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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao  Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 24 de agosto de 2021.
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Encaminho  a  pesquisa  realizada  referente  a  Marielle  Franco,  Luiz  Gama  e

Sensei  Paulo  Graea  para  que  seja  anexada  ao  Projeto  de  Lei  n°  13/2021  e  apreciada

pelas Senhoras e Senhores Vereadores.

Segue ainda, a Declaragao que atesta que nao existem im6veis inscritos com

frente para a Praea de  lnscrieao Municipal n° 44132-61-59-0001-00-000.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

\

---- )      )/i
lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

PTaca dos Tres Poderes`  73  -2° andar-Centro -Jacarei-SP

Tclefone.  ( I 2)  3955-9111   -Fax   ( 12)  3961 -1092  -gabinete@iacarei.sp.gov.br



NOTA

i5/03/201S  13  52

Nota de pesar pela morte da vereadora Marielle Franco

0 b6rbaro assassinato da vereadora  Marielle  Franco 6  urn atentado contra  toda  a
sociedade  brasileira,  reflexo  da  intoler6vel  realidade  de violencia  clue castiga

diariamente o  povo  do  Rio  de ]aneiro.

Marielle  Franco  representava  as bandeiras do  feminismo  e  direitos  humanos,  levando
ao debate  c|uest6es  importantes,  como  violencia  contra  a  mulher,  amplia€ao de Casas
de  Parto, defesa  dos moradores das favelas e o cultivo da  mem6ria e cultura  negra.

a  Superior Tribunal de Justica  espera  das autoridades fluminenses criteriosa  e
imediata  apuraEao dos fatos,  de  forma  c6lere e  eflclente,  e  se  solidariza  com
familiares,  amigos e  eleitores da  vereadora  neste  momento de  indigna€ao e dor.

Ministra  Laurita Vaz,  Presidente  do  STJ

Atendimento a imprensa: (61) 3319-8598

imprensa@stj.jus.br

lnforma¢6es processuais: (61) 3319-8410

informa.processual@stj.jus br

Avalia¢5o do servi€o -Noti.c|asu

+55  613319.8000

Aceitar
•,,,-,          (I,                                                     =1~                ,_`r_I_
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Marielle  Franco  6  homenageada  na Alesp

20/03/2018  L8:29  I  Leo  Martins  Foto  Jose Anton`o TeixeLra

CompartiLhar:

A noite da dlt`Lma quLnta-fe`ra (15/3) fol de homenagens em  mem6ria da vereadora  do  Rio de JaneLro  MarieLle Franco,  morta a tiros dentro

de urn carro na  regiao central da capital flumlnense,  na madrugada  do  mesmo dia. A ativista  clc>s direitos humanos recebeu  uma  men¢ao

honrosa de distincao, concedida pela  primeira vez na  hist6rla  da Assemble fa  Legislativa  de Sao  Paulo

A defeiencfa foi concedida durante a  entrega do  Piemio Santci  DLas, que homenageia  personalldades que trabalham em  prol dos dlreitos

humanos.

"i uma  noite triste. Concedemos essa  homenagem em  reconhecimento a  luta de  Marielle, e apontamos para o futurc> dizendo que quem

tenta calar vozes que se  levantam em  defesa  dos vulneraveis e oprimidos nao vencefa.  Neste caso, a dltima  palavra  da morte foi dada  pela

vida", disse o  presidente da Comissao de Direitos  Humanos da Alesp,  deputado Carlos  Bezerra Jr (PSDB).

Para o deputado Alencar Santana  (PT), a entrega foL mais urn ato de  res.istencia   ''E uma  clata  marcante e o pals demonstra .indigna¢ao. 0

piemio a  Mar.ielle hoje nao e apenas para eta,  mas  sim a todos qiie lutam em  defesa da vida e dos d.ireitos humanos'', disse.

Outras personalidades ligadas aos dlreitos  humanos foram  homenageadas  na solenidade.  Uma delas fo`L o grafiteiro e ativista  Mundano,

membrc> do movinento Pimp  My Carro¢a, que trabalha com quest6es de justlca socLal para os catadores de  materlais  recicfave`s.  "Essas

pessoas fazem  urn servi¢o  pdbllco  ha  mals cle  meLo s6culo e nao sao  remuneradas. 0  Poder PLiblico nao  regufamenta essa fun¢ao e eles  nao

possuem dlreitos bas.icos que devem  ser garantidos,  como aposentadoria", declarou,

A dlretora executiva do  Forum  Braslleiro de Seguranca  Pdblica  Samlra  Bueno  Nunes apontou  esse dia coma simb6lico   "0 assassinato

mostra os desafios que ainda temos para alcan¢ar uma democracia efetiva,  capaz de garantlr os direitos a toda a  popula¢5o".

Para o diretor e professor de d`reito da  Faculdade GetdLio Vargas (FGV) Oscar Vilhena Vieira, vencer a desigualdade social 6 o maior desafio

brasileiro.  "Estabelecer uma  policla que seja a favor da  popula¢ao e nao amea¢adora 6 crucfar, disse.

Mundano, Samlra  Niines e Oscar Vieira foram  homenageados par Lndica¢6o do deputado Carlos  Bezerra Jr.

Sonia  Plnheiro,  ligada a  movimentos  populares e de  morad`ia, foi homenageada  por solicita¢ao do deputado Alencar Santana   "i preciso

energfa  e conhecimento  para superar o momento. Continuaremos essa  camlnhada", declarou.

Os deputados C16lin Gomes (Avante),  Marcos Martins e Joao  Paulc> Rillo (ambos do  PT) tamb6m indlcaram  homenageados na so`enidade.

Patricie  Bezerra, vereadora da capital paulista, esteve  presente

Essa foi a 22a edi€ao do  Premio Santo  Dias,  maior reconhecimento da Comiss6o de  Direitos  Humanos da Casa, que ja  homenageou figuras

como o ex-ministro Jos6 Gregorl,  a vereador e ex-senador Eduardo  Suplicy, o jorna`ista  Leonardo Sakamoto e o ativista  Padre Roque.
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Camara homenageia a vereadora carioca Marielle Franco
15/03/2018-11.19     .     Atualizacloem   15/03/2018-12.25

0 Plenario da Camara dos Deputados realizou  nesta

quinta-feira (15) sessao solene em homenagem a
vereadora carioca  Marielle Franco, de 38 anos,

assassinada  na  noite de quarta-feira (14) na  rua joaquim

Palhares,  no  Estacio,  regiao central  do  Rio.

A vereadora foi morta no carro em que estava com

quatro tiros na cabe€a.  No carro tambem estavam o
motorista de  Marielle, Anderson  Pedro Gomes, tambem

assassinado, e sua assessora. que foi atingida por

estilha¢os mas passa  bern. Os criminosos fugiram sem

levar nada.

No  inl'cio da  noite,  horas antes do crime,  Marielle  Franco

havia participado de urn evento de apoio a mulheres

negras chamado "Jovens Negras Movendo as
Estruturas" na  rua  dos  lnvalidos,  na  Lapa,  cent:ro do  Rio. Parlamentares e convidados durante a se5s6o solene na C5mara dos Deputados

Quatro dlas antes do crime,  Manelle fez denuncias contra  o  Batalhao  de  lraja  (41° BPM) em  seu  perfil  nas  redes sociajs dizendo

que a unidade estava "aterrorizando e violentando mc)radores de Acari", comunidade na zone norte do Rio dejaneiro.

Soci6loga, Marielle foi assessora  parlamentar do deputado estadual  Marcelo Freixo, seu colega no Psol, antes de se eleger

vereadora.  Em 2016, foi a quinta vereadora mais votada no  Rio dejaneiro.  Na Camara de Vereadores, presldia a Comissao de

Defesa da  Mulher.

