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EDITORIAL

Por Markiano Charan Filho, diretor-presidente da ADEVA

Computador, venha aqui!
Se alguém não sabia, eu vou contar: as entidades precisam de parceiros. Por isso, a busca por
parceria é uma tarefa diária, que deve ser feita
incansavelmente.
Antenado nessa busca, tenho notado que ultimamente muitos apoiadores destinam seus recursos
apenas para compra de equipamentos, reformas
e similares. Então, cabe a pergunta: e o material humano? Quem apoiará esse item orçamentário? Afinal, de nada adianta uma entidade bem
apresentável, com uma sede bonita, moderna,
com equipamentos de última geração, mas sem
ninguém para operá-los. E como custear atividades que dependam exclusivamente de profissionais, como instrutores, psicólogos, médicos,
enfermeiros ou fisioterapeutas?

Sei que muitos apoiadores ficam reticentes em
contemplar recursos humanos quando financiam
projetos, temendo possíveis problemas trabalhistas ou desvio de recursos. Mas será que não
há instrumentos jurídicos por meio dos quais se
possa evitar esses transtornos? Não é mais justo
punir as organizações que não são sérias do que
dificultar o trabalho daquelas que atuam corretamente?
O caminho é criar mecanismos de prestação
de contas capazes de garantir o correto uso do
recurso. Além disso, é fundamental acabar com
as entidades de fachadas. Favorecer as organizações idôneas e facilitar a atuação das mesmas são
medidas que contribuirão para o fortalecimento
do terceiro setor. Afinal de contas, (ainda) não é
possível para os voluntários de uma instituição
serem obedecidos se
derem ordens aos equipamentos: “Computador,
ligue!” “Porta, abra!”
“Impressora, ponha seu
papel, sua tinta, imprima
o relatório e traga aqui em
minha mesa”. “Bengala,
ensine aquela pessoa a
andar sozinha na rua!”
As entidades são feitas de
móveis e equipamentos.
Porém, o que dá vida a
elas é o calor das pessoas
que colocam seus corações no auxílio aos mais
necessitados.
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LAZER

Estive lá e gostei!

Por Sidney Tobias de Souza | sidney@adeva.org.br

Memorial da América Latina,
espaço público de história e cultura
O local é de fácil acesso por transporte público (trem, metrô e ônibus), bike
(ciclofaixa na Av. Auro Soares de Moura Andrade e bicicletário no portão 9) e carro
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Seu projeto cultural foi desenvolvido pelo antropólogo Darcy Ribeiro e o conjunto arquitetônico,
projetado por Oscar Niemeyer. O complexo é constituído por 25.210 m2 de área construída, dividido
pela Avenida Auro Soares de Moura Andrade em
duas partes unidas por uma passarela. Tem de
um lado, a Praça da Sombra com 160 palmeiras
jerivá, o edifício da administração, o Pavilhão
da Criatividade, o edifício do Parlamento LatinoAmericano, e o Auditório Simón Bolívar (capacidade
para 1.800 pessoas), decorado por uma tapeçaria
de 800 m2, obra da artista plástica Tomie Ohtake,
destruídos por um incêndio em 2013 e totalmente
restaurados.
Do outro lado, a Biblioteca Latino-Americana
contendo mais de 30 mil obras, algumas disponibilizadas para download em áudio, a Galeria Marta
Traba, o único espaço museológico existente no
Brasil inteiramente dedicado à arte latino-americana, que promove exposições de artistas emergentes e consagrados, e o Salão de Atos, dispostos
ao longo da Praça Cívica, também conhecida como
Praça do Sol, inteiramente pavimentada, sem
árvores nem jardins, com capacidade para 40.000
pessoas, onde acontecem manifestações culturais,
como festas regionais brasileiras e típicas dos países
da América Latina, shows populares, concertos,

