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A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE COMO AGENTE SOCIAL
Iniciativas com foco no esporte reforçam o vínculo comunitário em ações
de inclusão social, construção da cidadania e lazer

Em tempos de grandes competições
internacionais, como a Copa do
Mundo e as Olimpíadas, o esporte
como um todo sempre retorna a uma
posição de destaque no nosso dia-adia. Os noticiários são povoados pelas
mais variadas modalidades esportivas
que vão além do nosso sagrado e
querido futebol. Nas periferias, há
inúmeras tentativas de proporcionar
aos jovens a possibilidade de adentrar
esse mundo, com projetos sociais
de iniciativa pública, privada e
comunitária.
Nos Pimentas, dentro do bairro Sítio
São Francisco, temos o Criança no
Esporte como exemplo. Idealizado
pelos moradores Jefferson Eufrásio
e Francinaldo, é um projeto que
tem o objetivo de incentivar jovens
que queiram iniciar a carreira como
jogadores de futebol. Eles recebem
treinamento e preparo tático dados
pelos idealizadores, que serve para
já instruí-los nas disputas dos
campeonatos da região.
Jefferson e Francinaldo também
realizam eventos esportivos dentro
do projeto. Infelizmente, eles não

contam com apoio de iniciativas
públicas ou privadas. Dentro de uma
perspectiva comunitária, a dupla se
encarrega de providenciar os recursos
mínimos para as realizações de seus
campeonatos e manutenção dos times
dos jovens que são orientados por eles.
O próprio Jefferson aponta também a
falta de outro incentivo nesse processo,
o dos pais: “O que me deixa chateado é
a falta de incentivo dos pais em ajudar,
que além de colocar as crianças no
esporte e lazer, também cria o senso
de cidadania nelas, o que faz com que
elas não se atrapalhem na vida.”
Em outro ponto da região, ali no
Jardim Albertina, existe o projeto
Sandro Dias School dentro do centro
comercial conhecido como Esquina
dos Pimentas. É uma escola voltada à
formação de crianças e adolescentes,
entre 7 e 17 anos, na prática do
skate como uma possibilidade de
profissionalização. O espaço do
estabelecimento conta com uma
parceria entre o empreendimento e
o skatista profissional Sandro Dias,
mais conhecido internacionalmente
como Mineirinho, que é o fundador

do projeto. O Esquina dos Pimentas
cede sua infraestrutura com uma
rampa profissional e o projeto traz
educadores treinados para o trabalho
com a juventude local.
O educador Vanderley, também
conhecido como Arame, declara que
existe uma preocupação social com os
jovens atletas que participam das aulas
no projeto: “Aqui tem uma molecada
muito carente, (...) às vezes, nem gosta
de ir pra escola, então estando aqui
a gente consegue passar a visão para
o moleque ir pra escola e deixar de
estar na rua, (...) e estando aqui com a
gente, está bem guardado, praticando
esporte e abrindo a mente, que é legal.”
A repercussão do espaço esportivo no
empreendimento tem sido bastante
positiva, sendo uma das razões o
fato de que o skate tem muito a ver
com a estrutura urbana da região,
em ruas e rampas com um acesso
livre e democrático. Fora do horário
de aula, a rampa é aberta a qualquer
tipo de público, garantindo o esporte
como algo acessível de ser praticado,
inclusive em questões de gênero e
idade.

É consenso entre os educadores de
ambos projetos a necessidade de
investimento de políticas públicas no
esporte para que iniciativas como essas
possam ser mantidas e multiplicadas
na cidade, como Arame afirma: “falta
espaço igual a este aqui, com um
espaço desse aqui não precisa de mais
nada, porque aqui a molecada já vai
se preparando.” Em novembro do ano
passado um orçamento de mais de 23
milhões de reais foi previsto para 2018
destinado ao esporte, no município
de Guarulhos, hoje uma subsecretaria
dentro da Secretaria de Educação,
Esporte e Lazer (SECEL), que conta
com um investimento geral superior
a 1 bilhão de reais neste ano. Ciente
desta informação, Jefferson espera
que esse dinheiro seja destinado para
a construção e revitalização de áreas
esportivas no Bairro dos Pimentas.
Fica por parte dos educadores a
certeza que o esporte faz com que
o jovem ocupe seu tempo, também
contribuindo com sua educação.

CDHU

Encontro reúne lideranças para troca de experiências
A participação da população para o desenvolvimento local e o
fortalecimento da organização comunitária

No mês de abril foi realizada no espaço de
cultura NUA, em São Miguel, a reunião de
lideranças com a participação dos projetos
Pantanal – União de Vila Nova, México
70 em São Vicente, Serra do Mar em
Cubatão, Pimentas no Sítio São Francisco,
e um grupo de profissionais da habitação
e moradores do residencial Jardim
Carandá em Sorocaba. Com o objetivo
de promover a troca de experiências
entre os projetos, a conversa passou
pelas dificuldades encontradas durante a
urbanização, seus desafios e o receio da
população relacionado aos seus processos.