Cc)nfira  a  sess5o solene  no  canal  da  Camera  dos  Dep

Reportagem -Murilo Souza
Ediiao -Natalia  Doederlein

CONTINUA

Comlssao  externa  vai  acom panhar ,

clos  n()  YouTube

sol)re  assassinalo  de  Manelle  Franco

Secretaria  da  Mulher  divulga  nota  oflclal  sobre  o  caso  ManelJeT=±=aj]±Q

A reprodu¢ao das noticias 6 autorizada  desde  que contenha  a assinatura  'Agencia  Camara  Noti'cias'.

0 COMENTARIOS

Comentar

SIGA  NOTl'CIAS  DESTE  TEMA



24/08/2021 Ministros do Supremo lamentam morte da vereadora Marielle  Franco -  lsTOE DINHEIRO
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Ministros do Supremo
lamentam morte da
vereadora Marielle Franco

Baixar agora
Opera e facil de usar, com acesso conveniente t
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24/08/2021 Ministros do Supremo lamentam morte da vereadora Marielle  Franco -  lsTOE  DINHEIRO

Em sessao do plenario do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira,15,

ministros fizeram meng6es de lamento a morte de Marielle Franco, vereadora do

municipio do Rio de Janeiro pelo PSOL, assassinada na noite da quarta-feira,14,

junto com o motorista Anderson Gomes.

"Nao ha palavras para reagir a altura ao assassinato da vereadora Marielle Franco.

Alias, tern faltado palavras para descrever o que esta acontecendo com o Rio de

Janeiro.  Uma combinagao medonha de desigualdade, corrupcao e mediocridade.

Urn ciclo que tern conduzindo a extrema violencia que estamos enfrentando. E

imensa a sensaeao de pesar e de desalento em momentos como esses, sobretudo

para quem e do Rio, como meu caso. A tmica homenagem a quem luta porjustiga e
igualdade 6 continuar a luta porjustiga e igualdade. Acho que esse e o papel que

nos cabe", disse o ministro Luis Roberto Barroso.

Os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Fux tamb6m tocaram no

tema no plenario. A16m disso, a assessoria de imprensa do Supremo publicou uma

frase em nome de Carmen Ldcia.

"Morre uma mulher.  No caso de Marielle, morre urn pouco cada uma de n6s. Fica

viva sua luta por Justiea e igualdade.  E o nosso compromisso de continuar com ela.

Assim, ela continua conosco.  Para sempre Marielle!", disse a ministra Carmem

Ltlcia, presidente do Supremo Tribunal Federal.

t
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24/08/2021 Ministros do Supremo lamentam  morte da vereadora Marielle Franco -  lsTOE DINHEl

0 vice-procurador-geral da Republica,  Luciano Mariz Maia, tambem se

na sessao do Supremo. "Acordamos atingidos pelas balas que mataram a

vereadora e atingem em cheio a democracia", disse Mariz Maia.

0 ministro Luiz Fux, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ja havia feito

uma declaragao forte pela manha na sessao da Corte Eleitoral.

"Ficamos chocados com essa notfcia, que no mundo de hoje se tente calar a voz

politica atraves de uma atitude que demonstra baixfssimo deficit civjlizat6rio nesse

campo. Manifestar solidariedade aos familiares e amigos que nesse momento

passam intensa dor. Peco licenga para enviar a todas as pessoas que lutaram por
urn Brasil melhor, sem desigualdades e mais justo, nosso abraeo sentido e sofrido",

disse Fux no TSE.

Veja tamb6m

+ Ate 2019, havia mais gente nas pris6es do que na foolsa de valores do Brasil

+ Geisy reclama cle censura em rede social: "0 Instagram ta me perseguindo"

+ Gel de babosa na bebida: veja os beneficios

+ Nicole  Bahls ja havia sido alertacla sobre infidelidade cio exomariclo

+ Truque para espremer lim6es vira mania nas redes sociais

+ Chef playmate cria receita afrodisiaca para a Dia do Orgasm®

+ Ivlercecles-Benz Sprinter ganha versao m®€orhome

+ Anorexia, urn transtom® a]imentar que pode ]evar a m®rfee

+ Agencia dos EUA alerta:  nunca lave earns de frango crua

+ Yasmin  Brunet quebra a silencio

+ Tubarao 6 capturado no MA com restos de jovens desapareGiclos no

est6mago

t
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24/08/2021                               Mulher, negra, favolada,  Marielle Franco foi de 'cria da Mar6` a simbolo de novas lutas pollticas no Rio -BBC News Brasil

Mulher,  negra, favelada,  Marielle  Franco foi de .cria da Mar
simbolo de novas lutas politicas no Pio

Julia  Dias  Carneiro
Da  BBC  Biasil  Ilo  Plo  de  JaiieHo

15   iiia I Gi_I   2018

"Mulher negra, ciia da Mare e defensoi.a dos Dlreitos Humanos."  A vereadora Marielle Franco, assassinada na noite de quarta-

feira no Bio, aos 38 anos, se descrevia de§ta maneira nas redes sociais, pontuando em primeiro lugar sua cor e genera; sua
origem, na§cida e criada no conjunto de favelas do Complexo da Mare, na zona norte do F]io; e a missao que escolheu seguir
na politica.

Urn evento traumatico da juventude  ccintrlbuiu  para dellnir a  trajet6ria profissional  de  Marielle.  Quando estava  no pre-vestibular

comunitario da  Mare,  uma amiga que tinha acabado de ser aprc)vada  na  universidade foi  morta por uma bala perdida,  em  tiro(eio entre

pollcials e traficantes na comunidade.

A morte fez com  que  a jovem  se envolvesse  na  militancia  por direitos  humanos,  no  pre-vestibular comunitario que ajudou  a  "despertar
sua consciencia para  o mundo",  lembra a  amigo e  correligionario Tarci.slo  Motta,  vereador do  PSOL e vizinho do gabinete ocupado  por
Marielle na Camara dos Vereadores do  Plici

Os dltimos momentos de Marielle Franco antes de ser morta com quatro tiros na cabega

'Ela incomodava pequenas e grandes mafias', diz colega de partido de Marielle Franco, vereadora morta no Bio

•'Ela se  langou candidata em 2016  motivada  pela  necessidade  de  que  as  mulheres  esteiam  na  poli`tica.  pela  necessidade de combater

o racismo, para mostrar qiie uma mulher negra e favelada pode e deve ocupar os espa€os de poder", diz Motta.

https;/^^^"r.bbc.com/portugueserorasil43423055 1/5



24/C8/2021                               Mulher,  negra. favelada,  Marielle Franco foi de 'cna da Mar6' a simbolo de novas lutas poll'ticas no Rio -BBC News Brasil

<``

"lsso  motivou  uma  belisslma  campanha,  que  cativou  tanta gente  e foi  a grande surpresa  das  eleic6es de 2016'',  lembra o vereador.

Candidata de  primeira viagem,  Marielle foi  a quinta vereadora  mais votada  no  Bio,  com  mais de 46  mil votos.  "A gente tern que  entrar,

sair, tazer pc)lI'tica,  resistir,  dar a cara,  e  isso  e  uma das colsas qile me  orgulha",  aflrmou

Assassinato

Marielle cumpria  o  primeiro mandato como vereadora  pelo  partido  ha  pouco  mais de  urn ano`

Ela foi assassinada  na  noite de quarta-feira no  Bio com tiros  na cabeea.  dentrct do  seu carro,  no bairro do  Estacio,  perto  da  prefeilura

do  FIIo.

Homens em outro vefoulo atiraram  pelo menos nave vezes contra o carro da vereadora, matando tambem a motorista,  Anderson  Pedro
Gomes.  Uma assessora ficou  levemente ferida.

