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AS PRINCESAS ENCARA-
CO LADAS, de Cláudia Kalhoe
fer, (Editora Sertão), traz a his
tória real de Agatha e Alice, 
duas irmãs americanas que são 
apaixonadas pelos contos de 
princesas. No entanto, ao perce
berem que a maioria delas pos
sui o tipo de beleza que replicam 

apenas a meninas brancas e 
com cabelo liso, elas começam 
a questionar o motivo das prin
cesas não terem os cabelos ca
cheados, assim como os delas. 
Leve e divertida, a obra fala so
bre aceitação, inclusão e diver
sidade. Valor: R$52,90 | Onde 
encontrar: Amazon.

A VACA FOI PRO BREJO, 
de Daniel Kondo e Adriana Fer
nandes (Editora VR), você acer
tou na mosca escolhendo este 
livro! Quem nunca ouviu as ex
pressões populares brasileiras e 
ficou com a pulga atrás da ore
lha para saber o que realmente 
significam? Aqui, encontramos 
muitas delas: curiosas, diver
tidas e até esquisitas. E o que 
elas têm em comum? Todas têm 
bichos! A Vaca Foi Pro Brejo é 

uma criação feita a quatro pa
tas – ops, a quatro mãos – por 
Adriana Fernandes e Daniel 
Kondo. Os dois vão nos ajudar 
a conhecer um pouco mais so
bre a nossa língua, sem que isso 
seja um bicho de sete cabeças!  
Valor: R$52,90 | Onde encon
trar: Amazon.

A crise da fome no Brasil e a importância do 
projeto “Feito formiguinhas” em São Paulo
O desemprego e a atual 

crise sanitária 
aumentam ainda mais a 

desigualdade social no País

O Brasil não entrava para 
o mapa da fome da ONU desde 
2014. Porém, com o surgimen
to da Covid19 e a instabilida
de política no País alavanca
ram: a inflação, o desemprego, 
a fome e insegurança alimen
tar. Dessa forma, as projeções 
são de que o Brasil volte a in
tegrar o mapa fome no próximo 
levantamento.

O mapa foi criado pela ONU, 
em 1964, como uma forma de 
concentrar medidas para aju
dar a erradicar a fome no mun
do. Entram no levantamento 
os países que tiveram mais de 
5% da população em extrema 
pobreza.

Outro fator que teve gran
de aumento com o atual mo
mento de instabilidade políti
ca no País, e que foi agravado 
pela crise sanitária, foi a taxa 
de desemprego, de 14,1% nes
se segundo trimestre de 2021. 
Esse foi o maior indicador já 
visto desde o quarto trimes
tre de 2019 de acordo com o 
IBGE.

Com a onda de desemprego, 
a alta da inflação  Brasil tem 
atualmente a terceira maior 
inflação da América Latina  e 
consequentemente a volta da 
fome, o número de famílias que 
buscam outras maneiras para 
sobreviverem diariamente au
mentou consideravelmente. As
sim, essas famílias passaram a 
contar com a ajuda de diversos 
projetos solidários, que forne
cem principalmente alimentos 
e produtos de higiene, como o 
“Feito Formiguinhas”. 

O projeto realizou diver
sas ações durante a pande
mia, na tentativa de diminuir 
os impactos sociais e econômi
cos causados pela atual situa
ção enfrentada mundialmen
te. Com entregas de cestas 
básicas, kits de higiene, brin
quedos para as crianças de co
munidades carentes e entre
ga de marmitas essas ações 
já ajudaram diversas famílias 
em situação de vulnerabilida
de social.

Na Zona Norte, o Instituto 
Feito Formiguinhas realizou 
algumas ações, entre elas a 
mais recente, dia 12 de setem
bro, com a entrega de cestas 
básicas no Jardim Elisa Maria 

 217 cestas foram doadas, sen
do a 170ª entrega do projeto. 
O Instituto também realizou 
ações em Perus, Taipas etc. O 
grupo acredita que a união, em
patia e solidariedade são capa
zes de mudar vidas. Para co
nhecer mais as ações e ajudar 
na coleta de doações, o pro
jeto está no Instagram como  
@feitoformiguinhas. 

Nota da redação
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Taxa de desemprego desde o primeiro trimestre de 2019 até o segundo trimestre de 2021

Vila Medeiros comemora 109 anos na expectativa 
de atendimento para antigas demandas

Fundada em 1996, a Ass ora
vim é dedicada as reivindicações 
locais e ações sociais, bastan
te fortalecidas desde o início da 
pandemia da Covid19. De acor
do com Marim, entre os pontos 
fortes do bairro está o bom aten
dimento da UBSVila Medeiros. 
“Porém, reivindicamos que seja 
transformada em Unidade de 
Pronto Atendimento  UPA para 
ter atendimento 24 horas”, afir
ma Marim. Entre os demais 
projetos da Assoravim para a 
região, está um espaço voltado 
para atividades para os idosos e 
também portadores de deficiên
cia física, incluindo brinquedos 
adaptados nas áreas públicas. 

A história de Vila Medeiros 
começa em 11 de outubro de 

1912, quando o português José 
de Medeiros adquiriu 68 alquei
res de terra na área onde, hoje 
situase o bairro. Porém, tam
bém foi José de Medeiros quem 
começou o loteamento de suas 
terras, que atraiu os primeiros 
moradores a partir de 1924. 

Somente a partir dos anos 
50 que o desenvolvimento do 
bairro começou a acontecer 
com a chegada dos transportes, 
com as linhas da CMTC e Alto 
Pari, assim como o calçamento 
da Avenida Nossa Senhora do 
Loreto. Nessa mesma época, a 
região também começou a ser 
atendida com energia elétrica e 
água encanada, melhorias que 
contaram com o empenho do es
panhol Francisco Perez Pagan.

O principal ponto de re
ferência de Vila Medeiros, o 
“Santuário e Matriz Nossa Se
nhora de Loreto”, foi inaugura
do em 11 de julho de 1954. Sua 
construção devese a um casal 
italiano que, no final da década 
de 40, sofreu um acidente com 
um avião monomotor do Aéreo 
Clube de São Paulo, que teria 
caído nas proximidades da igre
ja. Em agradecimento por te
rem sobrevivido, construíram o 
santuário.

Vila Medeiros passou a con
dição de Distrito por força da 
Lei 11.220/92 do dia 20 de maio 
de 1992. Sob sua jurisdição es
tão: Vila Ede, Vila Gustavo, Vila 
Sabrina, Parque Edu Chaves, 
Jardim Brasil e Jardim Guançã. 
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Rua Geolândia aguarda recapeamento desde 2005


