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Ilha entrevista cineasta 
Fernando Meirelles
Os estudantes do Ilha de Vera Cruz 
entrevistaram no dia 10 de novembro o 
premiado cineasta brasileiro Fernando 
Meirelles, diretor de “Cidade de Deus” 
e do filme premiado com quatro Oscar, 
“Jardineiro Fiel”.
Meirelles, indicado em 2004 ao Oscar de 
Melhor Diretor por “Cidade de Deus”, re-
servou um espaço em sua agenda quase 
sempre lotada para falar um pouco sobre 
sua experiência de vida e explicar como 
concebeu o filme inspirado no romance 
de Paulo Lins.
Para marcar essa importante visita à 
escola, os alunos do Ilha registraram 
as suas impressões sobre a entrevista e 
sobre o filme “Cidade de Deus”.
Os depoimentos completos, assim como 
um texto sobre a visita do cineasta ao 
Ilha podem ser lidos na revista “Vozes 
do Ilha”. 
Mas um personagem tão importante 
como Meirelles não poderia ficar de fora 
do Ilha em Comunicação (na página 12).

Alunos resgatam 5 anos 
do Ilha de Vera Cruz
Os 5 anos do Ilha de Vera Cruz, institui-
ção de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) 
do colégio de Vera Cruz, comemorados 
em 2006, são tratatos na seção Acontece 
do jornal.
Por meio de artigos e entrevistas produ-
zidos pelos alunos do Módulo V, na aula 
de Língua Portuguesa, o leitor saberá 
um pouco mais como começou o proje-
to, quais foram as dificuldades iniciais, 
e também poderá confirmar que o Ilha 
está a cada semestre mais forte.
Numa entrevista com a estudante Maria 
Cícera Gomes de Oliveira, do próprio 
Módulo V, que está na escola desde o 
Módulo I, a luta dos estudantes adultos 
para retomar o aprendizado formal é 
narrada em detalhes. Ela também faz 
uma homenagem os professores do Ilha, 
todos voluntários.
Maria Cícera, por sua vez, de entrevista-
da virou entrevistadora. A aluna traz as 
respostas do próprio marido, José Nico-
lau, que começou junto com ela no Ilha, 
mas teve que interromper os estudos por 
motivos de trabalho.
Veja detalhes na página 3.

Estudo do Meio ensina 
até passeando
O Estudo do Meio, tradicional passeio 
promovido pelo Ilha de Vera Cruz para 
seus estudantes, mais uma vez ensinou 
muita coisa à comunidade estudantil.
Este ano os alunos fizeram uma excur-
são até Santos, onde puderam conhecer 
vários pontos turísticos e históricos, 
particularmente, aqueles relacionados ao 
café –a cidade foi e ainda é o principal 
ponto de escoamento de um dos mais 
importantes produtos do agronegócio 
brasileiro para o exterior.
Em dois artigos, os alunos do Módulo V 
detalham como foi esse passeio, que visa 
ensinar a História e outras disciplinas 
de uma maneira gostosa, quando todos 
estão passeando com suas famílias.
Durante a viagem, os jovens e adultos 
também puderam conhecer quem foi 
Benedito Calixto, nome de praça em São 
Paulo, mas também muito importante 
para a história e arte santistas.

“Minha Terra” revela talentos do Ilha 
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Alunos do Módulo V acompanhados pela professora Sandra

Os alunos do Módulo V, inspirados na 
“Canção do Exílio”, do poeta Gonçalves 
Dias, publicam nesta quarta edição do 
jornal Ilha em Comunicação a inédita 
seção “Minha Terra”.
Nela, os estudantes “deram asas à 
imaginação”, influenciados talvez pelo 
famoso pássaro do verso “Minha terra 
tem palmeiras, onde canta o Sabiá”.
Pela primeira vez na aula de Língua Por-
tuguesa do Módulo V, os alunos tiveram 
a oportunidade de escrever poesias, além 
da escrita em prosa.
Mesmo assim, essa primeira atividade 
–que aconteceu como consequência da 
visita do Ilha ao Museu da Língua Portu-
guesa, na Estação da Luz– deu  resulta-
dos inesperados,  na avaliação 
dos professores.
Depois de verem  e ouvirem  na Praça da 
Língua as criações de Oswald de Andra-
de, Murilo Mendes e Alice Ruiz, baseadas 
na famosa “Canção” de Gonçalves Dias, 
os estudantes desenvolveram em sala 
de aula o seu próprio canto nostálgico, 
vivo, emocionado. 
Também partindo de um novo contex-
to social e histórico e de uma visão 
pessoal, os alunos escreveram poesias 
surpreendentes, lembrando com saudade 
do Estado em que nasceram –a maioria é 
do Nordeste.
O trabalho “Minha Terra” resultou em 
versos como esse, “... aqui tenho muita 
amizade/mas só na minha terra eu 
tenho liberdade”, de Joílson Francisco 
Moreira.
Ou em estrofes como esta: “Olho em mi-
nha volta/Vejo só corrupção/A fome e a 
miséria/Só destroem a nação”, de Sonia 
Rodolpho de Castro.
Ou em outros versos como “Minha terra 
tem plantador e também colhedor/Tem 
baião de dois, “onde come um, come 
dois”, de José de Jesus Freitas.
As talentosas poesias elaboradas pelos 
13 alunos do Módulo V, que se mostra-
ram mais poetas do que nunca, estão 
publicadas nas páginas 4 a 6



Editorial

EXPEDIENTE

O Ilha em Comunicação é um jornal 
experimental, de caráter pedagógico, 
desenvolvido pelo Ilha de Vera Cruz, 
instituição para a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) do Vera Cruz.
Os alunos do Módulo V, do segundo 
semestre de 2006, foram os responsáveis 
pela definição do conteúdo desta 4ª 
edição.

Alunos-repórteres

Carlos Antônio Nascimento Santos
Dilza Cristina da Silva Ribeiro
Edivando Albino da Silva
Edson Aquino de Souza
Evânia Alves dos Santos
Joilson Francisco Moreira
José de Jesus Freitas
Maria Cícera Gomes de Oliveira
Milton Pereira Dias
Neuza de Paula Azevedo
Sonia Rodolpho de Castro
Sue Ellen Oliveira do Carmo
Valdelice Luzia teles Hortêncio

Coordenação
O Ilha em Comunicação é coordenado 
pela professora de Língua Portuguesa do 
Módulo V, Maria Alice E. Nogueira Souto, 
e pelo monitor Roberto Samora (Mtb: 
26.028-SP)

Projeto Gráfico e Diagramação
Gisa Bustamante Bonnemaison
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Chegamos ao quinto módulo do Ilha 
de Vera Cruz e queremos compartilhar 
esse sucesso com todos os que estão 
aqui e com os que ainda vão chegar 
à escola.
O Ilha é um projeto voltado para aten-
der jovens e adultos que por algum mo-
tivo deixaram de freqüentar a escola. 
Em agosto de 2006, completou 5 anos 
de existência, é um fato real. Como po-
demos explicar o seu sucesso?    
Para nós, existem muitas razões, mas 
algumas merecem destaque especial.  
No Ilha, nós encontramos aconchego 
familiar e aprendemos a ter respeito 
por nós mesmos. Sentimos que temos 
capacidade de aprender, de sonhar e 
aos poucos vamos resgatando a nossa 
própria identidade.  
No Ilha você tem um ensino diferen-
ciado das outras escolas, pois o aluno 
tem a oportunidade de ter dois profes-
sores juntos na sala de aula, para cada 
disciplina ou área de conhecimento .E 
isso faz com que o aluno possa tirar 
dúvidas na hora e participar mais das 
aulas, tendo a liberdade de desenvol-
ver a sua idéia, partindo do seu ponto 
de vista, de onde ele está. 
Podemos destacar também todo o em-
penho dos profissionais que aqui tra-
balham, desde a direção, coordenação, 
até os professores, funcionários e mo-
nitores que vêm dividir com os alunos 
o que eles sabem.
Com isso aprendemos mais, fazendo 
com que sejamos cidadãos formadores 
de opinião.
Seria bom se as entidades governa-
mentais ou particulares aderissem 
ou criassem mais projetos como esse, 
dando oportunidade para pessoas que 
querem voltar a estudar.
Como vocês podem ver, o sucesso do 
Ilha de Vera Cruz é mesmo um fato 
real, e está aí, ao nosso alcance, com 
alunos que representam a grande di-
versidade cultural de São Paulo, vin-
dos de Estados de todo o Brasil.
A seriedade do projeto fez com que ele 
viesse para ficar, e nesse ano em que es-
tamos comemorando cinco anos de exis-
tência, queremos registrar e mostrar 
“Quem somos nós”, alunos do Ilha de 
Vera Cruz , de onde viemos, algumas 
de nossas vivências e sonhos. Confira 
tudo isso nesta edição do jornal Ilha 
em Comunicação, nos poemas e versos 
da “Minha terra” de cada um!
(Valdelice Luzia Teles Hortêncio e
Sônia Rodolpho de Castro)

As cartas foram escritas pelos alunos do 
Módulo I como parte do trabalho desenvol-
vido com textos argumentativos. 
Ao longo do semestre outros tipos de textos 
foram enfocados, nas práticas sociais da 
sala de aula, de forma a construir a consci-
ência crítica no processo de construção 
de cidadania.
O trabalho foi coordenado pelos professo-
res Maria Martha Florenzano de Araújo e 
Wiliam ...