oficinas etc. Na Praça Cívica está a grande escultura
em concreto, também de Niemeyer, representando
uma mão aberta, em posição vertical, com sete
metros de altura, tendo o mapa da América Latina
em baixo-relevo na palma, pintado de vermelho,
simbolizando uma mancha de sangue, em referência
à história turbulenta da região.
A arquitetura do Memorial é por si só uma grande
obra de arte. Marcada pela presença de colunas
externas, abóbadas, paredes de vidro, e grandes
espaços internos livres que permitem ao visitante
ampla visão do interior das edificações. Um evento
cultural imperdível que acontece no mês de julho
no Memorial merece destaque, o Festival de Cinema
Latino-Americano de São Paulo. Oportunidade
rara para o público amante das telinhas apreciar o
melhor do cinema produzido nesta parte do mundo.
Mensalmente acontece no Memorial pelo menos um
festival gastronômico temático: pastel, camarão,
churros, sorvete, cerveja, ceviche e tacos, tempurá
e yakissoba, batata e milk-shake, churrasco, comida
portuguesa, bacon, morango, comida alemã, milho,
sopas etc. Eu não perco um, afinal, comidinha
boa acompanhada sempre de música de qualidade
apresentada pelas bandas no palco do Talentos no
Memorial não dá para perder. Aliás, há também
concertos de música clássica de ótima qualidade
realizados por grupos de câmara, todas as terças-feiras às 19h, no auditório da Biblioteca LatinoAmericana.
Então, reserve um fim de semana para visitar o
Memorial da América Latina, contemplar sua arquitetura e usufruir das palestras, debates, exposições,
sessões de vídeo, espetáculos de teatro, música e
dança que acontecem ali.
©CIFOTART / SHUTTERSTOCK.COM

Somos latino-americanos e saber sobre a história,
arte e a cultura dos povos que compartilham conosco
esta parte do planeta é possível indo a um único
lugar: o Memorial da América Latina, um centro
cultural localizado ao lado do metrô Barra Funda
que, desde sua inauguração em 1989, proporciona
aos seus visitantes apresentações musicais, festivais
diversos, exposições, literatura e ótima arquitetura.
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ADEVA

Em Foco

Dia da mulher
No dia 10 de março, aconteceu o V Dia da
Mulher na ADEVA. O evento contou com
a participação de aproximadamente 30
pessoas, que receberam cuidados podológicos de alunos do SENAC e participaram
de um workshop sobre moda e estilo, com a
personal stylist Maria Helena Daniel.

Festa Julina
Vem aí mais uma edição da tradicional
Festa Julina da ADEVA. Os convites podem
ser adquiridos com antecedência (até
20/07) por R$ 5,00 e no dia, R$ 10,00.
Marque na agenda para não ficar de fora:
Dia 21 de julho, das 16 às 21h.
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Gráfica Braille

Site Acessível

Se você quiser um site acessível aos idosos e pessoas com
alguma deficiência (visual, auditiva, mobilidade reduzida), entre
em contato com o Núcleo de Acessibilidade WEB da ADEVA
que trabalha na construção ou adaptação de sites, seguindo as
normas internacionais de acessibilidade WCAG 2.0 lançadas pela
W3C: www.adeva.org.br/servicos/acessibilidadedesites.php

©BIGSTOCK

Que tal tornar os seus impressos acessíveis para quem
tem a visão prejudicada total ou parcialmente? A gráfica da ADEVA imprime apostilas, livros, cardápios,
folhetos, holerites etc. em Braille e tipos ampliados,
para pessoas físicas e jurídicas. Informações e orçamentos com Claudio Rezende: grafica@adeva.org.br /
(11) 5084-6693 / 6695

Participe do Coral
da ADEVA
Está procurando um grupo de canto? O Coral da ADEVA,
formado por deficientes visuais totais e parciais, regido pelo
maestro Júlio Battesti, pode ser sua oportunidade de soltar
a voz. A avaliação do maestro e os ensaios acontecem às
terças-feiras, das 17h às 19h. Para mais informações, entre em contato com a entidade: (11) 5084-6693/ 6695.

Colabore com a ADEVA
Você pode fazer isso de duas maneiras muito simples:
1. Doação por meio do PagSeguro no link www.adeva.org.br/comocolaborar/
doacoes.php / 2. Enviando cupons e notas fiscais paulistas sem CPF ou CNPJ para a
entidade: Rua São Samuel, 174 – Vila Mariana – CEP 04120-030 - São Paulo/SP

ADEVA nas redes sociais é adeva1978
Fique por dentro de tudo que acontece na ADEVA! Curta! Siga! Compartilhe!
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Talentos

Por Lúcia Nascimento | lucia@adeva.org.br
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ADEVA

Lais Chinaqui
ama o que faz
na ADEVA
Ela começou a dar aulas na entidade
por causa da filha e hoje é muito
mais do que uma instrutora de
Orientação e Mobilidade
“A mãe da Marcelle”. Foi assim que a estudante
de Pedagogia, Lais Silva Chinaqui, 45, se apresentou ao chegar à ADEVA, em 2016. “Conheci
a ADEVA por meio de uma amiga que indicou
o site da instituição para me inscrever no curso
de Orientação e Mobilidade (OM). Eram apenas
15 vagas e confesso: achei que não conseguiria,
mas pedi ajuda a Jesus. Quando o Márcio me
ligou, falando que eu tinha sido aprovada,
minha alegria foi tanta que é bem capaz de ele
ter pensado que eu era maluca!”

