
A função inclusiva do cinema
Sto.André organiza mostra que busca aproximar a sociedade dos portadores de deficiência física

Cássio Gomes Neves
Da Redação

A
primeira Mostra de Cinema Inclusivo,
que Santo André promove a partir de
hoje, tira proveito de um aspecto pró-
prio do cinema, que pode ser arte, polí-

tica, entretenimento, mas também ferramenta de
conscientização. O filme inaugural, Meu Nome É
Rádio, abre caminho para uma série de exibições
gratuitas que tomarão o novo Centro de Forma-
ção de Professores da cidade durante este mês. O
longa-metragem, inédito nos cinemas brasileiros,
exemplifica bem a finalidade e o compromisso da
primeira edição da mostra: aproximar a socieda-
de e os portadores de deficiência física da rede
municipal de ensino.

“Já fizemos muitas discussões dentro das esco-
las, porque o personagem (que representa os por-
tadores de deficiência) estava sempre lá conosco,
vivendo o cotidiano. Trazer a linguagem cinema-
tográfica para o debate tem como objetivo levar
as pessoas à reflexão, não só quem está direta-
mente ligado ao assunto, mas toda a comunida-
de”, afirma Ester Asevedo, gerente de Educação
Inclusiva da Secretaria de Educação de Santo An-
dré e organizadora da mostra.

Entenda-se por educação inclusiva a modali-
dade pedagógica que integra o aluno portador
de deficiência às salas de aula convencionais
(“Nossa política não é segregadora”, diz Ester),
para conviver com alunos da malha de ensino
comum. Do universo de 28,9 mil alunos da rede
municipal, atualmente, cerca de 500 são porta-

dores de alguma deficiência.
Os predicados artísticos dos filmes seleciona-

dos para a 1ª Mostra de Cinema Inclusivo repou-
sam em segundo plano; o que interessa aqui são
os conflitos que a deficiência física inspira nos in-
divíduos. Veja Meu Nome É Rádio, por exemplo:

no filme de Michael Tollin, Cuba Gooding Jr. vive
o personagem-título, cuja limitação o encarcera
em uma crescente inibição. A função do persona-
gem de Ed Harris, técnico do time de futebol ame-
ricano do colégio onde estuda Rádio, é transfor-
mar esse rapaz em matriz de superação junto à

comunidade escolar.
A próxima semana é dedicada ao iraniano A

Cor do Paraíso, obra de Majid Majidi sobre garoto
cego que, quando goza de férias da rotina esco-
lar, ruma para as montanhas onde vive sua famí-
lia. Também do Irã vem A Caminho de Kandahar,
trabalho de Mohsen Makhmalbaf ambientado
no Afeganistão sob o regime talibã. Já foi dito
que, para uma mostra com tal perfil, importa
pouco que este seja um filme do mesmo diretor
de Gabbeh e Salve o Cinema. O relevante é a rela-
ção de uma jornalista afegã que reside no Cana-
dá e de sua irmã que ainda vive no Afeganistão,
com as duas pernas destruídas por uma mina ter-
restre. Sua condição – de mulher num regime mi-
sógino, de deficiente em um mundo não adapta-
do para sua condição, de abandonada numa re-
gião em ruínas – lhe incita o suicídio.

Para fechar a programação, no dia 24, foi se-
lecionado o curta-metragem Os Alvos que Que-
remos Virgens, dirigido por Diaulas Ulysses e
produzido na Escola Livre de Cinema e Vídeo de
Santo André. Todos os filmes, após exibidos,
servirão de tema para debates com os especta-
dores, capitaneados por professores e por por-
tadores de deficiência. ��

1ª Mostra de Cinema Inclusivo de Santo André – Aber-
tura hoje, às 19h, com exibição do filme Meu Nome É Rádio
(2003), seguida de debate. No Centro de Formação de Profes-
sores de Santo André – r. Tirol, 5. Tel.: 4426-1692. Programa-
ção (filmes exibidos sempre às 19h) – dia 10: A Cor do Paraíso
(1999); dia 17: A Caminho de Kandahar (2001); dia 24:Os Al-
vos que Queremos Virgens (2002, curta). Entrada franca.
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Cuba Gooding Jr. e Ed Harris em cena do longa-metragem Meu Nome É Rádio, o filme de hoje

Divulgação
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Aparelhos auditivos
➧➧ ALL TON

Rua Londres, 696 - Utinga - Santo André
Tel.: 4461-0508. 15% de desconto em aparelhos
auditivos (exceto para o item baterias).