Cartas do leitor

Aos Senhores Gerentes e Órgãos Competentes
Venho por meio desta reclamar e pedir res-
sarcimento do meu benefício do INSS.
O fato é que no dia 7 de dezembro de 
2005 fui ao banco sacar o meu benefício 
e não encontrei. Fui até a minha gerente 
Regina e falei sobre o problema, ela me 
disse que eu estava devendo ao banco R$ 
700,00 e não falou sobre o assunto e não 
deu nenhuma explicação. 
Apavorada fui a um outro banco, fiz um 
empréstimo e paguei. Depois de cair 
na real e pedir explicações de novo à 
gerente, não obtive nenhuma resposta. 
Pedi todos os extratos do ano de 2005, 
nos extratos não tem nada falando sobre o 
meu benefício, já estou cansada de pedir 
explicação e não ter nenhuma resposta.
Estou entrando com uma ação judiciária 
contra o banco e espero receber os divi-
dendos de direito.
Maria José A. dos Santos

Poluição Visual

Eu, Cícero Mateus dos Santos, 27 anos, 
trabalho de ajudante geral em lava-rápido 
no Campo Limpo (Z. Sul da Capital).
No dia 04/05/2004, devia R$ 816,95 
e no dia 07/05/2004 foi depositado R$ 
850,00, e a agência está cobrando um 
empréstimo que não fiz. 
Do dia 13/04/2004 mostra que o 
depósito não bate com o empréstimo.
Reclamei para o Procon, mas, segundo 
eles, a agência não deu resposta. 
O Procon orienta a ir ao fórum de Pinhei-
ros, mas não tenho dinheiro para pagar 
um advogado.
Cícero Mateus dos Santos

Problemas bancários
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Ilha de Vera Cruz
Educação de Jovens e Adultos
Rua Baumann, 73
05318 000 Vila Leopoldina
tel. 11 3838 5993
fax; 11 3838 5994

Prezado Fiscal da segurança do Ceagesp,
A minha cunhada foi agredida por uma 
mulher no dia 21 de outubro de 2006, 
num sábado, quando a feira terminou, e 
nada foi feito desde então. Tiveram que 
ir à delegacia, o 91º DP. A mulher ficou 
detida por um dia e não pode entrar mais 
no Ceasa.
Kate Cristiane Afonso

Violência

Atenção senhores donos de rede televisão,
coloquem um programa decente, pelo 
menos um, que podemos assistir no do-
mingo com nossos filhos e marido.
Chega de Gugu com volta para minha 
terra. Faustão com dança do gelo e outros 
que não valem a pena
Ao menos a TV Cultura salva nos fins 
de semana.
Maria Elizabeth Pereira Lima

TV ruim

Cartas continuam dando 
o que falar
Os alúnos do Módulo I colaboraram mais 
uma vez com a seção “Cartas de Opinião 
e Reclamação”, do Ilha em Comunicação.
Nas mensagens, nas quais os estudantes 
buscam seus direitos de cidadãos, eles 
reclamam da má qualidade do transporte 
público, um tema recorrente das edições 
anteriores, mas que parece sensibilizar 
pouco os governantes.
A novidade desta edição é a reclamação 
contra o atendimento recebido em bancos 
e estabelecimentos comerciais. Em geral, 
os alunos lembram que foram vítimas de 
cobranças indevidas, um alerta para toda 
a comunidade estudantil.
Com uma única exceção, os nomes dos 
estabelecimentos criticados nas cartas fo-
ram suprimidos, uma vez que o jornal não 
publica a resposta dos supostos responsá-
veis pelo mau atendimento.
As cartas, cujo objetivo principal é 
desenvolver a capacidade argumentativa 
dos alunos, estão publicadas ao longo do 
jornal. 

Cartas de reclamação 
e opininão
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Acontece

Ilha completa 5 anos 
e consolida sua força
Por Edna Márcia Teixeira
Paulo Valério Firmino

não era por que eu não tinha tempo, era 
muito pouco.
Você acha que todos esses esforços va-
leram a pena?
Muito, estou saindo do Ilha preparada 
para outra escola de primeira qualidade 
como essa. É muito difícil encontrar ou-
tra igual, mas de qualquer maneira, 
estou pronta.
Se tivesse que repetir, eu encarava 
tudo de novo? 
É cansativo sim, muito, mas o final será 
muito gratificante.
Durante esse tempo, tem alguma pes-
soa no Ilha de Vera Cruz com quem 
você se identificou?
Tem, a professora Glória (uma das ideali-
zadores do EJA do Vera Cruz). Para mim 
ela é magnífica, seu valor é muito grande, 
não desmerecendo os outros voluntários, 
porque todos estão de parabéns. 
E dessa pessoa, o que mais marcou 
para você? 
Sua coragem, sua determinação.

O Ilha de Vera Cruz, escola de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) do Colégio 
Vera Cruz, completou cinco anos de ativi-
dades em 2006.
Desde a implantação do EJA, centenas de 
alunos passaram pela instituição e muitos 
deles, com muito esforço, completaram o 
ensino fundamental. 
Hoje, segundo relatos da coordenação, o 
Ilha está mais maduro, e diminui a cada 
semestre o índice de evasão escolar.
A escola agora busca aprimorar cada vez 
mais a qualidade do ensino, muito mais 
do que arregimentar estudantes, uma 
preocupação no passado. A chegada dos 
novos alunos ocorre quase que de 
forma natural. 
De acordo com a coordenação do Ilha, 
o projeto se consolidou, fica a cada ano 
mais forte, não apenas pela disposição 
dos professores voluntários, mas princi-
palmente pela força de seus alunos.
Na entrevista abaixo, alguns exemplos de 
toda essa dedicação.
O aluno-repórter Joilson Francisco Morei-
ra, do Módulo V, entrevistou a colega Ma-
ria Cícera Gomes de Oliveira, que está no 
Ilha de Vera Cruz desde o seu início.
Cícera, como você se sente sendo uma 
aluna que está no Ilha desde o início 
do projeto e estando hoje na 
“reta final”?
Sinto-me muito feliz e orgulhosa por tudo.
Fale um pouco de como era o Ilha no 
início, e o que mudou na sua vida de lá 
pra cá?
O início foi com poucos alunos e voluntá-
rios, mas tinha muita força de vontade de 
todos os lados. Lembro-me de noites de 
chuva, os voluntários enchiam seus car-
ros de alunos, deixando-os todos em suas 
casas. Isso é muito gratificante para mim.
Quais foram as dificuldades que 
você teve? 
Minha dificuldade foi estudar, trabalhar 
e ser dona-de-casa. Isso foi um grande 
desafio para mim. 
Como você fez para conciliar os estu-
dos, o seu emprego e os cuidados 
com a família?
Foi muito corrido. Quantas vezes eu não 
vim para a escola com uma só refeição, 
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Por que parei de estudar? 
A aluna Maria Cícera Gomes de Oliveira, 
no Ilha desde sua fundação e que agora 
está pronta para se formar no final deste 
semestre, foi investigar os motivos que le-
vam muitos estudantes a parar de estudar. 
Nesse trabalho de apuração, ela não pre-
cisou ir muito longe e entrevistou o pró-
prio marido, o ex-aluno José Nicolau, que 
não pôde completar o ensino fundamen-
tal ainda garoto, devido à distância da 
escola do sítio em que morava.
Ele retornou aos estudos no Ilha, junto 
com Maria Cícera, mas mais uma vez teve 
de interromper o aprendizado, dessa vez 
por motivo de trabalho, um dos principais 
motivos da evasão escolar na escola. 
Leia a entrevista a seguir:
Quando você voltou a estudar?
Voltei depois de muitos anos, já adulto, 
com 42 anos.

O que você achou da experiência de 
voltar para a escola com essa idade?
Achei legal porque os professores eram 
muito dedicados com os alunos. Mesmo 
voluntários, tinham muita força de von-
tade e muita paciência com todas na sala 
de aula.
Por que você saiu da escola Ilha de 
Vera Cruz?
Eu saí porque troquei de emprego e o ho-
rário não era compatível com o da escola. 
Pegava muito cedo e não tinha hora de 
largar, perdendo assim muita aula.
Você gostaria de voltar?
Sim, mas fica difícil porque o cansaço é 
grande, fico muito tempo trabalhando 
em pé e quando chega a noite, não tenho 
mais disposição para nada.

Cartas de reclamação
e opinião

Pedido ao governo

Venho por meio desta pedir que possam 
tomar as devidas precauções em relação 
ao que está acontecendo no bairro que eu 
moro, pois pago os meus impostos em dia, 
então espero que as autoridades tomem 
providências, pois o bairro em que moro 
está parecendo um depósito de madeira, 
além do mais, utilizam a rua para fazerem 
serviços como casa de cachorro, caixaria, 
com isso eliminam pó que causa grande 
prejuízo à saúde na parte respiratória, 
como renites, sinusites alérgicas e 
outras doenças. 
No próprio bairro existe um baixio que 
antes quando da não existência. Qualquer 
chuva que fosse acabava alagando tudo.
Mais com tudo que está acontecendo os fei-
tores deste trabalho jogam resto de madeira 
que eles não utilizam dentro da mesma, 
onde qualquer chuva provavelmente, 
devido à quantidade de entulho ela vai co-
meçar a não migrar mais a água da chuva, 
apenas acumular causando enchente.
Mas espero que alguém possa tomar atitu-
de, pois o que percebo, a prefeitura não 
está nem aí. Digo isso, pois eles já 
estão cientes.
Conto com outros recursos para solucionar 
esse problema, pois onde moro já foi um 
bairro muito legal, apesar de alguns mora-
dores não se preocuparem com ele, eu e 
outras pessoas, nós nos preocupamos.
Vaneusa de Farias

Direitos trabalhistas

Eu acho que as empregadas domésticas 
deveriam ser registradas e, quer queira 
ou quer não, seu pagamento deveria ser 
sempre no dia certo.
As empregadas domésticas dedicam o 
tempo todo, às vezes 15 dias ficam longe 
de seus filhos, de seus pais e maridos, ami-
gos, eu mesma parei porque não aguentei 
mais trabalhar o mês inteiro e ganhar ape-
nas 150 reais por mês, e não era só para 
cuidar da casa, era para levar o menino 
para a escola e tudo mais, eu acordava às 
5 da manhã e ia pra lá, voltava 6 da tarde 
e ainda voltava pra escola em Osasco, e 
qualquer coisa ela ligava pra mim, se o 
menino queria ir no passeio da escola eu 
tinha que levar, quando eu não podia ela 
me falava bem assim. “Olha Kate, se você 
não quer levar ele, me fala ta?”.
PS: eu não aguento mais escrever cartas 
de reclamação, eu não tenho mais 
do que reclamar.

