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SOBRE MENINOS E MENINAS
Segundo o pensamento tradicional, diz-se que só existem dois gêneros:
o masculino e o feminino. Mas será mesmo?

Atualmente, a discussão sobre
identidade
de
gênero
tem
movimentado a mídia. Personagens
como Ivana, criada pela escritora
Glória Perez e interpretada por
Carol Duarte, da novela A Força do
Querer, e cantoras e cantores como
Rico Dalasam, Pabllo Vittar e Triz
têm trazido para a televisão aberta
e para as redes sociais questões
importantes como essa.

No começo fica realmente difícil
compreender a possibilidade de
existirem mais definições de gênero
do que aquelas ligadas ao sexo
biológico do indivíduo, quer dizer,
ligadas ao aparelho reprodutor
que ele possui. Parece que todos
deveríamos
ser,
idealmente,
cisgêneros, isto é, nos identificarmos
com o gênero no qual nascemos
biologicamente. Porém, existem os
Mas, afinal, o que é gênero? casos das pessoas transgêneras, que
Vivemos em uma sociedade que são aquelas que não se identificam
entende gênero como uma definição com o corpo no qual nasceram,
binária, isto é, só existiriam dois como é o caso do personagem Ivana
grupos possíveis: o masculino e o em A Força do Querer.
feminino. Porém, com a evolução Se para alguns já é difícil de entender
dos debates, as últimas gerações que é possível não se identificar
começaram a questionar tanto a com o seu gênero de nascença,
expressão e o papel do gênero na mais difícil ainda é compreender
sociedade (como se vestir, como se que a sexualidade de uma pessoa,
portar e inclusive o papel de cada ou melhor, a orientação sexual dela
um no mercado de trabalho) como não está de modo algum ligada à
a própria divisão de gênero em sua identidade de gênero. Sendo
feminino e masculino.
assim, um homem transgênero,

como o personagem Ivana, pode
ser sexualmente atraído tanto
por pessoas do gênero feminino
como do masculino, ou, ainda, por
ambos. Isso quer dizer que mesmo
mudando de gênero uma pessoa
pode ser heterossexual (gostar do
gênero oposto àquele com o qual ela
se identifica), homossexual (gostar
do mesmo gênero) ou bissexual (se
interessar pelos dois gêneros).
Se entendermos que gênero e
sexualidade são coisas que não
estão necessariamente ligadas,
o assunto certamente se tornará
menos complexo. O problema para
entender essa questão é acreditar
que o ser humano tem que se
identificar com o gênero que lhe
foi imposto pelo órgão sexual
biológico com o qual ele nasceu.
E que, aceitando essa imposição,
deve ainda desenvolver interesse
sexual única e exclusivamente pelo
gênero oposto ao seu, como se a

sexualidade tivesse somente um
intuito reprodutivo.
Existe uma enormidade de
variações de gêneros e não é preciso
mudar suas convicções nem sua
religiosidade para aprender a
respeitar a identificação de gênero
e a sexualidade do próximo,
afinal, o que importa mesmo é a
felicidade e a boa convivência em
sociedade. Muitas vezes, a falta de
esclarecimento pode nos levar a
atitudes extremas pela simples falta
de conhecimento, por isso, aproveite
que o assunto está em alta e procure
informações: a intolerância é sempre
nossa principal inimiga.
Fica a dica!

http://orientando.org
Mais informações sobre orientação,
gênero e intersexualidade.

CDHU

Caminhos da urbanização

Por que houve uma Imissão de Posse no Sítio São Francisco em junho de 2017?
A retirada das famílias que ocuparam
recentemente as frentes de obras da
Urbanização do Sítio São Francisco
aconteceu em razão da necessidade de dar
andamento à intervenção e garantir, em
um futuro próximo, a regularização das
casas que estão recebendo benfeitorias
da urbanização, tais como: ligação
regular de água e esgoto, obras de
drenagem, colocação de guias e sarjetas, e
pavimentação das ruas, além das famílias
que já estão morando nas unidades da
CDHU nos empreendimentos Guarulhos
C, que também dependem da urbanização
para terem a documentação de propriedade
de suas moradias. Todo esse processo
foi amplamente apresentado para a
comunidade em diversas reuniões no CIC
e nos atendimentos que a CDHU vem
fazendo, desde 2008, em seu escritório de
apoio técnico, atualmente localizado na
Rua Nove, 193, antiga Fábrica Violeta.