A policia apura a autoria e a motiva¢ao do crime,  no qual ha suspeita de execu?ao

0  Pio esta  sob  intervengao federal.  em  uma tentativa de  conter a escalada de violencia  o  Estado.  0  inlerventor,  general  Braga  Netto.
disse em  nota que  "repudia ae6es criminosas como a que culminou com a morte da vereadora" e do motorista,  "se solidariza com as
fami'lias" e "acompanha o caso em contato permanente com o Secre(ario de  Estado de Seguranca"

Ha duas semanas,  Marielle assumira o posto de relatora de uma comissao criada para monitorar as ag6es da intervencao federal no
Fiio.

Em nota condenando o assassinato, o PSOL pede investigacao do caso:  "Exigimos apura€ao imediata e rigorosa desse crime
hediondo.  Nao  nos  calaremosl"

Blasilficoumaistristenollltimo ano, diz 'F`ankln da  Felicidade'

https://ww\^r.bbc.com/portugueseforasil43423055 2/5



24/08/2021                               Mulher, negra, favelada,  Marielle Franco foi de.cna da Mafe' a simbolo de novas lutas politicos no Rio -BBC News Brasil
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AtlvIS\as  e  amlgos  de   Marlcllc`   Fral`Co  ITlarcaTam  r"11l(es\L-it;(-iei5  i`m  div\L`r'3,is  canitc]I=i   I)rasileiras  apr)\s   isr_``,rlssirirlto  de  Maricll(`  Frari(,o

'Cria da Mare'

Marielle  nasceu  e cresceu  nc) Complexo da  Mare,  e  saiu  do curso de pre-vestibular comunitario para  a  graduagao em  ciencias sociais

na  PUC-Pio,  iiniversldade  particular onde  ela e outra colega eram  as  dnicas  mulheres  negras do departamento.  Para fazer o curso,
teve  100% de bolsa.

Aos  19 anos,  se tomou  mae de  uma  menina,  Luyara.  "lsso me  ajudou a  me  constituir como lutadora pelos direitos das  mulheres e
debater esse tema  nas favelas",  descreveu  na biogratla de  seu  site.  Nos  Liltimos tempo.  morava  na Tiiuca,  com  a  filha e a

companheira.

Mais tarde,  completou o  mestrado em  aclministraeao  publica  na  Universidacle  Federal  Fluminense  (UFF),  defendendo a dissertaeao

com o titulo  "UPP:  a  redueac> da favela  a tres  letras".

•'Ela sempre foi  uma  pessoa  muito forte, entendendo seu  papel  de  liitar pela galera da tavela,  entendendo qiie  a favela faz parte da

cidade e que a gente precisava criar uma outra narratlva entre  a lavela  e a cidacle.  e  garantir os direitos  dos  moradc>res",  diz a

pedagoga Shyrlei  Bosendo, coordenadora do setor de mobilizagao do eixo de seguran?a publica da ONG  Pedes da Mare.

Shyrlei conhecia  Marielle descle qiie  ela era  uma iovem  universitaria e  trabalhava como secretdria do pre-vestibular do Centro de
Ac6es Solidarias da  Mare (CEASM).

"Ela era uma pessoa muito forte.  Uma {igura que nao levava recado para casa.  Isso era muito marcante.  Sempre muito firme nos seus

objetivos, sabendo o que queria,  mas tambem sabendo escutar as pessoas e dialogar."

Hole, ela diz que a comunidade esta triste e atordoada.  Para alem dos eloglos a atuaeao da vereadora` Shyrlei ressalta o significado

politico de sua  morte  ''diante da conjuntura de  retrocesso de  direitcis que  estamos vivendo"

''A cidade tern que  se  perguntar o que a  morte  da  Marielle  signl(ica",  a(irma

''Mexer com  direitos humanos e  uma agenda  muito  delicada.  A  Marielle sabia oncle ela estava  entrando.  Mas  nao imaginava que iria

morrer por isso.  Nlnguem  lmagina  "

Do pre-vestibular comunitario,  Marielle loi trabalhar na  Comissao de  Direltos  Humanos e Cidadania da Assembleia  Legislativa do  Plo

de Janeiro (Alerj).  coordenada  pelo deputado federal  Marcelo  Freixo -  que  teve  papel  decisivo em  sua carreira.

Na quarta-feira,  Marcelo  Freixo toi  a cena do crime e  se emocionou.  "Ela era cria  nossa",  disse.  "Eu  conheci a  Marielle  muito iovem,

trabalhou dez anos  na  minha equipe.  Era  uma tigura  extraordinaria   lsso e  inadmissivel.  E  urn absurdo",  afirmou,  considerando haver

slna[s de execugao no assassinato.

'Eu sou porque n6s somos'

https://www.bbc.com/pcirtuguese/brasil43423055 3/5



24/08/2021                               Mulher, nogra, favelada,  Manolle Franco foi de.cria da Mar6' a simbolo de novas lutas politicas no Rio -BBC News Brasil

A notlcja do assassinato levou a revolta e a como?ao no F(io, com manifestag6es convocaclas para esta quinta-feira no
como pare cidades como Sao Paulo,  Belo Horizonte,  Peclfe e  Brasi'lia   0 lema e #Mariellepresente                                       ,,i

"Guerrewa","companhe„a","radiante","coraiosa","cheiadevida""cheiadegas",saoalgunsdosmuitosatributosifeyodditados

em homenagens e desabafos comovidos feitos nas redes sociais por amigcis,  poll'ticos, artistas, jovens de favelas,
movimentos sociais que tiveram lnspira9ao na traietdna da vereadora

I:I.':.ferlas

i,.tiiEii=
Tarcisio  Motta  lembra que  Marielle  repetia sempre  urn lema do  ubuntu,  uma fllosolia  humanista afr`cana.  "Eu  sou  porque  ri6B

Marielle questionava  a falta de  representa?ao feminina  na vida  poll.tica.  Ao  discursar  no plenario da Camara dos Vereadc>res  no  mesmo

dia,  ressaltou  a contradieao de  haver all apenas cerca de  10% de  mulheres.  enquanto o  genero "6 a  maioria  nas  ruas".

"Sendo a  maioria,  somos  a for?a exigindo a dignidade e o  respeito das  identidades.  Infelizmente.  o que  esta colocado (no cenario

poli'tlco)  nos vitima alnda  mais."

Vereadl7ra   vlnha   Se   marlltestarirJo   ntls   li?rJc'S   i,ocl,-lls   /\rTi   iela¢r)Ct  ti   \Ji?niinr,lai=,   cl`=   vlolant`iri   policiri!   no   b;iLiu(1,   il.\.`   A(`,,in     11()   Rr,

'Precursora.

A atuagao de Marielle na Camara dos Vereadores foi marcada pela defesa de projetos para compilar dados sobre violencia de genero
no Plio e para proteger os direitos reprodutivos das mulheres. A vereadora era uma voz constante de defesa a moradores de favelas

Na semana antes de  morrer,  Marielle compartilhou denuncias  de  que policiais  do 41e  Batalhao da  Policla  Mi\itar,  no  lraia.  teriam  agldo

com truculencia  na comunidade de Acari,  "aterrorizando e violentando  moradores"

Ela disse que "o que esta accintecendo agora em Acari" acontece desde sempre.  e qiie  "o 41 ° batalhao da PM e conhecido como
batalhao da  morte".

"CHEGA de esculachar a populacao! CHEGA de matarem  nossos jovensl", escreveu.  "Acontece desde sempre e com a interveneao

ficou  ainda  pior."

A dendncia  havia  sido compartilhada pelo  Coletivo  Papo  Peto,  do  Complexo do Alemao.  In`egrame do coletivo.  o ativista  Plaull

Santiago diz que redes de comunicac6es das tavelas tern sido urn importante canal para dar visibilidade a denuncias de vlolac6es de
dlreitos  nas lavelas.