Kate Cristiane Afonso
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As minha Terras
Por Joilson Francisco Moreira (Bahia)

Minhas terras, uma aqui a outra lá
Amo as duas terras, mas é a que eu nasci
Que espero um dia voltar
Por que lá, há tantas coisas belas e só 
estando aqui fui enxergar: 
o sol e a lua em minha terra, brilham 
mais que em qualquer lugar.

Na minha terra o ar só tem cheiro quando 
a candeeira e a gabiraba estão a fulorar.
Os pássaros da minha terra cantam como 
em qualquer outro lugar, 
mas só na minha terra eles cantam mais, 
quando a chuva tá pra chegar.

Minha terra tem alegria e um povo que 
gosta de brincar.
Tem muitas brincadeiras e não precisa 
convite para entrar.
Só na minha terra tem um pé de canjoão
Onde eu ia todos os dias pra brincar.

Digo com sinceridade, aqui eu tenho 
muita amizade, 
mas só na minha terra eu tenho liberdade.
Minha casa não tem grade.

As brincadeiras da minha terra
Por Joilson Francisco Moreira (Bahia)

Minha terra tem mais terra, onde se 
pode plantar.
A terra que aqui piso, não é como a de lá.
Minha terra tem alegria e um povo que 
gosta de brincar. 
Tem muitas brincadeiras e não precisa 
convite pra entrar.
De janeiro a janeiro, você pode compro-
var: tem reizero, umas das mais belas 
festas da cultura popular.
Tem sexta-feira santa ou da paixão, ou 
maior, como eles dizem lá.
Não sei se é costume ou cultura, mas 
gostamos de respeitar.
Tem São João, que é a festa mais quente 
do sertão,com muita comida, bebida, 
quadrilha, jogos e fogueira, onde o ser-
tanejo esquenta o coração.

Cidade encantadora e 
também inspiradora
Carlos Antonio Nascimento Santos 
(Salvador, BA)

Minha terra é tão bonita
Que me arranca inspiração
Cidade tão alegre 
Que fiz até uma canção.

Quando falo da minha terra
Pula até o coração.
Não me deixa esquecer da famosa
Festa de São João.
Festa tão bonita que encanta a região.

Tem a dança das quadrilhas
Que é a grande tradição.
“Nóis não pode esquecer
do nosso famoso quentão, 
do licor de jenipapo
que põe fogo à multidão”.

As moças das quadrilhas
Seguradas a seu par 
dão um show no salão,
pra seu público encantar.
E mostrar que em sua terra
tem o melhor pra admirar.

Minha Terra
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A “Última Canção”
Por Paulo Sérgio

Lá, os jovens só escutavam essas músicas.
Aos domingos à noite, tinha cinema.
Antes de começar o filme, tinha um 
alto-falante 
Em que os rapazes  ofereciam música 
para as moças.

Ah, lá tinha uma igreja com um jardim 
lindo cheio de rosas de todas as cores.

Lá, depois da missa, as moças e rapaz 
passeavam em volta do jardim da igreja e 
paqueravam uns aos outros!

Brumado, minha terra
Por José Freitas (Brumado, BA)

Na minha terra tem festa de São João 
no mês de junho onde junta uma grande 
multidão.
A banda começa tocar no escurecer e só 
pára no amanhecer.
As pessoas começam a dançar e não 
querem mais parar .
E junta uma grande multidão na região.

Na minha terra tem plantador e também 
colhedor. 
Tem baião de dois, “onde come um come dois”.
Na Bahia tem alegria e folia todo dia.

Na minha terra, no mês de setembro, 
tem comemoração da festa de São Cosme 
e São Damião.
Tem bolos, pipoca, caruru, vatapá, aca-
rajé, bala doce para as crianças e samba, 
no dia 27 de setembro .

Na minha terra tem laranjeira, onde 
canta o sabiá.
“Os pássaro-preto que aqui gorjeiam, 
não gorjeiam como lá”

Na Bahia tem coco todo dia.
Que delícia é o coco da Bahia .

Na minha terra tem feira, dia de sexta-feira.
Na Bahia tem lindas cachoeiras.

Não permita Deus que eu morra, sem que 
volte para Brumado, sem que veja minha 
praça e o progresso de Brumado.
Na minha terra tem tempero, tempero da 
Bahia, que tempera as delícias do nosso 
dia a dia.
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Terra de São Paulo
Por Sonia Rodolpho de Castro (SP)

Olho em minha volta
Vejo só corrupção
A fome e a miséria
Só destroem a nação.

Tem o desemprego
O salário está no chão.
Quando arrumo um trabalho,
Não me pagam a condução.

Isso tudo é em Sampa
Essa terra da garoa
Com tanta coisa ruim
Ainda acho gente boa.

Amo essa cidade
Ela já tem salvação
Homem certo no governo
Salvará nossa nação...

Lembranças da minha terra
Por Valdelice Luzia Teles Hortêncio 
(Simplício Mendes, Piauí)

“Minha terra tem palmeiras onde canta o 
sabiá”.
Minha terra tem caatinga e serrado 
pra mostrar
Mas no meio dela há um verde,
do juazeiro pra abrilhantar.

Os raios do sol a fonte vêm beijar
E as flores lilás do Ipê são lindas 
para contemplar!

Tem o Parque Nacional da Serra 
da Capivara
Onde o homem deixou registro de vida 
no passado.
Tem babaçu, carnaúba...
E tem um céu azul, que esse em outro 
lugar não há.

Minha terra, minha mãe
Por Evania Alves dos Santos 
(Patos, Paraíba)

Na minha terra tem o “me toca”.
Tem tapioca e também mandioca
É de dar água na boca...
E sem esquecer o mungunzá
Chegamos até a babar.

À noite com o céu estrelado
Ficamos encantados e admirados.
Aqui tem coisas naturais,
Mas lá, tem muito mais... e é demais!

Terra dos sonhos
Por Edivando Albino da Silva 
(Alagoa Nova Bahia)

Minha terra tem mais flores
Como aqui não há.
Tem muitas mulheres bonitas e feias
Como em São Paulo também há.

Nossa terra é muito boa, tudo que planta dá.
Minha terra tem paisagem, que em outro 
lugar não há.

Minha terra tem coisa mais gostosa do 
que cá.
Eu tenho saudade da minha terra,
Mas, quando Deus quiser, um dia vou lá.

Minha terra é uma maravilha
Porque não há poluição por lá.
Na minha terra se come farinha,
Como as pessoas cheiram cá.

Minha terra é um paraíso, 
Mas falta alguma coisa lá:
É dinheiro pra se ganhar.

O paraíso é Alagoas.
Por Maria Cícera Gomes de Oliveira 
(Pilar, AL)

Minha terra tem lagoa, que deságua no mar.
O amanhecer da minha terá é tão lindo
Que não tenho nem palavras para falar.

É muito bom ouvir o canto dos pássaros
Saindo de seus ninhos voando.
Parecem bailar sobre aquele sol a brilhar.

O solo da minha terra é muito fértil, 
tudo que planta dá.

Tem figura histórica como Marechal 
Deodoro, Zumbi dos Palmares, que até 
hoje vivem lá.
Tem Zagalo, PC Farias e Collor de Melo 
também.

Minha cidade
Por Neusa de Paula Azevedo 
(Lins, SP)

Minha terra tem laranja doce... Lá tem 
café e mandamos para todo lugar.
Lá tem muitas frutas gostosas, mas 
laranja é o que se encontra lá!
Lá tem feijoada, é o que não pode “falta”!

À noite, a lua e as estrelas parecem 
nos vigiar.
Tem lindas lagoas, riachos
E cachoeiras.
Ah! Tem beija-flor, laranjeira e sabiá a 
gorjear.

Das coisas que vivi
Das coisas que senti
Só não me esqueci das belezas do meu 
Piauí.

Na minha terra tem ô xente e ô bichim
Tem também tem o saci
E também o curumim.
E de tantas coisas boas
Chegamos até a ficar à toa.

Eu amo minha terra
Mas lá, não posso voltar
De tanta tristeza que dá
O meu coração vai chorar.

Eu amo minha terra
Pois foi nela que nasci
Apesar de não voltar
Não deixarei de pensar.

E quando eu penso nela
Dá vontade de chorar,
Porque sei que a minha mãe
Não irei mais encontrar.

Sem falar no sururu e nas rendeiras
À beira do Mandaú. 

Mas amor faz lembrar Djavan cantando 
“que a melhor farinha de mandioca é 
de Alagoas”.
Ai, que saudade de lá!

As noites de luar em minha terra
Não tem em nenhum lugar.
Como é lindo ver canoa indo e voltando
nas águas da lagoa Manguaba, a maior 
que tem lá.

Nunca esqueço da minha terra.
Eu ainda volto para lá...

Lá temos a caipirinha gostosa 
pra acompanhar.

Ao se levantar escutamos os pássaros a 
cantar no pé da laranjeira.
Vão cantando o dia todo até se deitar...
Lá temos as festas juninas, que não deve-
mos esquecer, as fogueiras de São João, 
São Pedro, as danças em volta 
da fogueira, milho verde assado, mandio-
ca, batata-doce “não pode falta lá”!