Jogo rápido
Signo: Leão | Cor: Azul | Um filme: Desafiando Gigantes
(2006) | Um livro: A Bíblia | Uma música: Que Sería de
Mí | Cantora: Marcela Gandara | Cantor: Jesús Adrián
Romero | Sobre a deficiência: Ela me ensina que os limites só existem para serem superados | Religião:
Evangélica | Deus: Criador, a quem entreguei a minha vida
e todo o meu ser | Amigos: Bons quando são verdadeiros
| Amor: O único dom que permanecerá, mas só é verdadeiro quando recebemos de DEUS | Time do coração:
Corinthians (por um aluno) | Família: Um presente de
Deus para nossas vidas | Um sonho: Um mundo melhor,
de pessoas tementes a Deus | O que fazer para viver
melhor: Amar a Deus sobre todas as coisas | Uma frase:
Viva o dia como se fosse o último de sua vida, obedecendo a DEUS e dando o melhor de si.
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Lais procurou a ADEVA por causa da filha
Marcelle, 14 anos, que tem deficiências visual
e auditiva. “fui a penúltima a me apresentar e
meu coração batia forte porque, ao contrário
de todos, não tinha muito a falar, a não ser que
eu era a mãe da Marcelle, o que parecia muito
egoísta, pois todos estavam ali por um objetivo
profissional”, recorda.
Com o intuito de ajudar a filha, Lais já fez
vários cursos como Braille, digitação, audiodescrição, além de estar aprendendo a Linguagem
Brasileira de Sinais (LIBRAS). Também fez o
curso de OM apenas para ajudar a Marcelle,
porém a professora Selma Silvestre (Conviva 77)
fez com que ela mudasse a visão. “Deus a usou,
logo na primeira aula, para me mostrar que eu
tinha muito a oferecer e poderia contribuir com
diversas pessoas”.

Vida e família
Filha de Luiz Benedito (já falecido) e Margarida,
e irmã de Marcelo a Uiara, Lais conta que foi
presenteada com o padrasto, Carlos. “Ele tem
feito à altura o papel do meu paizinho querido,
Luiz, a quem amo muito e tenho ótimas
lembranças”, declara. Casada há 20 anos com

ADEVA

Parceiros

Mont Blanc Cosméticos,
parceira que leva
beleza à ADEVA
Loja de produtos de beleza é presença
marcante nas comemorações do Dia da
Mulher promovidas pela entidade

Lais garante que é muito
feliz como instrutora de OM.
“Essa profissão exige muito
de mim, mas encaro a vida
e o que faço sabendo que
as pessoas são diferentes e
cada um tem o seu limite.
Exploro o que sei, mas tenho
consciência de que preciso
aprender mais, pois sempre
haverá aquele que exigirá
um pouco mais de mim.
Ela afirma que a ADEVA foi
um presente de Deus em sua
vida. “A ADEVA tem me enriquecido com conhecimento
para proporcionar uma vida
melhor para a Marcelle e
outras pessoas. Cheguei aqui
para fazer um curso e recebi
muito mais do que qualificação. Digo aos alunos que é
uma troca, que eu aprendo
muito mais do que ensino. Sou
muito grata a todos, principalmente ao Markiano, ao Carlos
e à professora Selma que
continua me ensinando.”
“Amo muito o que faço,
me orgulho de vestir essa
camisa!”, conclui.

A Mont Blanc Distribuidora Multimarca de Cosméticos foi criada no
ano de 2000. “Uma amiga me convidou para trabalhar com vendas
diretas de perfumes e cosméticos. Começamos com uma estrutura extremamente enxuta, de aproximadamente quatro pessoas.
Depois, comprei parte da empresa e, mais para a frente, adquiri o
restante. A partir daí, comecei a moldá-la em uma distribuidora de
cosméticos apoiando o varejista e agregando novas marcas”, conta o
administrador e proprietário da empresa, Raimundo Nonato Silva.
Sempre comprometida com a satisfação de cada cliente, a Mont
Blanc trabalha com as seguintes marcas: Triske, Vita Seiva e Linda
de Bonita (linha capilar); Max Love e Top Beauty (maquiagem);
e Top Beauty e Pró Kits (manicure e pedicure). “A nossa empresa
nasceu com o objetivo de facilitar a interlocução entre grandes fabricantes e varejistas do segmento de cosméticos”, explica Nonato.