'.Marielle e  uma guerreira,  uma  inspira?ao.  E  mulher negra,  da tavela,  ativista de direitos  humanos que chegou  a poder publico   lsso

signitica muito para muitas pessoas da minha geragao.  Para vermos onde podemos chegar e as mudaneas que isso pode construir

positlvamente  para  nossa  realldade  "

https://www.bbc.com/portuguese/brasll43423055 4/5



24/08/2021                               Mulher, nogra, favelada,  Marielle Franco foi de 'cna da  Mafe' a simbolo de novas lutas poll'ticas no RLo -BBC News Brasil

Para  Shyrlei  Plosende.  esse era outro tra?o  marcante de  Marielle  -  e  urn  legado fundamental que ela  deixa.

"Ela  6  uma  pessoa de  passagem.  No sentido de  abrir caminhos e  de  ser uma  inspira¢ao  para todo  mundo  -em especial

iuventude negra das favelas, que se sente mobilizada a ocilpar os espaeos que ela conseguiu ocupar."

Urn dia antes  de  morrer,  Marielle  protestou  no Twitter contra a  morte de  mais urn jovem  no  Plo.  "Mais  urn homicidio  de

pode estar entrando para a conta da PM.  Matheus Melo estava saindo da igreia."

''Quantos mais vao precisar morrer para que essa guerra acabe?", questionou.

https://\^Mm/.bbc.com/portuguese/brasil43423055 5/5
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Jacarel perde o professor e mestre de judo,  Paulo Grace

Jacaref perde o professor e mestre de
jud6,  Paulo Gra€a

`.?,I,,,.,

0 professor e mestre de jude, Paulo Gra€a, que faLeceu em Jacard

Morreu  em Jacarei',  i`esta quinta-feira  (8),  aos  85 anos,  Paulo Gra¢a.  Reconhecldo par seu  trabalho  corTro

mestre de ]ud6,  a academia de artes marclais  loca`lzada ao `ado do Mercado Municlpal,  no centro da cidade,

acolhia criancas,  joven5  e adu`tos em urn I)rojeto social fundado  por e`e  hi  Z0 anos.

A causa  da  rliorte,  par  hera,  nao fol  informada.  De acordo cool  o Clube  Rodovi6rio do Jud6,  o  ve`6no

ocorrefa das  11 h30 as  1 )h30  na  funeriria Tobias,  tambem  na  reglao central.

0 secret6rio de  Esportes  e  Recrea¢ao de Jacarei,  Dorlval  Leal Moreira,  `amentou  o ck:orrldo  e disse  que a
morte de Paulo Gra¢a dejxafa urn vazio para todos,  mas,  ao mesmo tempo,  urn Legado para a modalidade.

HISTdRIA

Nascido em  10 de abril de  1935,  Paulo Graca fana  86  arros  no pr6ximo sabado  (10).  Sua camlnhada  no jud6

comecou em Silzano,  aos  13  anos,  em troca do sustento a  sua fam`'lta.

Em  1960,  foi contratado  pefa  Po`i'cia  Redoviiria  FecleraL para ensinar ]ud6 aos  estaBiarios,  e  se  aposentou

anos depois coma professor da moda`idade.  Nos tl`tjmos anos,  o projeto social nio contava com nenhum

patroci'nio, e o sonho de Paulo Gra¢a era revita`izar o Clube Rodovlano do Jud6, como por exempto,  o
te`hado,  que em dias de chuva prejudlcava o tatame do espafo.

Antes da pandemla, cerca de 250 a 3co pessoas eram atendidas pelo pro]eto.  Indmeros trof6us foram

conqulstados tanto por Paulo Grace quanta por seus alunos,  em diver5os campeonatos municipals,  regionals e

nactonals.  A`6m do centre da  cidade,  o sensei  tambem desempenhava  atividade  voLuntarta com criangas  do

distrito do Parque Meia  Lua.

a PROJETO

Com obietrvo de colher frutos para Jacarei' por rneio do esporte,  o Projeto Paulo Gra¢a Jud6,  ha 20 anos,

I)romove o ensino das t6cnicas de aries  marcials  para crian¢as  carentes  do municfpto.  As  au`as,  ministradas
no centro da  cidade,  at6m  dos  balrros  Vi`a Garcia  (regiao oeste),  Con]unto Sao  Benedito  (regiao  leste)  e

Parque Mela-Lua (ret!iao norte),  oferecem a oportunidade de crlan¢as e jovens conhecerem os beneficios da

pritica dessa modalidade,  cu]o legado 6 a forma¢ao cidada e consctente Longe dos vi'cios e/ou posturas

prejudl`c`ats a sadde e a vida  humana.

Idealizador do projeto e  t6cnico de  nivel  naclonal credenciado  pela  Confedera¢ao  Brasilelra de Jud6,  o
Mestre  PauLo Gra¢a  contava que  indmeras foram  e sac  as dificuldades,  sobretudo no  lniclo.

``Tivemos qiie fazer sacnfl`cios diversos;  pedinos doa¢6es para o com6rcio para que a contmuldade desse

pro]eto que ajuda  muitas  pessoas",  exp\icou.  Para  Paulo,  apesar dos  empecl'Lhos,  era  gratif`cante  conduzir as
atlvidades  ao `ado da coordenadora  F16via Mirlan Ribeiro.  ``Eu  nao me  contenho de ale€r`a.  Com slmplicidade

consegiiinos tudo,  e trouxemos muitos t``tu`os para Jacarei",  ressaltou.

•Col®borou Rldlo CBNvale.

in
® Dlai.io do Jacarei

ha  2  horas
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Enqueto  1      Enquete2

Santos a Palmelras dlsptitam a final da
Ta¢a Llbertadores no cia 30 de janeiro,
as  17h, no Maracana.  Na sua oplnlao,
qual dos dots sera o campeao?

Palmelras

https ://diariodejacarei.com. br/?action=`^^w&subaction=noticla&title=jacarei-perde-a-professore-mestrerde-judo-paulo-graca&id=30798                              2/3
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Judoca de 83 anos da aulas de grape para criangas e jovens
em Jacarel', SP
Paulo Gra?a mantem  projeto social ha c|uase 20 anos e mostra vitalidade nos treinos; ass'sta ao vi.deo

Par Danilo Sardinha+ -Jacarei.  SP

11/o5/2ol813ho8   Alualizado  ha  3  anos

<

As maos ja estao marcadas pelo tempo. Carregam 83 anos de historia. Mas o cumprimento firme mostra que o corpo ainda e

forte. F]essalta a vitalidade de Paulo Grace, mestre de jud6 que ja ilsou a fonga para superar dificuldades da vida e qile agora a

utiliza para ajudar o proximo. A mesma mao que urn dia pediu esmola, hoje ensina jud6 para alunos do projeto social que cnou

ha quase 20 anos em Jacaref, no interior de Sao Paulo.

Ao todo, sao cerca de 250 criancas, jovens e adultos aprendendo gratuitamente a modalidade all. Muitos alunos sao

considerados de baixa renda. Quando o rel6gio marca 5h30, Paulo Graea ergue as portas de ago do galpao que serve de sede

do projeto social. Urn local simples, em que o tatame ocupa quase toda a area. Primejro, faz a limpeza do espa¢o. Na sequencia,

https://ge.glot)o.com/§p/valerdo-paraiba-regiao/judo/noticiaqildocardei}3-anos-da-aulas-dei]raca-para-criancas-e-jovenscarentes-emiacarei-sp....1/6
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Paulo  Gia¢a  e  sells  pupilos  do  proieto  r      Fora    Ddiillo  Sardlnha  GlohoEsriclr{e  r:om

A rotina e puxada, mas nao gera renda extra para Paulo Gragr, aposentado pela Polieia F`odoviaria Federal. Pelo contfario.