Que saudade de minha terra...
Lá eu trabalhava na roça, desde cedo, até 
a noite,
Mas voltava para casa feliz.

Lá, na época pobre, não tinha televisão, 
só rádio para ouvir música sertaneja e as 
músicas da época de Sérgio Reis, Paulo 
Sérgio, as músicas que me lembro .... 
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Cartas de reclamação 
e opinião Gasolina adulterada?

Comprei um som na loja do Eletro no dia 
05 de outubro. Após 15 dias o som parou 
de rodar CD, voltei na loja e reclamei 
para o gerente.
Francisca das Chagas Nunes da Silva

RESPOSTA DO ELETRO

O Eletro informa que entrou em contato 
com o posto autorizado e solicitou o envio 
de um fax da nota fiscal e das ordens de 
serviço para que uma equipe de apoio do 
atendimento da empresa verifique o caso.

Reclamação e resposta da loja

O presidente Lula, na campanha política, 
fala em ajudar as pequenas empresas, 
quando na verdade não é o que estou 
vendo. Por que a Receita Federal mandou 
penhorar a pequena empresa do meu ami-
go? Por causa dos juros altos, a empresa 
não conseguiu pagar todos os impostos 
atrasados. Eu gostaria que o governo 
federal cumprisse o que prometeu.
Pedro Rego de Lima

Lula Sr. Gerente,
no dia 03/11/06 estive no seu estabeleci-
mento para colocar combustível e trocar o 
óleo do filtro. Colocaram gasolina no meu 
carro a álcool. Por isso deu problema no 
carro e eu falei com um funcionário. Ele 
falou que não foi nesse posto, sendo que 
faz 5 anos que abasteço no mesmo lugar.
Gostaria que você me desse uma resposta 
sobre o meu problema, aguardo resposta 
sua. Obrigado. 

Cícero Mateus dos Santos

Oficina atrasa entrega

Eu Adilberto Leite, 32 anos, vendedor 
deixei minha moto na oficina, na segun-
da-fera, dia 09/10/06, e a atendente 
falou que entregava a moto na terça-feira, 
dia 10, e não entregou. Fiquei pagando 
condução até o sábado dia 14 e ainda 
cobraram um absurdo pelos serviços.
Adilberto de Sousa Leite

Terra Paulistana
Por Sue Ellen Oliveira do Cardo, 
(São Paulo, capital).

Na minha terra tem pássaros
Que cantam nas praças, encantando os 
visitantes e os mendigos das ruas.

Na minha terra tem um céu com estrelas
Às vezes eu acho que sou dona
E escolho uma para mim
E ali me sinto tão feliz.

Na minha terra tem tantas coisas
Que eu tenho saudade .
Saudade de brincar, saudade de alguém 
que deixou de existir, saudade daque-
le dia de sol em que eu ia pra casa da 
minha avó e era um dia tão alegre.

Tenho saudade da criança que eu fui,
Não tinha diferença entre andar a pé ou 
de carro.
Tudo era pipoca e picolé...
Era a coisa mais gostosa.

É São Paulo, tenho saudade de você
De quando você era para mim
Um jardim com flores.
Eu achava que todos eram ricos,
que não existiam diferenças sociais
Que ninguém morria de fome, 
que não se matava por tão pouco, 
que todos tinham um coração sincero.
E que a coisa mais gostosa eram os do-
ces, e não o dinheiro
Que o amor e a família eram o mais im-
portante para se ter uma vida feliz.

É São Paulo, minha metrópole
Eu te amo mesmo assim.

Aqui onde eu moro
Por Milton Pereira Dias
(São Paulo, capital)

Aqui na minha terra
Só tem prédio e casarão.
Onde as ruas são estreitas
Para tamanha imensidão.

Aqui na minha terra
Não tem floresta, nem plantação
Só tem ônibus, trem e avião.

Aqui na minha terra
Não se vive não.
A gente sai cedinho, e só volta de noitão.

É por isso que eu digo
Que lugar pra viver é no sertão.
Onde o dia é mais gostoso,
E a noite, uma paixão.

Minha terá tem...
Por Edson Aquino de Souza (São 
Paulo)

Minha terra tem o sol que me aquece,
A brisa que me refresca,
Minha terra tem as estrelas que me 
iluminam
E o resto que não se esquece.

Minha terra tem as noites mais bonitas,
Onde há pessoas bem vividas.
E a vida nos ensina a viver livre, 
tão livremente.

Minha terra tem as mulheres mais bonitas,
o amor da minha vida, as árvores mais 
crescidas...
Minha terra tem o rio mais bonito, 
hoje é esquecido, amanhã está poluído.
Minha terá tem um time
Que quando joga, arrasta multidão
Quem mora na minha terra 
sabe que eu estou falando do Coringão.

Minha terá tem políticos que só falam 
de corrupção e o tal de mensalão, mas 
ninguém acha solução...

Terra muito verde
Por Dilza Cristina da Silva Ribeiro 
(Mato Grosso)

Minha terra, que passa por muitas outras, 
lá foi onde eu nasci, que eu um dia 
estive ali.
Na minha terra tem muito verde e um calor
Que em nenhuma eu vi .
Da minha terra tenho saudade da ambu-
zada e do doce de leite da minha avó  
que era muito bom;
ela era muito conhecida por causa desse dom.

Gosto muito da minha terra, pela beleza 
que tem ali, por isso sou assim.
Na minha terra tem aquela imensidão de 
rio que abriga o meu Brasil, e que serve 
pra me banhar.

Há minha terra, onde eu não me criei,
muitas culturas que aprendi também.
Na minha terra deixei entes queridos, 
que por ali ficaram.
Ah, minha terra querida, um dia, se Deus 
me ajuda, eu voltarei lá!. 
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Acontece

Estudo do Meio revela 
história de Santos 
e seus personagens
Os formandos do Módulo V registraram as 
suas impressões sobre o espetáculo “Mi-
lágrimas”, que tiveram a oportunidade de 
ver no Sesc Pinheiros, juntamente com os 
colegas das outras classes do Ilha de Vera 
Cruz. Acompanhe a seguir cada um dos co-
mentários.

eles, as “as ruínas”, um casarão construí-
do no século XIX, de paredes muito altas, 
de alvenaria e base de pedra.
Por fim, visitamos o museu marinho e 
tivemos uma experiência diferente, pois 
por um instante tivemos a sensação de 
que estávamos no fundo do oceano... 
Vimos de perto vários animais como o 
tubarão, tartaruga, corais, crustáceos, 
leão marinho e também, peixes de água 
doce”. 

Piquenique na praia
“... Estava um dia nublado e um pouco 
frio, mas com tudo isso chegamos bem 
até o lugar combinado”, acrescentou a 
estudante Evânia Alves dos Santos. 
E Evânia continua...
“Em seguida, fomos até o centro da cida-
de e tive a oportunidade de andar em um 
bonde que fez parte da história ocorrida 
na época e foi usado para gravar a minis-
série JK. Adorei ir até a praia e participar 
do piquenique comunitário. Hum..., 
que delícia!”
“E finalmente fomos até o Aquário, que 
me deixou encantada e de boca aberta 
por presenciar tantas maravilhas da na-
tureza e com várias espécies de animais 
marinhos. Eu tinha uma curiosidade mui-
to grande de conhecer um tubarão, não vi 
o pai, mas conheci o filho. 
Finalizando tudo isso, com o meu filho de 
7 amos, que viu a praia pela primeira vez, 
posso garantir que foi um dos dias mais 
felizes de minha vida, por isso agradeço 
a Deus e ao Ilha de Vera Cruz, que é 
uma luz.”

Cubatão também impressionou
“Saíram da Rua Baumam três ônibus com 
mais de cem pessoas. Todos com um só 
destino: cidade de Santos. O dia estava 
nublado e frio, mas o passeio foi maravi-
lhoso”, observou Maria Cícera Gomes de 
Oliveira. 
“Ao chegar em Santos fomos conhecer o 
museu do café, onde, no século passado, 
era a bolsa de valores – do café. Conhece-
mos a história de Severino, homem bem 
franzino que conseguia carregar em suas 

costas cinco sacas de café, cada uma 
com 60 kg. 
O museu homenageou esse homem que 
morreu com problema de coluna. 
Saindo do museu, fomos andar no bondi-
nho, onde conhecemos mais sobre a cida-
de, suas construções antigas, o comércio 
e por fim, o porto.
Mas, o que mais me impressionou foi sa-
ber que a primeira cidade, Cubatão, foi 
responsável por muitas mortes com sua 
poluição no passado. 
Suas fábricas de gases poluentes causa-
ram muitas doenças. Pois, com a encosta 
da serra, toda poluição ficava no ar, e em 
época de chuva os poluentes voltavam 
para o solo, causando as doenças em be-
bês que não conseguiam chegar aos cinco 
anos de vida.” 