Parceria com a ADEVA

©ARQUIVO PESSOAL

Marcelo, ela também é mãe
da Samira (16). “É essa família
linda que me inspira a entrar
em novos desafios, inclusive a
estar hoje na ADEVA.”

No dia 10 de março, a ADEVA realizou o seu tradicional evento em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Entre os colaboradores, a entidade contou com a parceria da Mont Blanc (facebook.
com/mtbcosmeticos), uma distribuidora multimarca de cosméticos que, neste ano, presenteou as convidadas com kits de beleza
para as unhas. Em edições anteriores, a ADEVA ofereceu cursos
de maquiagem, também com o apoio da Mont Blanc, que além de
brindes às participantes proporcionou a aproximação da Associação
com a Max Love e a Vult.

Amigo pessoal do diretor da
ADEVA Sidney Tobias, Nonato
conheceu os projetos da instituição em 2003. “Além dos
eventos do Dia da Mulher,
também tivemos a oportunidade de prestigiar jantares de
aniversário da entidade no Bar
Brahma com personalidades da
música nacional (Ângela Maria e
Originais do Samba)”, destaca o
parceiro.
Depois de participar de alguns eventos, Nonato afirma que se sente
satisfeito com a parceria. “Admiro o trabalho da ADEVA como um
todo, principalmente a seriedade com que encaram as questões
acerca da inclusão social e profissional dos deficientes visuais. Além
disso, não posso deixar de mencionar o excelente trabalho e contribuição do Markiano (presidente da instituição) e do Sidney Tobias”.
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MERCADO DE TRABALHO

Profissão: advogada

Por Lúcia Nascimento | lucia@adeva.org.br

De melhor aluna a grande advogada
Cláudia Lazzarini é especialista em Direito do Consumidor
e trabalha no Procon de Juiz de Fora (MG)
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No cargo há 18 anos, onde
pretende ficar até se aposentar,
a advogada garante que nunca
sofreu preconceitos devido à deficiência visual “Pelo contrário.
Sou muito respeitada, e até
temida, pois tenho fama de ser
muito rígida com as partes.”
Cláudia diz que se sente realizada
como advogada do consumidor,
porém revela uma ambição no

Arrojada, ela aconselha aos deficientes que sonham com um bom
emprego e o respeito em suas
carreiras, que se especializem e
se aperfeiçoem ao máximo. “Não
tenham preguiça de estudar e de
darem o seu melhor; nunca se
contentem com benefícios assistenciais como meta de vida ou em
ser mais um na multidão. Pensem
sempre “eu posso” “eu quero” “eu
consigo”. Atravessem barreiras
por si mesmos, e não esperem
que as barreiras desapareçam
de suas vidas por mágica. Como
diz o nosso compositor, Geraldo
Vandré: - “Vem, vamos embora,
que esperar não é saber. Quem
sabe faz a hora, não espera acontecer”. Tenham sempre esta filosofia na vida”, recomenda.

A

Especialista em Direito do
Consumidor, Cláudia atua no
Procon de Juiz de Fora desde
agosto de 1999, onde coordena
o Núcleo de Atendimento ao
Consumidor
Superendividado
(NASE). “O projeto, de minha
autoria, é semelhante ao que
existe na Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro: auxilia
as pessoas com dívidas imensas,
que atingem mais de trinta por
cento de suas rendas mensais, a se
reequilibrarem financeiramente.

Cláudia foi trabalhar na Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora por indicação. “O contratante queria um
advogado cego para substituir
o que pediu exoneração por ter
passado em um concurso público
em outro Estado. Acontece que o
anterior era meu amigo e ele me
recomendou à pessoa responsável
pela contratação, já que eu havia
me formado há pouco tempo e
tinha sido aprovada no exame da
OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil) na primeira vez que tentei”.

trabalho. “Ainda pretendo tornar-me chefe do Procon de Juiz de
Fora”.