➧➧ WIDEX - Aparelhos auditivos
1 - Av. Portugal, 397 - Santo André - Tel.: 4427-7664.
2 - Rua Arthur Corradi, 101 - Sala 03
Vila Duzzi - São Bernardo - Tel: 4122-5009.
3 - Rua Vargem Grande do Sul, 101
Mauá - Tel.: 4512-1487.
4 - Rua Manoel Coelho, 500 - Sala 602
Centro - São Caetano - Tel: 4227-6331
15% de desconto em aparelhos auditivos.

Casas Cirúrgicas
➧➧ CIRÚRGICA JARDIM

1 - Rua Alonso Vasconcelos Pacheco, 935 
Mauá - Tels.: 4518-3011/3012/3013. 
2 - Av. D. Pedro II, 551 - Bairro Jardim
Santo André - Tel.: 4994-0333..  
10% de desconto, exceto promoções.

Clínicas Médicas & Laboratórios
➧➧ AMI - Assistência Materno Infantil Lambert

Rua Adolfo Bastos, 495 - V.Bastos - Santo André
Tels.: 4994-0055. Telefax: 4994-9611. 40% de
desconto em consultas médicas e 20% em
procedimentos. Psicologia e Fonoaudiologia: 15%
de desconto sobre o pacote de tratamento 
(em sessões). Nutrição: 10% de desconto.
Odontologia: 15% de desconto em endodontia,
odontopediatria, dentística, periodontia
especializada e 10% de desconto em ortodontia
especializada (instalação de aparelhos e tratamentos
de dor orofacial). Primeira avaliação gratuita.

➧➧ CENTRO ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA À MULHER
Rua Padre Vieira, 431 - B. Jardim - Santo André
Tels: 4437-1818/ 4437-1819/ 3439-2930. 
50% de desconto em consultas e exames.

➧➧ CLÍNICA MÉDICA ANA ROSA
Av. Padre Anchieta, 199 - Santo André 
Tel.: 4469-2700. 20% desconto em consultas
médicas, exames laboratoriais e complementares,
terapias e pequenos procedimentos cirúrgicos
ambulatoriais.

➧➧ GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
Dra Silvia Regina Nemoto

Rua Rafael Correia Sampaio, 61 - São Caetano
Tel.: 4226-9079. 50% de desconto em consultas,
colposcopia e vulvoscopia.

➧➧LABORATÓRIO ABC DE ANÁLISES CLÍNICAS
Rua Santo André, 324 - Centro - Santo André
Tel.: 4436-9191. 25% de desconto nos exames 
de rotina. Com estacionamento no local.

➧➧ SERVIÇOS LABORATORIAIS SLAB
1 - Rua das Bandeiras, 175 - Bairro Jardim
Santo André - Tel.: 4993-3400.
2 - Rua Vicente Aleto, 3 - Vila Assis Brasil 
Mauá - Tel.: 7633-2477.
3 - Rua São Jorge, 98 - Centro 
Diadema - Tel.: 4051-2466.
4 - Rua Sen. Roberto Simonsen, 210 
São Caetano - Tels.: 7690-2378/7690-2140. 
25% de desconto em todos os exames laboratoriais.
Com estacionamento.

Clínicas Odontológicas
➧➧ ATEND - Clínica Odontológica Dr. Wagner O. Legoroff

Rua Domingos João Ballotin, 46 - Sala 82
Centro - São Bernardo - Tel.: 9252-5556. 
15% de desconto em até quatro pagamentos 
em cheque pré-datado ou boleto bancário.

➧➧ DENTAL PLUS - Convênio Odontológico
1- Rua Campos Sales,718 - Centro
Santo André - Tel.: 4992-2200.
2- Av. Índico, 30 - 7º andar - sala 75 - Centro
São Bernardo - Tels.: 4124-7766/4123-8244.
3 - Rua Alberto Leal, 350 - Parque Jabaquara
SP - Tels.: 5594-2376/5079-8562/276-9132. 
10% de desconto em todas as mensalidades e
isenção da taxa de matrícula.

➧➧ ECRAN - Radiologia e Documentação
Odontológica S/C Ltda

Rua Dr. Cesário Mota, 175, casa 2 - Santo André
Tels.: 4994-6841/4432-4165. 10% de desconto em
radiografias panorâmicas, oclusais e documentação
odontológica.

➧➧ IMPLANTODENT 
Av. Queiroz Filho, 801 - Humaitá - Santo André
Tel.: 4474-1014. 10% de desconto, exceto implantes
dentários e próteses. 