Grace mensalmente usa parte da aposentadona para bancar o projeto, que tambem conta doagdes de pals dos alunos e

colaboradores. Mas a recompensa, segundo ele, nao e financeira. A energia das crianeas, que sao maioria entre os alunos,

serve de combustivel para manter a vitalidade. E uma mao lavando a outra.

-0 sentimento 6 de alegria par estar junto (com os alunos). Vou para o Meia Lua (bairro de Jacarer) com dinheirci do meu bolso.

Vou la e dou aula. E gratificante estar iunto com essas criangas. Voces nem podem imaginar. Essa alegna revigora a gente,

deixa a gente mais novo, com mais destreza. E uma alegria enorme. Agrade?o a Deus por ter me direcionado para esta missao,

para esse trabalho -destacou.

Formando cidadaos

https://ge.globe.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/judo/noticia/judoca-dee3-anos-da-aulas-de-graca-para-criancas€-jovens-carentes-emiacarei-sp....2/6
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Em urn canto do galpao do Clube dos Podoviarios de Jud6, {undado por Paulo Grace e onde 6 a sede do projeto, ha uma

prateleira com trofeus. Nao sao muitos que estao expostos all. Nao por falta de conquistas, mas, sim, par falta de espago.
Segundo o mestre, muitos titulos nao couberam na pequena prateleira. Desde que o projeto Paulo Grace Jud6 foi

de 1999 e inicio de 2000, ele diz que alunos ja ganharam troteus regionais, estaduais e ate fora do pai's.

I

Para ver o projeto alcancar essas conquistas, Paulo Grace conta desde o inicio com a ajuda de colaboradores. Por exemplo, os

treinos nao sao dados apenas par ele. Oiftros professores tamb6m participam das atividades. Os pals dos alunos fazem

doae6es, organizam nfas, vendem pizza... Tudo para ajudar com os gastos e melhorar a estrutura do projeto, que tern alunos

desde os quatro anos ate com mais de 40.

Mesmo com o esfongo, e visivel que o galpao alugado ainda precisa de melhorias. Em dias de chuva, gc]teiras atrapalham a aula

no tatame. Paulo Gra¢a tern o sonho de receber ajuda de mais pessoas para melhorar o espa?o e tocar o projcto, hoje sem

nenhum patrocinio. Mas, enquanto novos apoiadores nao chegam, nada de ficar lamentando.

https://ge.globo.com/sp/valerdo-paraiba-regiao/judo/noticja4udoca-de€3-anos-da-aulas-de-graca-para-chancas€iovenscarentescm-jacarei-sp....3/6



24/08/2021 Judoca de 83 anos da aulas de graga para criangas a jovens carentes em Jacarei, SP | jud6 I ge

9,

--.,

r`-

Partc  clos  alunos  do  pro)elo  Paulo  GLiGa  Judo  ~  Foto   Damlo  Sardinlia  GloboEsoorto  com

E=~.-,-cti=

No treino acompanhado pelo GloboEsporte.com, Paulo Grace reuniu todos os alunos no tatame e, antes de comeear a aula,

chamou alguns para dar parab6ns pelas conquistas do tlltimo tim de semana. A cada urn que levantava, aplausos ecoavam no

galpao. Palmas que orgulham Paulo Grace. AIinal, ver os pupilos tendo sucesso 6 o objetivo dele desde que idealizou o proieto.

-Fiz esse proieto porque vi minha vontade de treinar la atlas. Falei que precisava aiudar essas crianeas. 0 que eu passei, nao

quero que as criangas passem. Eu pedia esmola, engraxava sapato, tui chapa de caminhac), servente de pedreiro... Muitas
vezes, o pessoal jogava dinheiro no chao para eu pegar. Depois de tudo que passei, pensei: "por que nao vou ajudar essas

cnanqus agora?". Estou fazendo esse trabalho. Face com gosto, dedicacao -comentou.

a,atidao

https://ge.globo.com/spivale-do-paraiba-regiao/judo/noticia/|udoca-de83-anos-da-aulas-dengraca-para-cnancasue-jovens¢arentes-em-jacarel-sp....4/6
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Paulo Grace e venerado por alunos de todas as idades. Nos treinos, o respeito por ele 6 nitido. A16m da tradicional

j`ud6, os alunas gostam de conversar com o mestre. Para os judocas que integram o proieto, segulr os ensinamen
significa prosperar na modalidade.

-Comecei a treinar com cinco anos de idade e, de la pra ca, ja tive varios avan¢os. Meu sensei me apoiou mui

onde cheguei. 0 meu sonho 6 chegar urn dia nas Olimpiadas -afirmou a aluna Fiayssa Rodngues, de 12 anos.

I+

Rayssa  F`odrigues  e  Isaac  Arau|o  sao  alunos  clo  pro|elo  r~  r~`olo   Emerson  Tersignl  GlohoF'Tiic`r(a  I:(>m

I.,',
revetencia do

-Ele e meu grande lider, e pretendo alcancar meu objetivo, que e a Selegao Brasileira, seguindo as ordens dele. E difieil, mas

nada que com luta voce nao consiga. Cada vez que vou crescendo, you tendo mais influencia para treinar -disse Isaac Araujo,

de 17 anos.

Hist6ria

Paulo Graga nasceu em 10 de abril de 1935, em Jacarei. Na cidade do interior de Sao Paulo, alias, ha quem diga que Paulo

Grace tern 102 anos. Ele se diverte com a hist6ria. E explica:

-Eu nao tenho 102 anos. Uma vez, perguntaram a minha idade, mas nao gosto de falar. Dal' brinquei que era 102,9 (faz

referencia a uma estagao de radio que gosta de escutar). Pegou. Dai eu deixei (nsos). Mas mlnha data de nascimento

verdadeira 6 10 de abnl de 1935. Essa e a data correta -explicou.

https://ge.globo.com/spivale-do-paraiba-regiao/judo/noticia/judoca-de-83-anos-da-aulas-dei]raca-para-criancasng-jovens-carentes~em-iacarei-sp....5/6
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Quando pequeno, Paulo Gragr enxergava, nas lutas livres, a possibilldade de lngressar no mundo das aries marciais. Brincava

com os amigos, sonhando urn dia em ser urn grande lutador. De fami.lia humilde, aprendeu com o pai o ofi'cio de

inicio da adolescencia, perdeu os pais. Assumiu, entao, a responsabilidade de estudar, trabalhar e sustentar os

Paulo  Graca  lulou  al6  perto (los  40  anos  -Fold   Danilo  SardiiihaJGloboEsporlc)  com

Grace iniciou, aos 13 anos, os treinamentos de jud6 na cidade de Suzano. Preocupado com os irmaos, chegou a fazer urn

acordo com Tokuzo Terazaki, entao responsavel pela academia, para que este colocasse comida na mesa da humilde familia de

Jacarei'. Em troca do sustento, treinava.

-Eu costurava saco de farinho de trigo, que era grosso, e fazia o kimono para poder lutar. Comecei me destacar em Suzano.

(.„) Sofri muito preconceito, porque era o dnico negro que fazia jud6. Tinha muito japones.  Me chamavam de kuro, que significa

preto. Mas depois fizemos uma amizade extraordinaria porque viram meu potencial -contou Graga.

Na d6cada de 1960, ingressou na Policia F]odoviaria Federal para ensinar jud6 aos estagiarios. Depois, foi contratado em

definitivo para ser professor. La se aposentou, fazendo o que majs gosta: ensinar.

* Colaborou Emerson Tersigni

https://ge.globo.com/sp/valerdo-paraiba-regiaonudo/noticiaqudoca-dee3-anos-da-aulas-dei]raca-para-criancas-e-jovens-carentes-em-jacarei-sp....6/6
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Em n6s, ate a car 6 urn defeito.
Urn imperdo6vel mal de nascenca,

a estigma de urn crime.

