
PREJUÍZO. Ivete Toth teve as correntes de ouro furtadas; ladrão entrou em sua casa enquanto ela via TV

Assaltos em
série assustam
moradores do
Jd.Santo André
Pelo menos dez casas da Rua Cistercense
foram invadidas por bandidos neste ano
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Colégio Renil, uma das seis
escolas de Mauá que recebe-
ram ontem as provas do 12º
Desafio de Redação, implan-
tou há um ano ações para im-
pulsionar a vontade de ler e es-
crever dos alunos. Entre elas,
aula semanal de produção de
texto, na qual eles se desenvol-
vem em várias modalidades
de redação, e a ciranda literá-
ria, projeto que consiste na tro-
ca de livros. Aulas na sala de
tecnologia, música, ateliê de
arte e show de talentos com-
pletam as ações.

“Percebi que os alunos fica-
ram mais críticos, e argumen-
tando mais depois dos proje-
tos. A aula de produção tex-
tual é bem dinâmica, eles gos-
tam, e, na ciranda, eles apro-
veitam para trocar livros entre
si. São títulos que estão no co-
tidiano deles, nada é imposto
pela escola”, contou a profes-
sora de Português Débora Go-
mes. E os alunos aprovam. Pa-
ra Giovanna Cavalcante Tibur-
cio, 11 anos, que estuda no 6º

ano do Ensino Fundamental,
a ideia é genial, “acho que a
leitura ajuda a gente a pensar
mais. Eu gosto de livros de
aventura, trouxe o do Percy Ja-
ckson para os meus amigos le-
rem”, contou. Sobre a reda-
ção, a menina focou no reapro-
veitamento de materiais. “Eu
falei de reciclagem e de como
podemos ajudar o meio am-
biente simplesmente jogando
lixo no lugar adequado.”

O diretor da esco-
la, Alexandre No-
bel, conta que a
proposta do De-
safio beneficia
os alunos. “É al-
go que vem para
acrescentar, e eles
gostam de partici-
par”, contou. É o segundo
ano que a escola participa do
concurso. “Os professores es-
tão trabalhando bastante essa
parte de sustentabilidade nas
aulas. Já substituímos o iso-
por por outros materiais me-
nos agressivos para o meio am-
biente, por exemplo.”

O tema do Desafio levou o
estudante Thiago Canato de
Azevedo, 12, do 7º ano do En-

sino Fundamental, a pesqui-
sar sobre a Represa Billings.
“Eu vi que tem uma proposta
de despoluir até 2020, e falei
disso na minha redação. Acho
que é uma coisa que dá para
fazer, basta que as pessoas se
movam”, explicou. Leitor vo-
raz, ele entende que as práti-
cas da escola o ajudam a escre-
ver mais e melhor. “Eu não lia
tanto, e então não escrevia
tão bem. Agora que leio mais
estou melhor. O último livro
que trouxe para a ciranda foi
o Diário de um Banana”, con-
tou. O menino tem o sonho de
um dia morar na Finlândia, e
o motivo se deve à realidade
do Brasil. “Acho que aqui a
Educação e a Segurança estão

muito ruins. Minha mãe
deixa eu e meus ir-

mãos na minha
avó, e quando
busca tem muito
medo de ser as-
saltada, porque

lá é perigoso. Eu
pesquisei muito e vi

que na Finlândia é se-
guro, e a educação é boa,

então quero ir para lá e levar
eles também.”

O concurso literário do Diá-
rio tem a USCS (Universidade
Municipal de São Caetano) co-
mo correalizadora, além de
patrocínio do Saesa (Sistema
de Água, Esgoto e Saneamen-
to Ambiental de São Caetano)
e apoio da rede de academias
Smart Fit.

CONCURSO LITERÁRIO

Escola de Mauá fortalece
escrita e leitura dos alunos
Ações abrangem desde cirandas literárias
até atividades voltadas à produção textual

Sugestões:
Fone: (11) 4435-8319

Whatsapp: (11) 996124764
e-mail: sosbairros@dgabc.com.br

SOS bairros

Denis Maciel

JULIANA STERN

Especial para o Diário

julianastern@dgabc.com.br

Morar na Rua
Cistercense, no
bairro Jardim
Santo André,
em Santo An-

dré, requer estar alerta o tem-
po todo. Há pelo menos um
ano, praticamente todas as ca-
sas da rua foram invadidas e
assaltadas, segundo morado-

res. Na maioria das vezes, os
criminosos levam televisores
enquanto os moradores estão
fora de casa.

Desde o começo do ano, pe-
lo menos dez casas foram vio-
ladas na rua. “Praticamente
um assalto por mês. É difícil di-
zer quantas foram assaltadas.
Mais fácil falar as que não fo-
ram”, afirma a balconista Ivete
Toth Martinez, 58 anos, que te-
ve suas joias furtadas durante
uma invasão há pouco mais de

um mês. Um criminoso aces-
sou a casa pelo telhado e en-
trou pela janela do segundo an-
dar enquanto Ivete assistia à te-
levisão no térreo. “Ouvi um ba-
rulho, achei que fosse a vizi-
nha chegando da rua, mas o

ruído continuou. Eu fui deva-
garinho para o portão, ouvi de
novo e gritei por socorro. O ca-
ra saiu correndo pela janela e
fugiu. Levou as correntinhas
de ouro que minha sogra ha-
via me dado”, contou.

A irmã de Ivete, a dona de
casa Ana Maria Toth, 64, teve
prejuízo maior. Três televiso-
res foram levados enquanto
ela estava no mercado. O assal-
to foi realizado em menos de
30 minutos. “Foi coisa de meia

hora. Tinha trancado tudo,
mas cheguei e vi a porta da
frente aberta e a maçaneta ar-
rombada. Quando entrei em
casa notei a falta das TVs”.

A rotina dos vizinhos da Cis-
tercense, antes tranquila e fa-
miliar, agora é marcada com
desconfiança. “Eu costumava
deixar o portão aberto, os vizi-
nhos entravam a qualquer ho-
ra e nunca tive problema. Ago-
ra tem de trancar tudo, não
deixo mais meus netos sozi-
nhos em casa, nem eles brinca-
rem no quintal por medo.”

Outra moradora, a dona de
casa Brenda Cardoso Viana,
26, conta que reforçou a porta
e janelas dá sua casa e sempre
da uma volta no quarteirão an-
tes de entrar com o carro na ga-
ragem. “Virou um transtorno.
Às vezes não saímos ou demo-
ramos para entrar por ter pes-
soas estranhas na rua.”

A Secretaria da Segurança
Pública afirmou que nos últi-
mos seis meses apenas uma
ocorrência de roubo a residên-
cia foi registrada, em agosto. E
que a Polícia Militar está im-
plantando o programa Vizi-
nhança Solidária no bairro.
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