“No dia 8 de outubro de 2006, fizemos 
o passeio do Estudo do Meio, a fim de 
conhecer as regiões históricas da cidade 
de Santos. 
Foi um passeio muito agradável”, relatou 
Joilson Francisco Moreira.
“Saímos às 9h da manhã da escola Vera 
Cruz juntamente com os outros alunos e 
seus familiares, professores, e chegamos 
a Santos por volta das 10h30. 
Iniciamos a visita assistindo uma palestra 
a respeito da Bolsa de Café e suas ativida-
des na “era do café”, além de sua impor-
tância na economia daquela época. 
Logo em seguida, observamos as obras de 
Benedito Calixto, importante pintor para 
a cidade. Uma pintura em vidro que está 
localizada no teto do salão da bolsa, a 
qual eu achei muito interessante por re-
tratar os vários poderes políticos do Bra-
sil, desde a Monarquia à República, além 
dos principais aspectos da economia e as 
transformações da cultura.
Havia também enormes pinturas em telas 
que retratavam a cidade de Santos desde 
a sua fundação e suas transformações até 
o século XX.
Para finalizar, conhecemos as outras re-
partições e observamos várias coisas 
interessantes, entre elas, réplicas de 
maquinários usados no cultivo de café, 
utensílios, fotos de pessoas que trabalha-
vam na lavoura. 
 O que me chamou mais a atenção foi 
uma estátua de um sujeito que trabalha-
va no porto e suportava cinco sacas de 
café (300 kg!)
Depois que saímos da bolsa, fomos fazer 
um passeio de bonde, conhecendo as ruas 
históricas da cidade e os casarões, entre 

Por Moacir Alves Cardoso
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Quem foi Benedito 
Calixto

Benedito Calixto de Jesus, um dos perso-
nagens que chamaram a atenção dos alu-
nos durante o Estudo do Meio, promovido 
pelo Ilha de Vera Cruz, nasceu em Itanha-
ém, em 14 de outubro de 1853, e faleceu 
em São Paulo, em 31 de maio de 1927.
Segundo informações do site da Pina-
coteca da Universidade Santa Cecília, 
(www.pinacoteca.unisanta.br), com sede 
em Santos, “as pinturas de Calixto são 
testemunho de um momento de transi-
ção – a passagem do século XIX ao XX, 
quando no Estado de São Paulo tem início 
o processo de modernização, gerador de 
transformações radicais nas cidades, no 
campo e no litoral.
Calixto consegue documentar a mudança 
de uma paisagem de traços coloniais, 
derivada de uma economia essencialmen-
te agrícola, para uma maior concentração 
urbana, fruto da industrialização 
nascente”.
De acordo com a pesquisadora Maria Alice 
Milliet de Oliveira, “sua precisão no regis-
tro de traços arquitetônicos, panorâmicas 
das cidades e arredores, marinhas, nos 
levam ao passado, revelando paisagens 
hoje quase irreconhecíveis”. 

Eu, Adilberto Leite, vendedor, deixei meu 
aparelho celular para conserto de um prob-
lema do fone. Em 03/10, falei com uma moça 
de nome Lia e ela me prometeu entregar em 
dois dias e até agora nada, eu ligo e ela só 
enrola. Pois preciso do celular para contatar 
clientes, já perdi muitas vendas.
Adilberto Leite

Cartas de reclamação
e opinião
Problema com assistência técnica 
de celular
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Cartas de reclamação 
e opininão

Paula, 
estou lhe escrevendo esta carta porque 
não consigo falar com você a respeito 
da conta luz do mês de outubro. A minha 
luz foi cortada porque a Rose gastou 
R$129,00 reais da conta. A Eletropaulo 
foi e cortou a força. 
O meu marido está louco, porque ela tinha 
falado que não a parte do dinheiro dela. 
O Júlio completou só que ela gastou e falou 
que tinha pago, só que ela mentiu. O meu 
marido ficou louco e foi um fuzuê aqui.
Paula, eu tive que ficar até as 8h00 no tra-
balho esperando minha patroa para pagar 
pela Internet, fiquei muito chateada, eu te 
peço, por favor, que você tome medidas o 
mais rápido possível. Obrigado.
Edileuza Santos Bastos Adolfato

Conta de luz

Eu não aguento mais andar na cidade de 
Osasco. O lixo está tomando conta das 
ruas. Eu gostaria que a prefeitura tomasse 
providência, porque a gente paga imposto 
tão caro, mas ninguém faz nada, a rua 
toda cheia de buraco, quando chove que 
a água acumula, as pessoas passam a pé 
e os carro estão passando jogam água 
suja nas pessoas, eu acho um absurdo 
espero que façam alguma coisa.
Raimundo de Castro Silva

Lixo

Energia

O espetáculo “Milágrimas” proporcionou mui-
tos desdobramentos, muita curiosidade e 
vontade de conhecer um pouco mais a 
cultura africana. 
Em classe, ao som à capela de Black Mamba-
zo, gravado por Paul Simon na África do Sul, 
os alunos do Módulo V desenvolveram um 
trabalho de observação e análise da poética 
das obras de alguns artistas africanos, como 
Esther Mahgangu, da África do Sul, e Ekong 
Emmanuel Ekefrey, da Nigéria, publicadas no 
livro African Now.
Outros trabalhos de artistas afro-brasileiros, 
como Mestre Didi e Rubem Valentim, foram 

Saiba mais sobre o MAC 

Os estudantes do Ilha de Vera Cruz 
tiveram a oportunidade de visitar neste 
semestre o Museu de Arte Contemporâ-
nea (MAC) e também o Museu da 
Língua Portuguesa.
Na primeira visita, no dia 23 de 
setembro, os alunos do Módulo V guia-
dos pela professora Viviane, de Ciências 
Sociais, conheceram o que há de melhor 
no MAC, da Universidade de São Paulo. 
“Em relação à visita ao MAC, para mim 
foi uma experiência inesquecível. Pude 
ver obras de vários autores contempo-
râneos. Gostei e aprendi bastante sobre 
a “obra contemporânea”. A Santa Ceia, 
de Brecheret, foi o que mais gostei, pelo 
trabalho. Pude ver também nas pinturas 
do Volpi, o começo das obras dele em 
que as figuras eram meio “borradas”, e 
já no final, elas eram nítidas e 
geométricas...”, relatou Valdelice Luzia 
Teles Hortêncio.
“Pra mim, o que chamou mais atenção 
foi a obra de Leda Catunda. Eu gostei da 
criatividade com que ela fez um cobertor 
desenhando uma onça. Fico pensando 
em como ela chegou na idéia dessa 
onça. Foi quando arrumou a cama... Ou 
já tinha em mente desenhar uma onça e 
só usou o que tinha em casa pra fazer o 
quadro”, indagou Sonia Rodolpho 
…de Castro. 
As “instalações” do MAC ainda inspira-
ram os alunos do Módulo V a realizar 
algumas atividades e obras que poderão 
ser conferidas nos eventos de final de 
semestre do Ilha.

Visita ao MAC e ao Museu da 
Língua inspiram alunos

Museu da língua
No final de semana seguinte à visita ao 
MAC, os estudantes do Ilha, não apenas 
do Módulo V, conheceram o Museu da 
Língua Portuguesa, numa atividade pro-
posta pelos professores dessa disciplina.
O Ilha de Vera Cruz forneceu passe de 
trem para as turmas, que se dividiram em 
excursões pela manhã e à tarde.
A exemplo do que ocorreu com a visita 
ao MAC, o Museu da Língua Portuguesa 
também se refletiu em atividades em sala 
de aula.
No caso do Módulo V, os estudantes ou-
viram novamente as Canções do Exílio, já 
estudadas no museu.
Após discutirem em classe as “canções” 
de Gonçalves Dias, Oswald de Andrade, 
Murilo Mendes, Alice Ruiz, os estudantes 
do Módulo V fizeram um registro poético 
que resultou nos textos da Minha Terra, 
publicados nesta edição do Ilha em Co-
municação (mais detalhes na página X). 
Uma das salas do museu que mais cha-
mou a atenção foi a Praça da Língua, 
onde, segundo o site da instituição, “você 
vai se sentir como em um planetário de 
palavras quando efeitos visuais forem 
projetados no forro do teto, a narração 
tomar conta do espaço e o piso de vidro 
se iluminar. São clássicos da prosa e da 
poesia em sons e imagens... Envolvido 
por esse ambiente você vai assistir uma 
antologia, em prosa e verso, da literatura 
produzida em português sobre temas 
como amor, exílio, pessoas, favela e lira 
paulistana, acompanhados de imagens...” 
Para saber mais detalhes do Museu da 
Língua, visite o site http://www.estacao-
daluz.org.br/

Acontece

Eu Noeme Alves, de 38 anos, moro no 
Bairro Jardim Eliza Maria na rua Olga 
Benario.
Eu estou reclamando sobre a conta de 
energia, que está vindo muita cara porque 
sé tem duas pessoas na residência, só eu 
e a minha filha. Eu trabalho de segunda 
a sábado e só chego às 11h40 da noite 
em casa, e a minha conta de energia está 
vindo muita alta, R$ 56,85. Gostaria que 
você tomasse uma providência
Noeme Alves

Cobrança indevida

Estou reclamando dos juros da fatura deste 
mês. Eu, Noeme, fiz um plano de 12 vezes 
de R$ 50,19 por mês de cada fatura, mas 
este mês a minha fatura veio de R$ 58,55.
Eu gostaria de saber o motivo deste juro 
porque eu paguei minha fatura 
antecipada e a outra também.
Solicito que vocês mandem uma resposta 
o mais rápido possível e que tome uma 
providência.