➧➧ ODONTOLOGIA JAYME FANTI
Rua Bituva, 31, sala 2 - Jardim dos Navegantes 
Eldorado - Diadema - Tel.: 4049-4001. 10% de
desconto para tratamento em clínica geral e
parcelamento personalizado.

➧➧ ODONTO LASER ABC
Av. Dom Pedro II, 1.709 - B. Campestre - Santo
André - Tel.: 4991-8721. 15% de desconto em até
quatro pagamentos para tratamento clínico estético e
10% de desconto em até quatro pagamentos para
implantes e próteses dentários.

➧➧ ODONTOPRI
1 - Al. Marques de Barbacena, 153, sl. 2 
Santo André - Tel.: 4997-3780.
2 - Av. Senador  Vergueiro, 3.216, sl. 2
São Bernardo - Tel.: 4367-5910.
15% de desconto para clínica em geral, 10% 
em próteses ou até cinco vezes sem desconto.

➧➧ POLI DENT CLÍNICA ODONTOLÓGICA
Rua Rio de Janeiro, 128 - Bairro Oswaldo Cruz
São Caetano - Tels.: 4228-2189/4221-3808. Aparelhos
ortodônticos sem custo e 10% na mensalidade
(manutenção); 15% de desconto 
nos procedimentos de restaurações, endodontia,
estética e periodontia; 10% de desconto em 
implantes e próteses.

➧➧ UNIODONTO DO ABC - Convênio Odontológico
Rua Cesário Mota, 61 - Santo André
Tel.: 0800-725000. Isenção de taxa de 
inscrição nos planos Uniomaster e Ortoplan.

Farmácias
➧➧ DROGALUX

Av. Príncipe de Gales, 342 - Príncipe de Gales 
Santo André - Tel.: 4994-9433. 
15% de desconto à vista.

➧➧ DROGA FORT-SAÚDE
Rua Clóvis Bevilácqua, 147 - Vl. Jordanópolis
São Bernardo - Tels.: 4176-1010/4176-1000.
20% de desconto em todos os medicamentos. Para
compras acima de R$ 30 sem taxa de entrega;
abaixo de R$ 30 taxa de R$ 3. 
Pagamento à vista ou cheque pré-datado.

➧➧ DROGARIA CENTRE VILLE
Av. Valentim Magalhães, 988 - Vila Progresso
Santo André - Tel.: 4458-0222.10% de desconto 
em medicamentos e 5% em perfumaria.
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P
ara atrair a atenção
das crianças, que
há décadas são fãs
dos personagens

de Maurício de Sousa, o
Parque da Mônica criou 
o evento temático ‘No
Mundo das Histórias em
Quadrinhos’. A atração,
que fica até dia 12 no
parque, é representada 
por um gibi gigante que
conta, de forma interativa,
as histórias da Turma da
Mônica. O parque também
estréia, dia 4, o novo
espetáculo do Teatro de Fantoches 
‘Era Uma Vez uma Floresta’, em que os
personagens ajudam animais em extinção
e ensinam crianças e adultos a preservar o
meio ambiente. 

Outra novidade é a parede de escalada
com quatro metros de altura, ideal para as
crianças de 4 a 11 anos praticarem o lado
aventureiro. A brincadeira é segura e
monitores especializados acompanham as

atividades durante todo 
o passeio. O Parque da
Mônica tem, ainda, 
cerca de 30 atrações que
prometem muita diversão,
como a Casa do Louco, o
Circuito dos Amazônicos,
o Cinema Cibernético, o
Carrossel do Horácio e os
Engenheiros do Parque,
entre outros. O espaço
também pode ser
utilizado para festas de
aniversário, que devem
ser agendadas com
antecedência. Assinantes

do Diário têm 10% de desconto para a
compra de até quatro passaportes, que
custam R$ 27,90 para crianças de 2 a 13
anos e R$ 19,90 para adultos (menores 
de 2 anos ou maiores de 65 anos não
pagam). O parque funciona às quintas 
e sextas-feiras, das 10h às 17h, aos
sábados, das 10h às 21h, e aos domingos 
e feriados, das 10h às 20h.

Parque da Mônica

www.dgabc.com.br/clubedoassinante.htm Caso algum estabelecimento conveniado não cumpra os descontos divulgados, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Assinante pelo telefone 0800-7720019.
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Parque da Mônica – Avenida Rebouças, 3.970 - Pinheiros - São Paulo - Tel.: 3093-7766.

Gibi gigante 
continua no


