopedagogia. O trabalho funciona da
seguinte forma: quando a pessoa é carente o
atendimento é gratuito, mas quando a pessoa tem
condição de pagar uma determinada taxa, a gente
faz um valor simbólico para que ela pegue e, desse
modo, a gente consegue recurso também para o
projeto”, explica o sargento Bento. 
Os psicólogos que trabalham no projeto
combinam um valor fixo para sessão e para o plano
mensal, pois desse modo não ocorre oscilação de
um profissional para outro. Apesar desse valor
estabelecido, em alguns casos o atendimento é
gratuito, como relata a psicóloga Suellen Castro: 
 “Há mais ou menos uns dois meses atrás, o Bento
perguntou se eu podia atender uma aluna dele que
estava treinando para uma competição, mas que
não tinha condições de pagar. Foram apenas dois
atendimentos, e eu acho que foi muito válido para
as questões emocionais em relação à luta. Logo em
seguida, ela participou do campeonato, venceu e
me agradeceu”. 

foi mediana, porque estávamos voltando de
dois campeonatos: o Mineiro em agosto, onde
eu machuquei o joelho e fiquei meio parado, e
depois o Super Fight 8. Logo, o tempo foi curto
para treinar, mas ainda assim deu para fazer um
treino de correção”, comenta Paulo Henrique.
Nesse campeonato, Pablo se classificou como
campeão mundial na categoria de 72kg. Já o
irmão mais velho, Pablo Henrique, foi
desclassificado, porque aplicou uma quantidade
de joelhadas maior que o permitido, além de ter
cometido um golpe considerado irregular. 

Os irmãos Gregório vencedores por nocaute no
Campeonato Mineiro de Kickboxing  de 2021 (Foto:
Paulo Elias)



O Galpão da Luta ter passado para sede
Benfica possibilitou uma integração entre
diferentes áreas do conhecimento que se
complementam, como analisou a psicóloga:
“Eu acho que o nosso trabalho é muito válido
no Galpão da Luta, porque muitos atletas que
treinam às vezes podem estar necessitando
de um apoio psicológico e, portanto, podem
estar precisando da nossa ajuda”. 
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TRANSFORMANDO
VIDAS
“Eu vejo o projeto com uma importância
muito grande, porque ele vai além do esporte
ao abranger o social. Inclusive, temos vários
exemplos de pessoas que tiveram uma vida de
crime e hoje não têm mais. Ali é o lugar que
eles têm para extravasar com
responsabilidade”, opina o sargento Bento. 
Bianca Santos, 18, moradora do Bairro do
Triunfo participou do Campeonato Mundial
de Kickboxing em novembro e se classificou
como vice-campeã mundial na categoria até
63 kg. A jogadora se envolveu com as drogas
no início da adolescência e encontrou no
grupo uma saída.

“O Galpão da luta foi a melhor coisa que
aconteceu na minha vida, pois até então
estava andando por uns caminhos ruins e ao
conhecer o kickboxing eu me apaixonei.
Desde então, dedico minha vida para isso.
Para mim é muito mais do que um hobby,
inclusive pretendo começar a dar aulas ano
que vem e abrir caminhos para pessoas que
precisam”. 
Assim como Bianca, Lucas Mariano da Silva,
27, morador do Jóquei Clube III, passou por
uma mudança de vida. “Eu brigava muito,
então o projeto me educou. Hoje em dia sou
muito grato ao Galpão da Luta. É muito legal
ver o reconhecimento do pessoal do meu
bairro, que sempre pergunta sobre as vitórias.
Desejo nos próximos campeonatos trazer
muitos títulos para o grupo”. Lucas disputou o
mundial no Rio de Janeiro, onde competiu
com Pablo o título de campeão mundial na
categoria 72 kg e recebeu o segundo lugar,
sendo, portanto, vice-campeão mundial. 

Suelen Castro em sua rotina intensa e impactante
como psicóloga  (Foto: arquivo pessoal)

Lucas Mariano da Silva ao lado do seu mestre,
Cleiton José Maria, no campeonato da ISKA. (Foto:
Paulo Elias)
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PRINCIPAIS DESAFIOS

Muitos integrantes
do Galpão da Luta

que eram usuários de
drogas, hoje são

faixas-pretas
Luiz Bento 

Bianca Santos dando um belo golpe no campeonato Brazilian Fighters Champions. (Foto: Paulo Elias)

“O nosso maior desafio é o patrocínio, porque
apesar da gente conseguir bastante convite
para lutar fora, a gente não tem recurso para ir.
Então essa é a nossa maior dificuldade”,  relata
o atleta de kickboxing, Paulo Henrique. Essa
opinião é compartilhada pelo  Sargento Bento: 
“Por mais que as pessoas
conheçam nosso trabalho, a
gente não tem tanto recurso
assim. Por exemplo, os pais
dos irmãos Gregórios têm um
braço no bairro Vila
Esperança II, chamado  Fênix

Outro problema que o Galpão da Luta enfrenta é
a falta de reconhecimento e apoio
governamental. “Infelizmente, o poder público
de Juiz de Fora (MG) tem a tradição de apoiar
apenas o futebol e a corrida rústica. Fui à Câmara
dos vereadores para pedir ajuda para a gente no
último campeonato no Rio, um me deu um 'não',
e o outro nem me atendeu, sendo que  um  deles 

bateu na minha porta falando
do projeto social”, relata o
sargento. Conforme o
coordenador do projeto, o
Kickboxing vai além de um
esporte, ao transformar vidas
como um projeto social. “É im -