“As pessoas se sentem fortalecidas
quando escutam outras que superaram
processos que elas estão vivendo nesse
momento, então é uma troca muito
interessante de vários processos e vários
momentos de uma organização ou de um
projeto de urbanização do governo, do
poder público“, disse Walkyria Marques
de Paula, gerente de recuperação urbana
na CDHU.
O evento abre um importante espaço
de diálogo entre a população, com sua
participação efetiva e a compreensão do
momento que cada um dos grupos vive

em seus projetos. O debate em todas as
etapas da urbanização prepara a população
para uma discussão mais aprofundada e
transforma experiências individuais em
uma base colaborativa, a partir da sua
organização comunitária.
Destaca-se a importância de desenvolver
projetos em que a população se identifique
e se aproprie do conhecimento, criando
formas sustentáveis para atuar em suas
regiões. A intenção é aproximar as pessoas
em uma rede que proporcione outras
discussões em todas as áreas relacionadas
à urbanização e ao trabalho que o estado

desenvolve com a participação efetiva da
comunidade.
Nos apontamentos que encerraram o
evento, foi criada uma agenda para manter
periodicamente os encontros e conhecer os
projetos que estiveram representados na
reunião. Também foi iniciada a produção
de um filme sobre os encontros dentre
as atividades realizadas pela CDHU em
projetos de urbanização e a integração
dos projetos em sua metodologia de
desenvolvimento.

CRÔNICA

É tempo de Copa!
tirinha por Thiago Paiva Leite - Shock

Copa do Mundo! Há quem diga que
é desnecessária, que só gasta dinheiro
público e causa algazarra. Não confio
em quem pensa assim. Se você reclama
que é pão e circo, quero ver algo melhor
que a clássica formação de jogo C-C-C:
churrasco, cerveja e copa. Futebol é
do mercado, mas futebol também é do
povo. Nelson Rodrigues já dizia que o
nosso país foi fundado com a vitória da
copa na Suécia. A nossa primeira taça,
o nosso primeiro orgulho nacional.
O que dizer do show de entretenimento
e emoção dentro de campo? Basicamente,
todos os melhores jogadores, de todos
os melhores times do mundo, alguns
verdadeiros gênios da bola, todos reunidos
dentro de um gramado. Isso sim é o que
eu chamo de espetáculo. Se somarmos
o talento dos jogadores e a genialidade
das dirigências dos grandes técnicos
de seus respectivos times, só se pode
chegar a um resultado: um espetáculo
tão delicioso de ver, que deixaria O
Lago dos Cisnes da Bolshoi no chinelo.
Pra mim, uma das maiores graças da
copa do mundo é poder ver momentos
históricos sendo reapresentados bem

diante dos meus olhos. Assistir um jogo
de Portugal x Espanha me leva a viajar na
época em que a briga era fora dos campos
e não foi encerrada com um apito, mas
com um tratado. Falando nos portugueses,
imagina uma revanche nossa metendo
um 7x1 neles? Se bem que 7x1 nos traz
umas memórias que preferimos esquecer.

É mágico ver que de 4 em 4 anos,
pessoas do mundo inteiro se mobilizam,
saem mais cedo de seus trabalhos, os
amigos se reúnem, ruas são fechadas,
calçadas são pintadas, tem bandeirinhas
em todos os lugares, rostos pintados,
e a união se erguendo como um
grande titã toma seu lugar de honra.

Corintiano e palmeirense sentando na
mesma mesa no bar, suando frio, se
abraçando e torcendo pela primeira vez,
por um mesmo time. É verde e amarelo sem
patos e panelas. A imagem do Canarinho
Pistola como o espírito de uma nação.
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INFOGRÁFICO

dicas de

o sítio em ação separou uma dica de esporte para cada dia da semana, alguns mais radicais do que
outros, porém, todos na região dos pimentas e com instrutor. são dicas legais que vale a pena conferir

SKATE
Idade: 6 a 17 anos
Local: Esquina dos Pimentas - Estr.
Juscelino Kubtischek, 2543 - Pimentas
Horário: Seg. e Quar. 9h e às 16h
Instrutor: Arame e Bereta

BASQUETE
Idade: 10 a 13 anos
Local: CÉU Pimentas - Estr. do Caminho
Velho, 351 - Jardim Nova Cidade
Horário: Ter. e Sex. 9h
Instrutor: Mario

FUTEBOL

Rede Social
https://goo.gl/VaRJ29

Idade: 7 a 16 anos
Local: CIC - Estr. do Capão Bonito,
53 - Jardim Maria de Lourdes
Horário: Seg. e Sex. 10h
Instrutor: Airton

capoeira
Idade: A PARTIR DE 3 anos
Local: CIC - Estr. do Capão Bonito,
53 - Jardim Maria de Lourdes
Horário: Seg. Quar. e Sáb. 19h
Instrutor: Mestre Espoleta
Rede Social
https://goo.gl/J18MR1

Boxe
Idade: A PARTIR DE 7 anos
Local: Coliseu Boxe Center - R. Caminho
Quatorze, 18 - Jardim Nova Cidade
Horário: Sex. 16h, 18h e 19h30
Instrutor: Caio
Rede Social
https://goo.gl/X3Sspc

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

Rádio ComCom
radiocomcom.com.br

Intervenções Artísticas
na Urbanização do
Sítio São Francisco
facebook.com/iaudositio

participe!
Projeto ComCom Pimentas

Toda segunda, quarta e sexta
das 10h às 12h e das 14h às 16h
Rua Antônio Dias Santos, 254 - Jd.
Alice - Guarulhos - São Paulo

produziram esta edição
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ASSISTA aO QUADRO PIMENTAS EM FOCO
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