Noeme Alves

De que adianta o carro do lixo passar 
todos os dias se as pessoas não têm edu-
cação e jogam lixo na rua?
Eu moro em Itapevi e todos os dias o carro 
do lixo passa para recolher o lixo.
Os moradores da minha rua não têm 
noção do que acontece quando jogam lixo 
na rua e quando chove... Com isto o lixo 
vai para os bueiros acabam entupindo e 
virando um caos. Já reclamei fiz reuniões, 
mas não adiantou.
Maria Elizabeth Pereira Lima

No dia 7 de outubro, fui na Casa Bahia e 
comprei uma máquina de lavar roupas. Falei 
com o vendedor Sergio. Ele foi muito aten-
cioso comigo e falou para que eu escolhesse 
a maquina do meu gosto. Então tudo bem, 
eu fiz a escolha da GE, então ele falou que 
a máquina LG era muito boa como todos 
vendedores falam.
Eu achei a máquina muito bonita e comprei, 
já que ele disse que ela era totalmente au-
tomática não pensei duas vezes, fiquei com 
ela. Quando foi dia 11de outubro eles fize-
ram a entrega da encomenda. Eu li a manual 
e comecei a lavar roupas, mas quando ela 
terminou de lavar eu percebi que ela tinha 
desligado, mais o painel tinha ficado aceso, 
não gostei e fui na Casa Bahia.
“Eu gostaria de falar com Sergio”, disse, e 
logo ele chegou. “Que deseja”, ele pergun-
tou. Eu falei: “Sergio me desculpe pela minha 
presença aqui porque eu não trago boas 
noticias pra você. Porque eu queria trocar a 
máquina. Eu não gostei, me desculpe, por 
favor, troque a máquina. Muito obrigado 
pela sua atenção”.
Maria Solange Rozendo

Troca de máquina

analisados com o apoio das publicações “Mos-
tra do Redescobrimento”, “Negro de Corpo e 
Alma” e “Arte afro-brasileira”. 
Na troca de conhecimentos que se deu na clas-
se, os estudantes puderam conhecer aspectos 
interessantes do candomblé, e (re) conhecer 
hábitos e costumes (afro) brasileiros que vão 
da mesa – caruru, vatapá, acarajé - à festa, 
ao som da música e da dança do samba, do 
carnaval, etc.
Como diz a aluna Edna em seu depoimento 
sobre “Milágrimas”: “É a magia da África que 
mexe com a nossa, por que será?”
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Aluno: Edson Aquino de Souza
Título: “Esquadrão da morte”
Editora: Record, 5ª edição, 
São Paulo, 2005
Autor: Caco Barcellos
Tema: Denúncia contra a violência da 
polícia. Caco Barcellos, um repórter rig-
oroso no que faz e como bom repórter, 
descobre que a polícia anda assassinan-
do  muitos jovens da periferia de 
São Paulo . 
Por que ler: O livro nos mostra o lado 
violento de policiais que, ao invés de 
nos proteger, acabam matando jovens 
entre 16 a 24 anos, confundidos com 
bandidos perigosos.

Aluna: Evânia Alves dos Santos
Título: “Amor de perdição”  
Editora: Ática, série Bom Livro, 2ª ed-
ição, 6ª impressão 
Autor: Camilo Castelo Branco
Tema: Conflitos entre famílias contra um 
grande amor.
Por que ler: O livro desperta bem a curi-
osidade do leitor, desde o título. É uma 
história polêmica devido aos conflitos 
existentes entre famílias e pessoas  de 
grande poder. 

Aluno: Joilson Francisco Moreira
Título: “Vidas secas”
Editora: Record, 1992, 63ª edição 
Autor: Graciliano Ramos
Tema: A história de retirantes das secas 
do sertão.
Por que ler: Por que o autor fala da 
vida dos sertanejos da década de 40, da 
simplicidade e de como eram explorados 
por não ter conhecimento. O leitor, ao 
ler esta obra, vai ter um novo conceito 
sobre essas pessoas que até hoje ainda 
sofrem com esses preconceitos.

Aluno: José de Jesus Freitas
Título: “Senhora”
Editora: Moderna
Autor: José de Alencar
Tema: O romance conta a história de 
Aurélia, uma menina de apenas 18 anos, 
a deusa dos bailes, a musa dos poetas  e 
o ídolo dos noivos,  rica e famosa. Uma  
garota muito rica, que tinha todos os 
homens a seu redor, mas sua grande 
paixão era por Seixas, por quem ela 
pagou cem contos de réis. 

Aluno: Carlos Antonio Nascimento Santos
Título: “Café, suor e lágrima”
Editora: Moderna, 9 ª edição
Autor: Luiz Galdino
Tema: A fidelidade de um escravo. 
Por que ler: Não perca a oportunidade de 
ler para ver até onde vai a sua lealdade 
com seu senhor.

Aluna: Dilza Cristina da Silva Ribeiro
Título: “O açúcar amargo”
Editora: Ática, 1995, 9ª edição
Autor: Luiz Puntel 
Tema:  Amar a seu próximo, sem olhar 
seus defeitos. O livro é  uma dura 
aventura, misturada com um estranho 
romance. Fala de uma adolescente que 
vive um destino muito ingrato e que 
tenta provar que tem talento e garra.
Por que ler: É um livro que mostra que 
mesmo dentro de sua própria família, 
temos que relevar muitas coisas para 
aprendermos a perdoar e sermos  
reconhecidos; mesmo que seja difícil 
lidar com isto.

Aluno: Edivando Albino da Silva
Título: “Fomos maus alunos “
Editora: Papirus, Campinas – SP 2003
Autor: Gilberto Dimenstein e 
Rubem Alves
Tema: É uma obra que conta a experiên-
cia que os  autores passaram juntos na 
escola, mas em situações diferentes. Eles 
se tornaram grandes amigos através 
da escrita.
Por que ler: Esse livro é muito bom de 
ler porque comenta sobre uma exper-
iência de duas pessoas diferentes,  com 
“curiosidade insaciável  pela mesma 
coisa da vida” . Eu recomendo 
para os  jovens. 

Os alunos do Módulo V se colocaram por 
alguns momentos na posição de críticos 
literários e elaboraram algumas indicações 
baseadas nas leituras desenvolvidas du-
rante o semestre, sob a coordenação dos 
professores de Português.
O objetivo desta seção é dar ao leitor do 
Ilha em Comunicação informações sobre 
os mais variados livros, incentivando a lei-
tura das obras.

Indicações literárias

Por que ler: Eu recomendo esse livro 
porque ele vai trazer para você infor-
mação sobre fama, corrupção, amizade 
e decepção no amor. O autor consegue 
prender a atenção do leitor com jeito, 
tornando a história cada vez mais sur-
preendente. Boa leitura. 

Aluna: Maria Cícera Gomes de Oliveira
Título: “Lendas do outono” 
Editora: Editora 34
Autor: Jim Harrison
Tema: Em “Lendas do outono” o autor 
conta que estava havendo uma guerra 
na Europa, a Primeira Guerra Mundial, 
e que todos os moços com idade acima 
de 18 anos tinham que participar dela, 
inclusive Samuel, irmão mais novo de 
uma família de camponeses, que parte, 
deixando sua amada, indo encontrá-la, 
anos mais tarde. 
Por que ler: O livro é bom, tem conflito, 
encontro amoroso na floresta durante 
a viagem para a guerra. Porém, muita 
coisa acontece nessa história. Vale a 
pena ler o livro.

Aluno: Milton Pereira Dias
Título: ”Rita, Ritinha aprendendo a amar”
Editora: Agora, 2002, 1ª edição
Autora: Rita Raschel
Tema: O livro retrata a vida sofrida de 
uma filha de pais alcoólicos.
Por que ler: “Rita, Ritinha aprendendo 
a amar” é uma das comoventes histórias 
reais que já li, onde a autora manifesta 
toda sua emoção, força para continuar 
lutando pela sua sofrida vida. Para aque-
les que se interessam por conhecer a 
realidade nua e crua da vida, está aí um 
bom livro para se ler. 

Aluna: Neuza de Paula Azevedo
Título: “A escrava Isaura”
Editora: Ática, 2ª edição
Autor: Bernardo Guimarães
Tema: O livro conta a história de Isaura, 
que  era uma escrava branca que Leôn-
cio, o dono da fazenda, cobiçava. Ela, 
por sua vez, não amava Leôncio que a 
castigava para mostrar o seu poder e 
suas maldades. 
Por que ler: Lendo este livro você vai 
entender como era o sofrimento dos 
escravos e a impiedade dos senhores, 
donos dos escravos.

Aluna: Sonia Rodolpho de Castro
Título: “O racismo”
Editora: Moderna, 2ª edição
Autor: Walcyr Carrasco
Tema: Este livro fala de um menino 
que sempre sonhou em ter um irmão, e 
quando o primo órfão vem morar com 
ele, passa a ter um irmão negro.
Por que ler: O livro mostra uma situação 
das crianças de rua e o preconceito ra-
cial. São problemas graves que dependem 
de mais educação e qualidade de vida 
para toda a população. 
Mas ninguém constrói uma casa sem o 
primeiro tijolo. Acredito que com o irmão 
negro todos nós poderemos pensar sobre 
o problema. Para os brancos, será uma 
oportunidade de refletir sobre a reali-
dade que nos cerca. Para os negros, a 
oportunidade de encarar mais de frente o 
preconceito e de descobrir novas formas 
de derrubá-lo.

Aluna: Sue Ellen Oliveira do Carmo
Título: “Romeu e Julieta”
Editora: Scipione, série Reencontro com a 
Literatura, S.Paulo, 2001 
Autor: Willian Sheakspeare – adaptação 
em Português de Leonardo Chianca
Tema: É uma obra que fala de um ro-
mance entre dois jovens que se apaixon-
am perdidamente, mas suas famílias são 
inimigas, e eles encontram dificuldade 
para viver esse amor.
Por que ler: Eu convido você a ler este 
livro porque faz a gente ver onde está o 
amor, o que é o amor, você já sentiu o 
amor incondicional? Agora, se você é do 
tipo que não muda...