DI AS SA NTAN

Formada pela Faculdade de
Ciências Jurídicas e Sociais
Vianna Júnior e pós-graduada
pela Faculdade Estácio de Sá,
ambas de Juiz de Fora, Cláudia
conta que o que a inspirou a ser
advogada “foi o leque de oportunidades profissionais que essa
área proporciona, e pelo fato de
a profissão permitir que uma
pessoa cega possa trabalhar
normalmente, ser respeitada e
crescer na carreira com grande
autonomia”.

O ingresso no mercado
de trabalho

©E DSON MA ICK

Ela afirma que sempre foi a
melhor aluna de todas as salas em
que estudou e a primeira criança
cega de Juiz de Fora (MG) a ser
inserida em sala regular, quando
passou para a quarta série, na
Escola Municipal Cosette de
Alencar. “Antes de mim, todos os
cegos e pessoas com baixa visão
da minha escola estudavam em
salas especiais”, lembra a advogada Cláudia Maria Lazzarini,
43, cega devido a uma retinose
pigmentar congênita.

ESPORTE

Um direito de todos

Por Sidney Tobias de Souza | sidney@adeva.org.br

Adrenalina, equilíbrio, condicionamento
físico: “prazer, meu nome é surfe!”
Quer começar a praticar? Procure um instrutor e alugue uma prancha
Domingo de sol, partiu praia, primeira aula de surfe.
E lá fomos eu e a Lilian, minha instrutora, rumo à
Riviera de São Lourenço, em Bertioga (SP).
Cuidados básicos: ficamos bem em frente a uma
escola de surfe, em um lugar seguro para iniciantes,
praia com fundo de areia onde as ondas não são tão
fortes nem cavadas, pouco frequentada por surfistas
experientes que preferem ondas poderosas, e de
modo geral, poucas pessoas na água.
As primeiras instruções são dadas na areia:
XX sobre uma linha reta representando a longarina (espinha dorsal de uma prancha), aprende-se a ficar reto e com o corpo inteiro colado na
prancha, exceto pelos ombros, pescoço e cabeça
levantados olhando para frente;
XX posicionamento ideal que permite levantar com
facilidade no momento da onda: mãos espalmadas na prancha, ao lado do corpo, na altura do
peito; perna de apoio flexionada para o lado, com
a planta do pé encostada na lateral do joelho da
outra perna;
XX não tenha pressa de levantar, para iniciantes o
melhor é se colocar com as pernas semiflexionadas;
XX o contato da pele com a parafina na prancha
pode machucar, então use uma camiseta de poliéster ou neoprene para se proteger.
“O aspirante a surfista pode alugar pranchas em
tamanhos que variam de 7’5 até 9’0, de acordo com

seu peso e altura, que não precisam ser de fibra de
vidro, chamadas softboards - eu usei uma Fun”,
conta Sidney. Um bom instrutor é essencial, pois
além da técnica ele deve estar capacitado a salvar
vidas, afinal surfar é pouco previsível e por essa
razão há alguns riscos.
O surfe trabalha o corpo inteiro, portanto é bom
adquirir bom condicionamento físico, especialmente
para braços e ombros que precisam estar alongados
para a remada, e também para as pernas, fundamentais para a prática deste esporte. Exercícios de equilíbrio para facilitar a permanência sobre a prancha
também são recomendados: boas alternativas são
skate e snowboarding, pois além de terem movimentos similares aos praticados na água ajudarão
no preparo para as quedas que virão com o surfe.
“A observação é bastante importante”, destaca
Sidney. “Veja onde fica o salva-vidas e o local que tem
mais ou menos surfistas evitando cruzar o caminho
deles para não levar pranchada na cabeça. Para o
aprendizado ser mais rápido é interessante prestar
atenção no mar e nos surfistas: como remam, se
movimentam, levantam, manobram”.
Seja paciente e entenda sua prancha. Aprenda a
colocar as quilhas, o leash. Crie o hábito de alongar-se. Preste atenção no seu corpo enquanto rema,
deixe a mão em formato de concha na remada, curta
os poucos segundos em que ficou de pé e fique atento
ao drop, para executá-lo cada vez mais rapidamente.
Então, que tal pegar umas ondas no próximo fim de
semana?
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Convivaware

Por Laercio Sant’Anna | laercio@adeva.org.br

ACESSO À LEITURA,
UM DIREITO DE TODOS
Portal do Livro Acessível facilita o contato entre o deficiente visual e as editoras
Não são novidades para ninguém
os esforços empreendidos pelos
movimentos organizados pelas
pessoas com deficiência para,
por meio da educação, promover
a inclusão social dessa parcela
da população. Nos últimos anos
temos conseguido avanços significativos no sentido de tornar o
acesso de deficientes à leitura
uma realidade, tanto que em
2016 entrou em vigor a Lei
Brasileira de Inclusão - LIB (nº
13.146/2015) que, dentre outras
questões, determina que todos os
livros publicados pelas editoras
em formato físico também sejam
acessíveis.