Mac nossos criticos se esquecem
que essa car, 6 a origem da riqueza

de milhares de ladr6es qua nos
insullam; que essa car convencional

da escrzlvidao fao semelhante
a da terra, abriga sob sue superflcte

escura, vulcdes, onde arde
a togo sagrado da liberdade.

(Luiz Gama)

Luiz  Gonzaga  Pinto da Gama,  pseud6nimos afro,  Getdlio e  Barrabaz,  nasceu em
Salvador,  em  21  de junho  de  1830.  filho  de  Lui'sa  Mahin,  atricana  livre  vinda  da
Costa da  Mina que ganhava a vida fazendo quitandas.  e  de  urn fidalgo portugues

que  vivia em  Salvador,  cujo  nome a  poeta  nunca  revelou.  Em  1837,  Luiza  Mahin
deixa a cidade  e parte em diregao ao  Plio de Janeiro,  ficando o filho aos cuidados
do  pal.  Este,  segundo  a  pr6prio  Gama  em  carta  a  Ldcio  de  Mendonca..  era  urn
homem  de  posses,  apaixonado  pela  pesca,  pela  ca¢a  e  principalmente  pelas
cartas.  Vivia de  uma heranpe que  havia  recebido em  1838 e,  dois anos depois, ja
se  encontrava em plena mlserla.  Em  novembro deste  me§mo ano, aos dez anos
de idade,  o menino Luiz Gama foi levado pelo pal  a bordo do navio "Saraiva", e la
vendido  coma   escravo.   Dias   depois,   ao   desembarcar   no   Flio  de   Janeiro,   foi
levado  para  a  casa  de  urn  negcoiante  portugues  que  negociava  escravos  sob
comissao.  No  mss seguinte,  foi  novamente  vendido,  junto com  urn  lote de  '`cento

a tantos escravos", ao "negociante a contrabandista" Ant6nio Pereira Cardoso, que os levou pare Sao Paulo. La, seria novamente posto a venda,

pordm  tal  fate  nao  ocorreu.  Os  escravos  vindos  da  Bahia eram  lidos como  "desordejros"  e  "revolucionarios",  devido  ao  marco  hist6rico  que foi  a
Bevolta dos  Males,  ocorrida  em  Salvador  em  1835,  da  qual  a  mae  de  Gama,  Luiza  Mahin,  teria  participado.  Depois  disso,  os  escravos  oriundos
dessa cidacle  eram  preteridos pelos compradores, como delxa transparecer o depoimento do poeta:  1ui  escolhido  por muitos compradores,  nesta
cidade,  em  Jundiar e  Campinas;  e por todos  repelldo,  como se repelem  cousas  ruins,  polo simples talo de ser eu  'baiano'".  0 suposto comprador.
o Sr.  Francisco Egidio de Souza Aranha, pai do Conde de Tres Rios,  estabeleceu com  Gama o seguinte dialogo, tamb6m  ilustrativo da repulsa dos
senhores pelos escravos baianos:

-Has de ser urn born pajem para os meus meninos; dize-me: onde nasceste?

-Na Bahia,  respondi eu.

-Baiano? -exclamou admlrado o excelente velho. -Nem de graca o quero. Ja nao loi par born que a venderam tao pequeno.  (MENUccl,1938)

Sendo  assim,  permaneceu  na  casa  do  senhor Cardoso,  onde  {oi  encarregado  dos  servigos  dom6sticos,  tendo  aprendido  com  outro  escravo,
tambem baiano, o oficio de sapateiro. Ali se estabeleceu. aos dezessete anos de idade, o primeiro contato de Lulz Gama com as letras, atrav6s de
urn h6spede que viera de Campinas para a capital, com o objetivo de estudar.

Em  1848, Gama fugiu da casa de seus senhores, tendo conseguido, logo depois, documentos que confimavam a sua llberdade, uma vez que era
tilho  de  uma  negra  ljberta.  Em  seguida,  foi  "assentar  praca",  tendo  sido  soldado  durante  seis  anos.  Durante  esse  periodo,  nas  horas  vagas,
(rabalhava como copista, escrevendo para o Major Benedito Ant6nio Coelho Neto,  que vina a ser depois urn dos numerosos amigos do poeta.  Em
1854, foi dispensado por ate de  insubordlnagao,  porque havia amea¢ado "urn Oficial  insolente" que lhe  insultara.  Devido ao fato. ficou  preso por 39
dias.

www.Ietras.ufmg.br/literafro/autores/655-luizi]ama
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Em 1856, toi nomeado amanuenso da Secretaria da Pollcia, onde serviu at61868, quando foi demitido por "bern do §ervieo Pt]b
esclarecer o motivo real da demissao, o poeta faz a seguinte confissao em carta ao amigo Ldcio de Mendonea:

A  turbulsncia  consistia  em  fazer  eu  parte  do  Partido  Liberal;  e,  pela  imprensa  e  pelas  umas,  pugnar  pela  vit6na  de  minhas

promover processos  em  favor de  pessoas  livres  criminosamente  escravizadas;  e  auxiliar  licitamente,  na  medida  de  meus
escravos,  porque detesto o cativeiro e todos os senhores. principalmente os  reis.  (MENUccl,1938)

Em   1859,  Gama  publicou   Primelras  trovas  burlescas  de  Getulino,   no  qual  consta  o  famoso  poema  "Quem  sou  eu",   mais
Bodarrada,  no qual  exp6e o preconceito de cor na sociedade brasileira.  0  poema foi  escrito om  resposta ao apelido que os  intelectuais da 6poca
tentaram lhe impor: bode -termo usado de forma depreciativa para designar os negros. A respeito desse poema,  Brook§haw (1983) faz o seguinte
comenfario:  ''Gama  fez  abertamente   refefencia  a  si  pr6pno  como  negro,   dingindo  sua  critica  a  todos  os  descendentes  afro-brasileiros  que
tentavam escapar de sua origem ocultando-se atfas de uma mascara de falsa brancura".

Tambem  como  jomalista,  Luiz  Gama  teve  uma  atuapao  poli'tica  bastante  intensa:  foi  aprendiz  de  tip6grato  do  jomal  0  lpiranga,  e  redator  do
Pladical  Paulistano,  no  qual  colaboraram,  entre  outros,  Castro  Alves,  Joaquim  Nabuco  e  Plui  Barbosa.  Foi  ainda  responsavel  pela  redacao  de  0
Poljchinelo -  pnmeiro  peri6dico  polltico  satlrico  da  cidade  de  Sao  Paulo,  o  que  taz  A!berto  Faria  atribuir  a  Luiz  Gama  a  fundaeao  da  imprensa
humoristica paulistana.

Nos anos 60, o advogado autodidata Luiz Gama se eslorcava para tratar dos casos de escravizac6es ilegais e de aboli96es individuais e coletivas
do  Estado de  Sao  Paulo.  A  respeito  da  profis§ao qua abra¢ava,  Gama confossa  aos  leitores  paulistanos:  "Eu  advogo  de  graea,  par dedicacao
sincera a causa dos  desgracados;  nao pretondo lucros,  nao temo  represalias".  (Correio  Paulistano,  20 de nov.  de  1869).  Segundo consta,  Gama
teria sido o responsavel direto pela liberdade de aproximadamente quinhentos escravos.