Aluna: Valdelice Luzia Teles Hortêncio
Título: ‘A hora e a vez de Augusto Mat-
raga”
Editora: Nova Fronteira, 1996, 15ª im-
pressão
Autor: João Guimarães Rosa
Tema: O livro conta a história de um 
fazendeiro muito poderoso e rico, que 
passa por muitos conflitos e perde toda a 
sua fortuna.
Por que ler: É um clássico da literatura 
brasileira. Gostei do livro, pois a história 
retrata o sertão e como eram os sen-
hores fazendeiros. É uma história forte 
que prende o leitor e surpreende a cada 
capítulo



10 Ilha em comunicação    |    2º semestre 2006

“Trabalhei como conferente de artigos 
de informática por quatro anos, mas 
minha empresa terceirizou o trabalho de 
logística e fiquei sem emprego. Então, 
não por opção, mas por necessidade, 
passei a trabalhar como autônomo, ven-
dendo cosméticos. 
No começo foi muito difícil por ser 
um trabalho tradicional de mulheres. 
Participei de algumas reuniões, onde 
só havia mulheres. Confesso que fiquei 
muito constrangido, mas, aos poucos,fui 
me soltando.
Gostei tanto de trabalhar no ramo que 
estou penando em transformar o que 
é apenas um trabalho extra, em algo 
definitivo.
Ainda sou principiante, mas pretendo 
me inteirar mais no ramo de cosméticos.
A empresa para quem presto serviço, 
a famosa Natura, também incentiva a 
educação de Jovens e Adultos e trabalha 
com materiais reciclados.
Isso me deixou mais interessado em 
trabalhar com eles. 
Espero que outras empresas também 
façam como o Ilha e a empresa para a 
qual trabalho, incentivem a educação e a 
melhora do meio ambiente.”

Esta seção, com o objetivo de informar 
aos leitores sobre os mais variados ser-
viços prestados pelos próprios alunos do 
Ilha, apresenta nesta edição uma ativi-
dade profissional desenvolvida de Milton 
Pereira Dias, do Módulo V.
O estudante, que é vendedor de produtos 
cosméticos, uma atividade pouco explo-
rada pelos profissionais do sexo mascu-
lino, respondeu a uma série de perguntas 
dos colegas em classe e depois escreveu 
um texto sobre o que considerou mais 
importante sobre sua atividade. 
Ele também conta como começou...

Por Mirian Fuzetti

Caça-Talentos & OfíciosHistórias que a Vida Conta
Resposabolidade Social

Chamamos a atenção de todos para um 
problema que é muito grande na cidade 
de São Paulo, devido a desabamentos, 
ruas e avenidas alagadas, trânsito 
infernal.
A maioria dos paulistanos sofre bastante 
quando cai uma chuva um pouco mais 
forte na cidade, trazendo doenças que 
sempre aparecem nas enchentes, como 
a leptospirose, que se pega por meio da 
água misturada com urina de rato.
Pensando nesses problemas que atingem 
a população, foi desenvolvido um amplo 
programa de educação ambiental junto 
às escolas e grupos sociais da região 
metropolitana de São Paulo, projetando 

Aluna clama por mobilização pelo Rio Tietê 
Por Evânia Alves dos Santos

Saiba mais sobre o projeto Parceiros do Tietê

Embora muita coisa ainda precise ser feita 
pela despoluição do Rio Tietê, algumas ati-
vidades já estão sendo desenvolvidas, como 
o indicou reportagem publicada na Agência 
Imprensa Oficial do Estado, em 9 de junho 
deste ano.
Segundo a matéria, o Projeto Tietê, que se 
encontra em sua segunda etapa, visa “recu-
perar o mais importante rio paulista”. 
O programa, uma parceria entre a Compa-
nhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) e a iniciativa privada, quer 
contribuir para a despoluição da Bacia do 
Alto Tietê, gerando benefícios diretos para a 
Região Metropolitana de São Paulo.
Consciente de que a participação da comu-
nidade é fator de fundamental importância 
para o sucesso do Projeto Tietê – que nasceu 
justamente de um abaixo-assinado feito em 
1992 por 1,2 milhão de cidadãos paulistas –, 
a Sabesp financiou, em 1998, o Projeto Ob-
servando o Tietê, desenvolvido pela organi-
zação não-governamental SOS Mata Atlântica 
em 55 municípios ribeirinhos do interior 
do Estado.

A ONG foi então encarregada de elaborar um 
programa detalhado de educação e conscien-
tização ambiental, baseado em experiências 
de outros projetos de mobilização popular 
para defesa do meio ambiente.
De acordo com a reportagem, “o programa 
compreende ações como incentivar grupos 
organizados da comunidade a participar 
do projeto, acompanhando-os em todas as 
etapas, e elaborar um plano para as escolas, 
com capacitação de professores e confecção 
de material didático.”
“Cada um dos 300 grupos de monitoramento, 
que abrangem escolas das redes de ensino 
pública e privada e grupos da sociedade civil, 
utiliza um kit de análise da água. Ao lançar 
o Projeto Tietê, a Sabesp pretendia promover 
melhorias no ecossistema, na qualidade de 
vida e na saúde da população.”
Segundo os organizadores do projeto, o 
objetivo é de que no futuro o rio e os seus 
afluentes, ainda hoje poluídos, possam ser 
utilizados como local de lazer, abastecimento 
e turismo.

Cartas de reclamação 
e opinião

Carta contra cartas

Senhores professores e diretoria, me 
desculpem por estar sendo um tanto clara, 
mas essa é minha opinião. Já não aguento 
mais fazer carta de reclamação, nas aulas 
de português é só propaganda e carta 
de reclamação, já não tenho mais o que 
reclamar.

PS: novamente volto a pedir desculpas, 
não é nada com os professores, acho eles 
todos maravilhosos e é de uma dedicação 
invejável, mass essas cartas estão me 
tirando do sério.
OS 2: espero que essa declaração não 
venha me prejudicar de algum modo, pois 
foi dessa forma que encontrei para falar 
que as aulas de português estão se tornan-
do um pouco chatas.
Maria Maroli Araújo

Ele conheceu o outro 
lado do mundo
Por Edivando Albino da Silva

Um jovem que se chamava Ronaldo, era 
rico, saudável e inteligente até demais.
Sua vida parecia ser a melhor do mundo. 
Morava em uma bela casa e adorava 
festa e esporte. 
As mulheres caíam de amor aos seus pés, 
e ele “ficava” com centenas delas, só 
para se divertir.
Mas, apesar de mergulhar nos prazeres, 
ele vivia deprimido. Não encontrava 
sentido para a vida. 
Quando completou 29 anos, abandonou 
o seu lar e foi conhecer o mundo em ou-
tro país, quem sabe na busca por algum 
sentido para sua vida.
Pela primeira vez, realmente o Ronaldo 
conheceu o outro lado: passou fome, 
pegou várias doenças e ficou na misé-
ria, que quase o levou até a morte. Três 
desgraças na vida de um homem. 
Mas foi abandonando todos os bens 
materiais que passou a meditar 
profundamente. 
Foi “iluminado pela verdade”. Ou seja, 
considerou o desejo uma fonte da dor 
que nunca se satisfaz.
Ele refletiu sobre o seguinte: quando al-
cançamos uma coisa, passamos a querer 
outra e assim por diante, sem que isso 
nunca chegue ao fim. 
Ronaldo notou que esquecendo os 
desejos é possível viver uma vida bem 
simples, e a humildade pode um dia ser 
alcançada. Ele percebeu que a felicidade 
absoluta é ter paz e um sentimento.

um programa de comunicação e uma 
campanha de mobilização da sociedade 
para acompanhar e colaborar com as 
ações globais de despoluição do 
rio Tietê. 
Mais de 1.200 indústrias, que respondem 
por 90% da carga poluidora industrial 
lançada no rio, abraçaram o projeto e 
deixaram de jogar resíduos. Mas isso não 
é o suficiente, temos que colaborar sem-
pre para chegarmos à limpeza total. 
Por isso, digo que toda a população terá 
que fazer a sua parte, e só assim sentire-
mos a diferença, para que 
possamos respirar e viver melhor, e com 
isso sentir a pureza e a inocência da 
nossa natureza. 
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Contando um pouco sobre o Ilha

Vera/Ilha

Por Maria Cícera Gomes de Oliveira

O projeto foi criado em 2001 para dar 
oportunidade às pessoas que não tinham 
o Curso Fundamental e alfabetização. São 
pessoas de vários Estados brasileiros que 
estão aqui em São Paulo e não concluíram 
seus estudos. 
Tudo começou com os trabalhadores e 
moradores da Caixaria, que fica próxima 
ao Ceasa. Um certo dia notei pessoas di-
ferentes na Caixaria, com papéis amare-
linhos na mão divulgando a escola, con-
versando com os moradores e entrando 
em suas casas, sem querer saber quem 
eram essas pessoas.
Saindo do seu mundo para ir atrás de um 
sonho que era ajudar aquelas pessoas 
simples, para que elas retomassem os es-
tudos e conquistassem uma vida melhor. 
É, pra mim, foi dessa maneira que come-
çou o Ilha de Vera Cruz.
Na Caixaria, os homens trabalham em 
montagem de caixa de legumes e frutas, 
as mulheres, algumas, são empregadas 
domésticas, outras trabalham em empre-
sa terceirizadas conseguindo um empre-
go melhor.
Assim, esse projeto foi fundamental de-
mais para essas pessoas, com os voluntá-
rios que se dedicam muito para levar aos 
alunos os seus conhecimentos.
No início do curso, as permanências fo-
ram poucas ou houve muita desistência 
pelo fato da matéria “Português” ser 
prioridade. Todos achavam complicado, 
difícil, eles não acreditavam em si mes-
mos, deixando o curso. 
Outros foram até o fim. Não podemos es-
quecer que o cansaço atrapalhava muito, 