Para viabilizar a aquisição das
obras nesse formato, foi criado o
Portal do Livro Acessível (www.
livroacessivel.org.br), plataforma
desenvolvida pela Fundação
Dorina Nowill para Cegos e Iguale
Comunicação, que visa estabelecer o contato entre o consumidor com deficiência visual e
as editoras. Para requerer uma
publicação que não esteja disponibilizada no mercado, o interessado deverá fazer um cadastro
pessoal simples e registrar o
pedido que será direcionado à
empresa detentora dos direitos da
obra.
Caso o título solicitado esteja
em catálogo, a editora deverá
informar em quais canais de
venda a versão acessível pode ser
adquirida. Do contrário, a assinatura do TAC garante às empresas

signatárias uma condição exclusiva: um prazo, que pode variar
de cinco dias úteis a 60 dias
corridos, dependendo de formato
ou tiragem, para que as publicações sejam adaptadas e comercializadas ao solicitante.
A comunicação entre interessado
e editora será feita por meio do
portal do livro acessível e mediada
por uma equipe de atendimento
da plataforma, que dará todo o
suporte. Vale ressaltar que não
se trata de um portal de vendas
– a aquisição deve ser feita junto
à editora; o valor do produto não
poderá ser maior do que o preço
de capa do livro impresso; não
poderão ser solicitados títulos
esgotados, que estejam fora do
catálogo ou cujos direitos de
publicação estejam vencidos.
Embora ainda seja cedo para
comemorar, as esperanças de não
mais haver restrição à leitura de
qualquer livro do mercado editorial brasileiro se renovam.

©SHUTTERSTOCK

Para assegurar o cumprimento
dessa lei, o Sindicato Nacional
dos Editores de Livros e o
Ministério Público fizeram um
acordo através de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC)
da Lei Brasileira de Inclusão.
Nesse documento, assinado em
julho de 2017, as empresas se
comprometem a disponibilizar

seus livros em formato acessível
e, até o momento em que escrevo
esta matéria, 40 editoras brasileiras já aderiram ao TAC.
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TECNOLOGIA

Na Rede

Google Trips

@Voice

LinkedIn Job Search

Guia de bolso para viagens que
utiliza informações do Google
Maps para mostrar rotas e descobrir pontos turísticos e restaurantes no caminho. Agrupa
e-mails recebidos de reservas de
viagens e voos. Gratuito e disponível para Android e IOS.

Quem tem livros nos formatos
doc, pdf e txt, pode usar este
aplicativo para ouvi-los ou exibi-los em alto contraste (para o
baixa visão). Também é possível
compartilhar páginas web para
ouvi-las sem anúncios. Gratuito
para Android.

Ferramenta de apoio ao LinkedIn
para ver as vagas – de acordo com
objetivos profissionais e localidade – postadas na rede social
e candidatar-se com envio de
Curriculum. Gratuito e disponível para Android e IOS.

LITERATURA

Espaço poético

Por Lothar Bazanella

Um dedo de trova
Faça o bem. É a minha dica.
Dê amor, acalme as dores.
O perfume também fica,
Na mão que oferece flores.

Ao beijar a tua mão,
que o destino não me deu,
tenho a estranha sensação
de estar roubando o que é meu...