A16m  de advogar,  Gama  realizava conter6ricias e pilblicava pol6micos artigos nos quais explicitava sous ideals abolicionistas,  molivos pelos quais
era perseguido e ameapado de morte.  Em  urn deles,  publicado no Correio  Paulistano,  em 03/12/1869,  Gama di§corre sobre a morte de urn senhor
de terras,  pelas  maos de quatro dos escravos que possui.a.  Depois do fato.  os cativos se apresentaram  na delegacia,  e  la teriam  sido linchados

pela  populaeao.  Sobre  a  atitude  daqueles  qua  assassjnaram  os  escravos,  ou  as  "quatro  id6ias"  (como  Gama  os  chama),  o  poeta  comenta:
"Miseraveis;  ignoram  que  o  mais  glorioso  6  morrer  livre  numa  forca,  ou  dilacerado  pelos  caes  na  praea  ptlblica,  do  que  banquetear-se  com  os

Neros da escravidao''.

Liberal exaltado, foi o primeiro negro brasileiro a lutar contra os ideais de branqueamen`o da sociedade e pelo tim da escravid5o.  Mesmo
debilitado pela doenca, saia carregado em uma maca, para atender seus clientes desejosos da liberdade. Faleceu em Sao Paulo, em 24 de
agosto de  1882, deixando uma emocionante carta-testamento ao filho, que se conligura para n6s,  sous leitores de hoje. como vivo exemplo de
homem publico e literato que, mesmo diante das vicissitudes da vida,  nao abandona seus ideals.

* Todas as citap6es referem-se a MENUCCI, Sud. "A carta abolicionista de Luiz Gama a Ldclo de Mendon9a", em 0 precursor do abolicionismo no

Brasil. Sao Paulo: Cia.  Editora Nacional,1938.

PUBLICAC6ES

Obra indivldLial

77owas Our/escas de Gelu//.no. Sao Paulo: Tipogral`a Dois de Dezembro,1859; 2.  ed. Sao Paulo: Tipografia Dois de  Dezembro,1859;  3 ed.  F]io de
Janeiro:  Pinheiro e Cia,1861 ; 4. ed. Sao Paulo:  Bentley Junior,1904.

Lu/s Gama: trovas burlescas e escritos em  prosa. Organizacao de  Fernando Goes. Sao Paulo:  Edie6es Cultura,  1944.

Lu/s Gama a suas poesi.as safi'ricas. Organizacao e estudo crltico e historigrafico de J. F`omao da Silva. Plo de Janeiro: Casa do Estudante do
Brasil,1954.;  2.  ed.  revista  e  aumentada.  Plio de Janeiro:  Catedra;  Brasilia:  lNL,1981.

Pn.mei.rae (novas budescas de Lu/s Gama e outros poemas. Introdu¢ao e organizacao de Ljgia Fonseca Ferreira. Sao Paulo: Martins Fontes, 2000.

Com a pa/al;ra Lu/'z Gama: poemas, artigos, cartas, maximas. Organizaeao, apresentagao e nctas de Lfgia Fonseca Ferreira. Sao Paulo:  lmprensa
Oficial do Estado de Sao Paulo:  201 1 .

i/'€des de res/'sl6nc/a. Organizacao de Ligia Fonseca Ferreira. Sao Paulo: Edig6es SESC, 2020. (artigos).

Antologla8

A raz5o da chama: antologia de poetas negros brasHeiros. Organizagao de Oswaldo de Camargo.  Sao Paulo:  GPO,1986.

Poes/.a negra bras//e/ra : antologia. Organizacao de Zila Bend,  prefaclo de Domfcio Proenca Filho.  Porto Alegre: AGE,  IEL,  IGEL,  1992.

a negro em versos.. antologia da poesia negra bra§ileira.  Oiganizacao de Luiz Carlos Santos,  Maria Galas e  Ulisses Tavares. Sao  Paulo: Moderna,
2005.

Anlo/og/a de poes/a a/ro-bras/./ei.ra..150 anos de consciencia negra no Brasil. Organizaeao de Zila Bernd; prefacies de Domicio Proen9a Filho e
Eduardo de Assis Duarte. Belo Horizonte:  Mazza edi06es, 2011.

Li.toratura e afrodoscendGnci.a no Bras/A antologia crftica.  Vol.  1,  Precursores. Organizaeao de  Eduardo de Assis Duarte.  Belo Horizonte:  Editora
UFMG,  2011.

TEXTOS

•   Luiz Gama -Quem sou eu? (niteralro/autores/11-textos-dos-autores/647-luiz-gama-quem-sou-eu)
•   Luiz Gama -Minha Mae (/Iiteralro/autores/11 -textos-dos-autores/650-luiz-gama-minha-mac)
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•   Luiz Gama -A cativa (nileralro/autores/11 -textos-dos-autores/649-I uiz-gama-a-cativa)
-       .   Lujz Gama -La vaj versol vliterafro/autores/11 -textos-dos-autores/648-Iuiz-gama-la-vai-verso)

cRitlcA
•   Lul's Gama o F`evolucionario da Abolicao - Giltrancisco (^iteratro/autores/28-critica-de-autores-masculinos/652-luis,gama-o-

abolicao-gil-francisco)
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•   A poesia satirica de Luiz Gama -(/literafro/autores/28{ritica-de-autores-masculinos/654-a-poesia-sati rica-de-luiz-gama-roberto-de-oliveira-

brandao)Ploborto de Oliveira Brandao (http:/nattes.cnpq.br/4225280762403997°/o20)
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Luiz Gama, ativista abolicionista
36

quarta-feira,  13 de maio de 2020.

NOTICIA

Luiz Gama, Abolicjonistas,  Escrav`dao no Brasil,  Fundacao  Bibl'ioteca nacional

Neste 13 de maio, a Biblioteca Nacional homenageia o protagonismo negro na luta contra a
escravid5o. Luiz Gama, poeta, jornalista e advogado, foi respons6vel pela libertac2io de
muitos escravizados, antes de a escravid2io ser abolida no Brasil.

Luiz Gama nasceu  na Bahia livre, era filho de uma

africana livre e de urn fidalgo de origem

portuguesa, cujo pal o nome ele nunca revelou.
Aos 10 anos, seu pai o vendeu como escravo e foi

para Sao Paulo.  No cativeiro, aprendeu a  ler e
escrever e reconquistou a sua liberdade ap6s

provar que havia  nascido livre.  Dai em diante, sua

paixao pelas letras e seu esplrito aguerrido nao

pararam de crescer.  Publicou, em  1859, uma
coletanea de poemas satl'ricos,  "Pr/.me/.res 77ovas

Our/escas", onde faz uma cri'tica social e politica da

sociedade brasileira, denunciando as quest6es

raciais do ponto de vista negro, na primeira

Pessoa.

Ativista da causa republicana e abolicionista,

colaborou com a sua pena em diversos
•iomalis..  Diabo Coxo, Cabriao,  Correio Paulistano, A

Provl'ncia de S5o Paulo,  Radical Paulistano, A

Gaze fa c/a Corfe, onde atuou junto com outros

abolicionistas negros como Ferreira de Menezes,

Andre Rebou¢as e jos6 do Patrocinio.  0 Aadr.ca/

Luiz Gama, ativista abolicionista

Paw/t.sfano era o 6rgao de comunica€ao do Partido

Liberal  Radical, abolicionista e republicano.  Neste jornal,  Luiz Gama denunciava viola€6es das leis por

parte dos representantes dos senhores. Denunciava senten¢as e apontava os erros cometidos por

juizes e advogados.



Na sua  missao de libertar e garantir o direito dos escravizados,  Luiz Gama valeu-se de uma ``brecha" no

pr6prio sistema escravista: a lei de 7 de novembro de  1831  que extinguiu o trafico negreiro.
aqueles  trazidos para o Brasil depois desta data seriam considerados livres.  Luiz Gama d

afinco e gratuitamente a libertar pessoas escravizadas de varias provincias do Brasil.
I:14`

Mesmo nao sendo "diplomado'', era advogado autodidata com grande cultura jurl'dica.  Lu``&'

possuia uma provisao, documento que autorizava a pratica do direito, dada pelo Poderjud;:ithT#.
lmp6rio.  No s6culo XIX, s6 existiam duas Faculdades de Direito: a de Olinda e Sao Paulo, de forma que

era comum a existencia de profissionais do direito prow/.s/.onados ou rjbL//as. A forma¢ao pratica de

profissionais ocorria nas mais diversas fun€6es, como engenheiros, dentistas, medicos, entre outras.