Fight, que precisa de muito recurso para
adquirir equipamentos. Eu trabalho da seguinte
forma: eu não peço dinheiro, se eu preciso de
uma determinada coisa eu peço que o
empresário compre isso para mim, pois assim
ele sabe que não houve desvio de dinheiro. O
único momento que o apoio precisa ser em
dinheiro é quando vamos aos campeonatos,
como foi nesse último final de semana no Rio”. 

portante a gente lembrar que nem todo
jovem quer ser um jogador de futebol ou
corredor, muitos se interessam pelas
artes marciais que são pouco
desenvolvidas na cidade, e o nosso
projeto é tão significativo que muitos
integrantes do Galpão da Luta que 
 eram usuários   de   drogas,   hoje    são   
faixas-pretas”. 



O CICLISMO CADA VEZ MAIS NO
DIA A DIA DO BRASILEIRO

P O R  J Ú L I A  P A E S

Em 2020 o mercado de bicicletas viveu um momento de alta no Brasil, a
tendência se manteve no primeiro semestre de 2021.

O ciclismo se tornou um meio de transporte ideal para evitar aglomerações nos transportes coletivos durante a
pandemia.  (Foto: Wu Yi)
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Ao longo da pandemia e com a
flexibilização das medidas de proteção,
bastava olhar para a rua para perceber o
aumento considerável de ciclistas
circulando pela cidade. O contexto e a
exigência de distanciamento social tornou
inviável a prática de esportes coletivos
populares, como futebol, vôlei e basquete,
tornando assim as atividades individuais
como destaque entre os apaixonados por
exercícios físicos em espaço aberto.
O ciclismo logo se tornou a primeira opção.

 Se em 2020 o mercado de bicicletas viveu um
momento de alta no Brasil, o primeiro
semestre de 2021 manteve a média. Segundo
levantamento realizado pela Aliança Bike
(Associação Brasileira do Setor de Bicicletas), o
país registrou média de 34,17% de aumento
nas vendas comparado ao mesmo período do
ano anterior. A Associação ouviu mais de 180
lojistas em 20 estados diferentes.
As redes sociais estão repletas de cliques de
passeios de bikes e registros de percursos
feitos em cima das duas rodas. Basta pesquisar 



por #ciclismo que você irá se deparar com
milhões de publicações de pessoas
compartilhando seus trajetos e
experiências. A procura por uma melhor
qualidade de vida e opções de exercícios
durante o período de isolamento fez a
estudante de engenharia, Ana Clara
Fonseca, iniciar a prática. “Eu vi uma
necessidade de me exercitar, então eu
comecei a pedalar. O ciclismo é um
esporte que trouxe diversos benefícios
para a minha vida. A minha autoestima
melhorou, passei a ter mais disposição e
fôlego”, destacou.
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Leonardo Rodrigues viu no ciclismo uma
oportunidade de economizar e de utilizar esse
tempo para a prática de alguma atividade,
visando principalmente a melhora de sua saúde
mental. “Decidi comprar uma bicicleta somente
para meio de transporte. Mas ao longo do
tempo, conheci pessoas que faziam trilha e
conheciam diversas paisagens através do pedal
e decidi acompanhá-los. Andar de bicicleta foi
um passo essencial para esquecer um pouco
dos problemas e ter uma vida mais saudável”. 

OS MODELOS MAIS
PROCURADOS
Os modelos mais procurados pelos brasileiros,
representando aproximadamente 90% do total,
são as chamadas bicicletas de entrada, com
valores que variam entre R$ 800 e R$ 2 mil. É um
tipo de bicicleta utilizada especialmente como
meio de transporte no dia a dia, e também para
realização de atividades físicas e de lazer.
A Aliança Bike, através do monitoramento deste
ano, identificou uma pequena variação no perfil
das mais procuradas por consumidores. As
bicicletas de até R$ 3 mil continuam sendo as mais
procuradas (61% do total comercializado), porém
a fatia de R$ 2 a R$ 3 mil foi a que mais cresceu,
representando 29% do total. As bicicletas entre R$
3 mil e R$ 5 mil também registraram aumento nas
vendas durante o período, somando 20% do total
comercializado. Apenas 5% das comercializadas
têm valores acima de 10 mil reais.
Este aumento pela procura por bikes com valores
um pouco mais elevados pode ser explicado em
parte pelos reajustes nos valores dos produtos no
mercado brasileiro, impactados pela alta do frete
marítimo, das matérias primas e da taxa de
câmbio do dólar. Outro fator que ajuda a explicar
o mercado em alta é a procura por modelos de
maior valor agregado, qualidade e também por
uma maior diversidade de modelos ofertada,
como as bicicletas elétricas. As mountain bike
ainda lideram as vendas, com uma fatia de 60%
do total comercializado.

As redes sociais são o principal meio para
compartilhar as pedaladas das pessoas e deixar
registrado momentos especiais ou rotineiros em
cima de duas rodas. (Foto: arquivo pessoal)