Ouvidoria CDHU:
Rua Boa Vista, 170 - 8º andar - Bloco 4 - Centro - 01014-000 - São Paulo/SP
Atendimento: das 9:00h às 12:30h e das 14:00h às 17:00h, de 2ª a 6ª feira
Telefones: (0xx11) 2505-2863 - Fax: (0xx11) 2505-2864
Site: http://www.cdhu.sp.gov.br/atendimento/ouvidoria-cdhu.asp

Todas as UHs construídas pela
CDHU foram destinadas às famílias
que precisavam ser removidas para
atender à legislação às diretrizes,
visando a melhoria na qualidade de
vida e a regularização fundiária do
Sítio. Na primeira fase da Urbanização
foi construído o empreendimento
Guarulhos C23. Logo em seguida, os
empreendimentos Guarulhos C16, C17,
C18 e C24, todos no Sítio São Francisco.
E por fim os empreendimentos Guarulhos
Z e V “(já entregues) e o Guarulhos E (em

processo de fechamento de grupo) todos
bem próximos da área. Fatores como
a resistência das famílias em sair das
áreas de remoção e sucessivas invasões,
infelizmente atrasam o processo de
Urbanização.
Com a parceria estabelecida entre a
Prefeitura Municipal de Guarulhos e a
CDHU, além da viabilização de unidades
do Projeto Minha Casa Minha Vida no
município, houve um aumento na oferta
de unidades habitacionais, possibilitando
o atendimento de famílias residentes, que
passaram a construir após o cadastramento
de 2008. Contudo, há pouquíssimo tempo
novas famílias ocuparam as áreas que já
haviam sido desocupadas, impedindo as
obras e impondo a necessidade de retirada
por meio judicial.
Com a desocupação dessa grande área, a
CDHU iniciou as obras no terreno onde
serão construídas as UHs mistas, ou
seja, aquelas que atenderão as famílias
que tinham casa e comércio/serviços
cadastrados e tiveram que ser removidos,
além de poder dar continuidade às obras
da travessia do Córrego Marcos Freire
e à conclusão de viários importantes,
como as ruas Soweto, Projetadas 07 e 07,
Projetada 05, João de Barros e a Avenida
Norte Sul.
Nas duas imagens ao lado podemos
observar como está a área atualmente e
como ficará após o término dessas obras.

CRÔNICA

Aroldo: um cacto pra
chamar de meu
Eu nunca tive aquele instinto materno que
o senso comum diz que toda mulher tem.
Nunca soube cuidar de mim mesma, quem
dirá de outros seres vivos. Então, um dia,
fiz 19 anos e virei uma pré-adulta. E como
dizia o grande filósofo contemporâneo
Ben Parker “com grandes poderes, vêm
as grandes responsabilidades”. A partir
disso, resolvi que minha primeira grande
responsabilidade seria uma planta, um
cacto que nomeei de Aroldo.
Quando recebi o Aroldo tratei logo
de criar um terrário: peguei um vaso
transparente bem bonito, coloquei terra,
umas pedrinhas brancas e o plantei no
meio. Daí em diante, eu apresentava
Aroldo pra todo mundo que ia à minha
casa.
Recebi vários conselhos e opiniões
diferentes relacionados à minha cria:
“Não coloca muita água, senão ele
morre”, “Deixa no sol! Ele é um cacto,
tá acostumado com o sertão!”, “Conversa
com ele de vez em quando. Plantas gostam
disso”, “Ficou lindo o seu terrário! Me

ensina a fazer um?”, “Você vai matá-lo.”.
Com o passar do tempo, Aroldo e eu
desenvolvemos uma relação de afeto. Ele
ficava no criado-mudo ao lado da minha
cama. Vez ou outra eu colocava uma colher
de sobremesa de água. Quando ele estava
meio amarelado, com cara de hepatite,
eu o levava pra tomar um solzinho. De
vez em quando eu conversava com ele.
Quando estava com o violão também
tocava e cantava pra que ele ficasse bem.
Esses dias fui colocar Aroldo pra tomar
um sol e desamarelar, mas não teve jeito.
Deixei um... Dois... Três... Quatro dias,
e nada. Aroldo continuava imitando um
Simpson. Foi aí que percebi que Aroldo
estava doente. Tentei colocar vitamina na
terra, tirar a parte podre, deixar ele mais
tempo no sol, trocar de vaso, trocar de
terra... Tentei de tudo, mas meus esforços
não adiantaram de nada. Acho que foram
minhas notas mal feitas no violão. Toquei
tão mal que adoeci o pobre do cacto que
só queria ser cacto e não uma cria.
Aroldo morreu. Talvez um dia eu aceite