Depoimentos sobre o Ilha

Eu entrei no Ilha de Vera Cruz em agosto 
de 2005. Foi um ano e meio enriquecedor 
e de conhecimento. Durante esse tempo, 
conheci pessoas que me ensinaram não só 
o que é “A e B”, mas também a viver e 
entender o mundo.
Inicialmente eu estava inseguro, pois es-
tava vivendo uma experiência a qual eu 
nunca tinha tido: de estar em uma sala de 
aula e ficar frente a frente com um pro-
fessor, pois a única sala de aula em que 
estive foi há vinte anos, em escola rural.
No primeiro dia de aula, quando foi anun-
ciado em que módulo eu ia estudar, fiquei 
preocupado, não esperava que fosse no 
Módulo III, esperava mesmo o I, e isso 
me surpreendeu. Mas logo nos primeiros 
dias de aula eu tive professores que foram 
essenciais para superar essa insegurança, 
como, por  exemplo a professora Glória, 
pela qual  eu tenho grande carinho 
e respeito.
No primeiro dia de aula, ela pediu que nos 
apresentássemos e disséssemos o signifi-
cado dos nossos nomes, e na hora em que 
eu me apresentei, eu falei o significado 
do meu, tão enrolado, que nem eu mesmo 
entendi... Esperei que ela me desse uma 
bronca ou me olhasse de cara feia, e ela, 
simplesmente me disse: “Bela explicação”. 
Mesmo não entendendo nada do que eu falei.
E isso me fez perceber o quanto de respei-
to ela tinha pelos alunos. Percebi isso não 
só com ela, mas com todos os professores 
que conheci durante esse tempo.
Eu tenho certeza de que todos os alunos, 
sejam da alfabetização ou de qualquer ou-
tro módulo, a cada seis meses que mudam 
de módulo, têm uma nova visão do mundo.
Antes de entrar aqui a gente fica pensando 
mil coisas sobre o mundo, botando culpa 
em um e outro pelo fracasso. E de repen-
te, conhecemos pessoas que dedicam um 
tempo a levarem conhecimento (que, na 
minha opinião, é o bem mais precioso que 
existe) às que não tiveram acesso, isso nos 
faz refletir positivamente sobre o mundo.
Porque, se alguém me perguntar hoje, o 
que eu acho do mundo, eu diria: “O mun-
do é um garimpo muito farto, mas pre-
cisamos ser bons garimpeiros, porque se 
não, pisamos no ouro e confundimos com 
cascalho”. No Ilha eu aprendi o caminho 
para ser um bom garimpeiro. 

Bom garimpeiro

Nova oportunidade 
Por Valdelice Luzia Teles Hortêncio

“Sempre tive planos de voltar a estudar. 
Visitei várias escolas públicas, mas ao 
conhecê-las, logo vinha um desânimo, o 
ambiente não me agradava. Mas ao co-
nhecer o Ilha, não tive dúvidas: é nessa 
escola que eu vou estudar. 
Entrei aqui no Módulo II, no ano de 2005. 
Me sinto muito orgulhosa de fazer parte 
desse projeto que para mim foi muito im-
portante nesse meu recomeço de voltar a 
estudar, pois pretendo dar continuidade 
aos meus estudos.” 

afinal são três horas de aula. Muitos não 
tinham “pique”
Com o passar dos anos chegaram mais 
alunos de lugares diferentes, pessoas que 
moram em vila, em outros bairros, 
aumentando também o número de 
voluntários.
Hoje o Ilha de Vera Cruz está como a 
professora Glória sonhava, cheio de 
alunos, deixando assim de ser a escola da 
Caixaria e sim de toda a comunidade.

Cartas de reclamação 
e opinião

Ônibus lotado

Não agüento mais pegar ônibus superlo-
tado. Todos os dias, e chegar cansada na 
escola. É uma vergonha para a população 
que paga os impostos e uma tarifa de R$ 
2,00 a passagem. Parece que estamos 
viajando gratuitamente, dado o descaso.
Chego ao ponto de ônibus por volta das 
18h00, e para conseguir entrar nele, 
espero de 20 a 15 minutos. Ônibus 

que chegam cada vez mais cheios. Nos 
pontos parecem que não entram pessoas, 
mas animais. Esmagando ainda mais os 
passageiros que se encontram no interior 
dos ônibus. 
Entendemos que todos tenham horários 
e precisam chegar a seus destinos. E por 
este motivo creio que temos que ter ônibus 
extras para que a situação melhore.
Isto precisa acabar, precisamos ter mais 
respeito por parte dos gestores e funcio-
nários, afinal pagamos e queremos nossos 
direitos.
Marlene R. Ferreira
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Histórias que a Vida Conta

Após entrevista realizada por todos os 
estudantes do Ilha de Vera Cruz com o 
cineasta Fernando Meirelles, os alunos 
do Módulo V, elaboraram  textos regis-
trando suas impressões.
Até quem não pôde ir ao evento escre-
veu, como foi o caso do aluno Carlos 
Antônio Nascimentos Santos. “Não pude 
vir na entrevista por motivo de trabalho, 
mas tive oportunidade de ver o filme 
Cidade de Deus... O filme fala da vio-
lência e do poder do trafico. O que leva 
crianças e adolescentes a fazerem parte 
das drogas e de organizações crimino-
sas... Mostrando o caminho errado que 
foi tomado na vida...”
Muitos alunos ficaram honrados de rece-
ber uma pessoa tão importante. “Todos 
os alunos que estudam aqui tiveram pra-
zer de conhecer o Fernando Meirelles...”, 
escreveu Edivando Albino da Silva.
Os estudantes também estranharam o 
fato de Meirelles ter iniciado a faculdade 

Entrevista com Fernando Meirelles
Módulo V dá sua visão sobre Fernando Meirelles

de Arquitetura, sem tê-la terminado. 
“Ele fez faculdade, mas não terminou, 
pois seu interesse era pela arte”, consi-
derou Neuza Paula Azevedo.
“O que me impressionou foi a maneira 
que ele falou do filme Cidade de Deus. 
Ele não imaginava que iria fazer tanto 
sucesso, devido à tanta violência”, co-
mentou Evânia Alves dos Santos.
“A maneira que ele se referiu à violên-
cia dentro do filme é que me chamou à 
atenção, foi quando ele falou que toda 
aquela violência foi somente baseada em 
fatos reais, mas que na realidade é bem 
pior...”, acrescentou Evânia. 
“O Fernando Meirelles demostrou ser 
uma pessoa muito desinibida com o seu 
jeito. Não demostrou nenhuma dificulda-
de na entrevista, respondeu claramente 
as perguntas. Me pareceu uma pessoa 
polêmica à primeira vista...”, analisou 
Dilza C. da Silva.
A estudante Valdelice L. Telles Hortêncio 

Sr. Gerente,
Em 14 de outubro de 2006 mandei uma 
lista de compras para entregar na minha 
casa. Falaram que não cobravam taxa 
de entrega. Minhas compras dariam R$ 
800,00, mas na nota veio o total de R$ 
832,00.

Direito do consumidor

notou que Fernando Meirelles “ficou co-
nhecido mundialmente depois de dirigir 
o filme Cidade de Deus... Mas ele dirigiu 
outros filmes também, como: Domésticas 
e O Jardineiro Fiel...”
“O Fernando Meirelles foi de uma classe, 
uma pessoas bastante acessível em toda 
a entrevista, mesmo quando as pessoas 
criticavam o filme Cidade de Deus”, con-
cordou Valdelice com Dilza. 
“Eu imaginava que ele fosse uma pes-
soa mais formal, por ser reconhecido 
mundialmente. No entanto, ele estava 
à vontade e passou isso para todos que 
estavam ali.”
“Eu poderia escrever aqui várias vezes, 
‘adorei a entrevista’ e a oportunidade de 
estar ali dividindo o mesmo espaço com 
um diretor de cinema indicado para o 
Oscar”, ressaltou Valdelice.
Joilson Moreira também lembrou que 
Meirelles “surpreendeu, porque esperá-

vamos uma celebridade internacional 
intocável, e ele nos mostrou ser uma 
pessoa humilde, respondendo às nossas 
perguntas com humilde e respeito”.
“Perguntei se o filme Cidade de Deus 
sofreu algum tipo de censura, e ele disse: 
‘Não. No Brasil não há mais censura. O 
que existe é classificasão de idade.”
“E de fato o filme mostra cenas de po-
liciais traficando armas. E estorquindo 
dinheiro de traficante.”
“Você não sofreu nem um tipo de repres-
são?”, perguntou Joílson novamente. “E 
ele disse: ‘Não’. E nos contou uma história 
real envolvendo policiais...”
“Logo em seguida perguntei sobre o filme 
O Jardineiro fiel’, com o que ele teve a 
idéia de fazer o filme de uma história 
africana. E ele nos falou: ‘Depois do filme 
Cidade Deus ganhei destaque internacio-
nal e obtive muitos convites para fazer 
filmes...’.

Cartas de reclamação 
e opinião

Problema no hospital

Meu nome é José R. Souza, tenho 36 
anos. Meu irmão sofreu um acidente de 
moto no dia 16/10 as 10:15 da manhã e 
deu entrada na emergência de um hospital 
em São Paulo. Mas no mesmo não gostei 
do atendimento.
No setor ortopedia, por falta de médico, 
deixaram o meu irmão em cima daquela 
maca do resgate desde quando chegou 
no hospital até 1h30 da manhã. José R. 
Souza 

Problema no hospital

Temos nosso posto de saúde aqui no bair-
ro, mas é como se não tivéssemos.
Estive no dia 24/10 para marcar consulta 
e exames, assim que cheguei na recepção 
ouvi da atendente que não podia agendar 
a consulta no momento, só para 30 dias.
Achei um absurdo!
Peço ao sr. Prefeito que tome uma pro-
vidência, pois a população está sendo 
prejudicada.
Tereza Rodrigues

Liguei para o mercado e falaram que essa 
diferença era uma cobrança de taxas 
de entrega.
Gostaria de saber o porquê dessa taxa, se 
no panfleto fala que não cobrava taxa 
de entrega?
Espero uma resposta sua. Obrigado.

Cícero Mateus dos Santos