A figura do advogado provisionado existiu ate a decada de 1960, quando o exercicio da advocacia

passou a ser prerrogativa exclusiva dos bachareis em direito. Em 2015, a Ordem dos Advogados do

:::S:'rce°c:::dueout:t:':ou'd°edpea:rdovn°:adda°Aab:::Z5:ad::'s::::,nd::C::d8°raas:,ueat'eT:::ua:C::Ce°,Ts°c::t:Snt:,:vToO
dos her6is da patria.justa homenagem para o advogado da liberdade.
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Biiscai  no  Site

OAB confere titulo de ad\7ogado a Luiz Gama

02/12/2015

Poderia

ser classificado como combativo defensor das leis que peticiona -com devida venia -
instando o magistrado nos seguintes termos: "Respeita o Direito e cumpra seu rigoroso
clever, para o que e pago com o suor da nacao". Acrescente a cena o fato de o autor do

processo em curso tratar, dezenove anos antes da Lei Aurea, da libertacao de urn escravo
negro (1869). E, mais ainda, o proponente da lide ser urn rabula e escravo negro liberto.
Ousadia suficiente em qualquer tempo, ainda mais no seculo XIX.

Essa passagem resume bern o que Luiz Gonzaga  Pinto da Gama (1830-1882) representou

para a sociedade paulistana e a hist6ria do pal's.  No caso descrito, foi aberto outro
processo, por injdria e difama¢ao, no qual Gama promoveu a pr6pria defesa e conseguiu
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absolvi€ao ap6s urn julgamento concorrido, com o Tribunal do Jdri da  Provincia de
Paulo tomado pelo pdblico. 0 feito ganhou as paginas do jornal ``Correio Paulista
edi¢ao de 31  de dezembro de 1870.

3::aej:t6dr:::::::aardeo:::''::::::Sfterzejct::°qmue°oDtr:|t:eTh:r::::r:,r:Ca°:ehc::jnma:::°uga~Tj-Ji¥.
Ordem lhe conferissem o trtulo p6stumo de ``profissional da advocacia'', mesmo que 150
anos ap6s sua brilhante atua¢ao como rabula. A celebra€ao desse ato, por uma feliz
coincidencia da hist6ria, mereceu entrega de placas para o tataraneto de Gama, Benemar
Fran€a, no Audit6rio Ruy Barbosa, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Sao Paulo.
Contemporaneos, Luiz Gama e Ruy Barbosa fizeram parte do grupo que fundou o jornal
Radical Paulistano e a loja ma€6nica America.

``Luiz Gama foi o advogado dos advogados brasileiros, foi o que mais externou a fun¢ao ao

fazerjusti¢a e ser o instrumento do cidadao na  busca pela justi¢a", disse Marcus Vinicius
Furtado Coelho,  presidente da OAB, durante a solenidade, no dia 3 de novembro. 0
conselheiro federal e diretor de Rela€6es lnstitucionais da OAB SP,  Luiz Flavio Borges
D'Urso,  representou a Secional  paulista  no ato hist6rico.

Saga pessoal
Ainda jovem, Luiz Gama percebeu o valor do Direito para a sociedade, quando conseguiu a

pr6pria liberdade por meio do conhecimento das leis. Filho de Luiza  Mahin, escrava liberta,
viu a mae ser presa e desaparecer no exrlio, ap6s participa€ao na Revolta dos Males (1835)
e na Sabinada (1837-1838).  Ficou sob os cuidados do pal, urn fidalgo portugues, que o
vendeu como escravo, com dez anos de idade, neg6cio que o levou da Bahia para a cidade
de Lorena (SP). Aos 17 anos de idade 6 alfabetizado pelo estudante Ant6nio Pereira
Cardoso e, urn ano depois, toma ciencia e consegue provas de que sua condi€ao de escravo
e ilegal e foge. Nao sendo perseguido ou incomodado pelo ordenamento juridico da €poca,
o filho de uma mulher livre nao poderia tornar-se escravo.

Na capital da prov`ncia, S5o Paulo, alistou-se na Guarda  Nacional e comecou a frequentar
como ouvinte aulas do curso de Direito do  Largo Sao Francisco.  Dadas circunstancias da
epoca, nao e aceito e, sem a  matri'cula, nao conclui o curso. Autodidata, dedicou-se ao
estudo do Direito, enquanto ganhava a vida como escrevente e, assim, avancou ate
come€ar a destacar-se em  produ€ao literaria e jornali'stica, com a publicacao do livro
'`Primeiras trovas burlescas de Getulino" (1859) e a funda€ao do jornal  Diabo Coxo (1864),

primeiro peri6dico humoristico ilustrado de Sao Paulo.

Em  1869, consegue autoriza€ao para advogar em primeira instancia. 0 rabula Luiz Gama
tern como principal area de atua¢ao processos de liberta¢ao de escravos. Nao ha registro
hist6rico fidedigno apontando o ndmero de pessoas que conseguiram sua liberdade pelas
maos dele, mas os apontamentos disponiveis oscilam entre 500 ate mil casos.

Combate a escravidao
Abolicionista, Gama nao foi urn homem monotematico,  militando em favor de diversas
outras causas.  Defensor da instala€ao de uma  Repdblica, tomou atitudes que revelaram
sua visao clara de que escravidao e democracia nao eram compativeis, como quando
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abandonou a conven¢ao de ltu (1873), evento de funda€ao do  Partido Republicano
ac, verificar a presen€a de cafeicultores contrarios ao fim da escravid5o.

Tambem impressionam os relatos sobre o impacto de sua morte na sociedade
Falecido em 24 de agosto de 1882, ele teve o cortejo acompanhado por uma mu

percorreu aproximadamente seis quil6metros, saindo de sua casa no Bras ate o C
da Consola¢ao. Ha registros que apontam a presen€a de ate quatro mil pessoas, o que
equivaleria a  10% da popula¢ao estimada da epoca.

Alem da entrega do tl'tulo p6stumo de profissional da advocacia, o evento na Universidade
Mackenzie reproduziu parte desta caminhada, indo do campus ate a local do
sepultamento. Entre outras homenagens e atos de reconhecimento da importancia de Luiz
Gama para a hist6ria brasileira, estao o busto no Largo do Arouche (centro de Sao Paulo) e
a condi€ao de patrono da cadeira  ndmero  15 da Academia Brasileira de Letras.

https://www.oabsp.org.br/nctic}as/2015/12/oab-confere-titulo-de-advogadora-luiz-gama.10536 3/3



DECLARAC^O

Declaro,   para   os  devidos  fins,   que   nao   existem   im6veis   particulares   ou

ptlblicos   inscritos   na   Diretlria   de   Cadastro   e   Controle   da   Secretaria   de   Govemo   e

Planejamento  com  frente   para   a   Praca   Corretor  de   Seguros,   localizada   na  Avenida

Condessa  da  Pedra  Branca  -  Luisa  Margarida  de  Barros  Portugal,  no  Bairro  Jardim  do

Marques,  Jacarei/SP,  identificada  pela  lnscri9ao  Municipal  n°  44132-61-59-0001-00-000,

objeto do Projeto de Lei n° 13, de 10 de agosto de 2021.

Jacarei, 25 de agosto de 2021.

Secre-tario Adjunto de Planejamento

Praca dos Tres Poderes, n° 73 -Centro -Jacarel/SP
Telefone: (12) 3955-9000 ramal 9033 -govemo@jacarei.sp.gov.br