que algo que eu demorei tanto tempo pra
aprender a tratar, algo em que eu investi
horas da minha vida pesquisando em
blogs de gente que gosta de mato (horas
essas que não voltarão), simplesmente
foi embora. Sem nem se importar com
meus sentimentos, sem nem dar um
“tchauzinho”. Talvez ele até tenha dado,
eu é que não interpretei. Mas também não
me julguem, eu não falo plantanês.
Tirei duas lições valiosas desse meu
efêmero convívio com Aroldo. A primeira
delas é que, às vezes, as coisas (ou pessoas)
as quais dedicamos tanto tempo, as quais

damos tanto amor, e com as quais nos
preocupamos, elas nem sempre vão nos
agradecer, ou ficar conosco pra sempre.
Tem horas que, assim como eu fiz com o
Aroldo, precisamos deixar as coisas (ou
pessoas) seguirem seu curso, amarelarem
e irem embora, porque nem que se queira
se enjaula o que nasceu pra ir pro mundo.
A segunda e, talvez, a mais importante
de todas, é que eu preciso urgentemente
me matricular em uma escola de música,
porque nem meu cacto aguentou o tal
barulho que eu chamava de “som”.

PERFIL

Artistas da região do Pimentas em Guarulhos contam um
pouco de sua trajetória e de seus objetivos para o futuro
Um artista é uma pessoa envolvida com a criação de linguagens artísticas, como o desenho, o cinema,
a música e o texto (falado ou escrito). Às vezes, somente damos valor a artistas que estão nas grandes
mídias, porém os artistas locais são muito importantes para o desenvolvimento da comunidade.
Durante a 1º Mostra Cultural do Sítio São Francisco alguns artistas locais se apresentaram e tivemos
a oportunidade de conversar com eles para conhecermos um pouco mais sobre o trabalho que
desenvolvem e também quais foram suas principais influências nessa trajetória.

Nome: Kaifaces - Martin, Black Son e DJ Davisson
Influências: Samba, Black Music, Hip Hop, Rap e os
revolucionários Martin Luther King, Malcon X e Gandhi.
Onde encontrar? Facebook e Youtube: Kaifaces

Nome: Mr. San e MC Kaique Jr.
Influências: Raízes do Funk e do Rap; Emicida,
Neguinho do Caxeta e MC Felipe Boladão
Onde encontrar? Instagram: Mr.San

Nome: MC Diones
Influências: MC Daleste,
MC Guimê e Dimenor DR
Onde encontrar? Youtube:
Mc Diones - Clack Buuum

Nome: DJ Will
Influências: Cypress Hill e DJ Marks
Onde encontrar? Facebook:
Tropa dos Djs e Youtube: RP Produtora
Nome: Leandro Lopes
Influências: Myrian Portes, Rodrigo Leite,
Henrique Müller, Cecilia Guida
Onde encontrar? Facebook: Coral, Música &
Orquestra Projeto Música no Pimentas

Nome: Skoze - Fabrício Ramos
Influências: Daim, Binho Ribeiro, Magic
Onde encontrar? É só ficar de olho nas
ruas da região do Pimentas (Na Rua
Nove, em frente ao EAT da CDHU)

Nome: Hélio Lima
Influências: Pina Bausch, Martha Graham,
Isadora Duncan e Rodrigo Pederneiras (Grupo Corpo)
Onde encontrar? Facebook: Maiybuiye
performance troupe

Nome: Adrenalina 1000
Influências: Forró e Música Popular Brasileira
Música de maior sucesso: Bad Boy
Onde encontrar? Youtube: Forró Adrenalina 1000
DVD Oficial em São Paulo

A comunidade em destaque

NOSSAS REDES SOCIAIS

Soundcloud

soundcloud.com/projetocomcom-pimentas

Flickr

flickr.com/comcompimentas

Blog

projetocomcompimentas.wordpress.com

Facebook

facebook.com/projetocomcom.pimentas

Email

projetocomcom.pimentas@gmail.com

Twitter

twitter.com/comcompimentas

YouTube

youtube.com/pimentasemfoco

Instagram

instagram.com/projetocomcompimentas

participe!

Projeto ComCom Pimentas

Toda segunda, quarta e sexta
das 10h às 12h e das 14h às 16h
EAT - Escritório de Apoio
Técnico - CDHU
Rua Nove, 193 (Em frente ao C9,
antiga fábrica Violeta).
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