(Laercio Sant’anna)

(Durval Mendonça)

FANTASIA
©SHUTTERSTOCK

Na casa tosca e pobre a mesa parca,
Coração cheio e mãos sempre vazias...
Fartura de ilusões e fantasias
No reino em que, soberbo, eu fui monarca!
Por sobre a areia fina dos meus dias
O tempo deslizou deixando a marca,
Sulcos profundos que o meu pranto encharca
Quando o passado volta em noites frias!
Como era doce a antiga brincadeira...
Meu trono: um simples banco de madeira,
E de esperanças meu castelo eu fiz!
Hoje, à mercê da vida que me afronta,
Já não sou mais o rei do faz-de-conta...
Já não sei mais brincar de ser feliz!
Pedro de Ornellas
Nota: Contribuições e comentários podem ser encaminhados para lotharbazan@gmail.com
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Deixe a luz do sol
entrar (cinema)

Love, love, love (teatro)

Romance acerca da natureza imprevisível do
comportamento humano e sobre assumir o
controle do próprio destino, apesar dos desafios. Uma história a respeito de diferentes
tipos de amor entre pais, avós, crianças e
jovens descobrindo a primeira paixão e, acima de tudo, o amor pela música. É hora de
Ruth fechar a porta do passado e dar uma
chance ao futuro. Autora: Jane Hawking.
Única Editora. 460 páginas. Valor médio:
R$40,00 (pode ser encontrado em diversas
livrarias físicas e virtuais)

“O Maravilhoso Mundo de Disney”, um
show de patinação inédito e cheio de aventura com mais de 50 personagens de oito
filmes, encanta adultos e crianças. De
30/05 a 02/06 (diversos horários). Ginásio
do Ibirapuera (Rua Manuel da Nóbrega,
1267 – Paraíso). Duração: 110 minutos.
Classificação etária: Livre (menores de 14
anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.
Crianças até 24 meses de idade que ficarem
no colo dos pais não pagam). Ingressos:
a partir de R$35,00. Locais de venda de
ingressos: https://uhuu.com/evento/sp/
sao-paulo/o-maravilhoso-mundo-de-disney-on-ice-sp-4147 .
©REPRODUÇÃO/MAIFEST.COM.BR

©REPRODUÇÃO/LENINE.COM.BR

A Pequena Pianista (livro)

Disney on Ice (crianças)

Da noite da primeira transmissão ao vivo de
TV, em 1967, até 2014, uma família conta a
história de três gerações abordando, de maneira crítica, o contexto político e social de
sua época e demonstra como somos modificados pelo tempo em que vivemos. Direção:
Eric Lenate. Classificação etária: 14 anos.
Teatro Vivo (Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460
– Vila Cordeiro) - Duração: 110 minutos. 6ª
às 20h; sábado às 21h; domingo às 18h.
Até 27/05/18. Ingressos: de R$50,00 (6as
feiras) e R$60,00 (sáb. e dom.) Bilheteria
(3279-1520), de 3ª a 5ª das 14h às 20h; final
de semana das 14h até o início da peça.

Artista plástica parisiense, Isabelle é uma
mãe divorciada que está à procura do amor
de sua vida na romântica capital da França
e passa por poucas e boas entre encontros, casos, transas, brigas e desilusões.
Amar e ser amada é complexo. Estreou em
29/03/18 – Classificação etária: 14 anos –
Duração: 95 minutos – Comédia/Romance
Elenco: Juliette Binoche, Xavier Beauvois,
Nicolas Duvauchelle. Em cartaz em diversos cinemas do país.

©REPRODUÇÃO

©REPRODUÇÃO/DISNEYONICE.COM

©REPRODUÇÃO /TEATROVIVO.CLIENTES.ANANKE.COM.BR

Para seu lazer

©DIVULGAÇÃO

MAIS!

Lenine –
Em Trânsito (show)
Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1281)
– 25/05/2018, às 22h. Classificação etária:
14 anos (menores de 14 anos – permitida
a entrada acompanhado dos pais ou responsáveis legais). Ingressos: a partir de
R$50,00 – meia entrada em todos os setores - https://compre.ingressorapido.
com.br/event/5112/d/19723 Tel.: (11)
4003-5588

MaiFest (evento gratuito)
A tradicional festa de rua proporcionará
aos paulistanos uma verdadeira viagem à
Alemanha. Sob o tema “Gemeinsam reisen! (Viajar Juntos) Staatsbürgerschaft
(Cidadania), a cultura do país será apresentada por meio de música, dança, literatura,
rodas de conversa, feirinha de artesanato,
espaço gastronômico e até esportes. Data:
26 e 27 de maio. Local: Ruas Joaquim
Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel
e Bernardino de Campos (Brooklin). Horário:
das 10 às 22h. Entrada gratuita.

ADEVA - Associação de Deficientes Visuais e Amigos
Correspondência: rua São Samuel, 174, Vila Mariana, CEP 04120-030 São Paulo (SP) - e-mail: adeva@adeva.org.br - site: www.adeva.org.br

Nossos Parceiros
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