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Algodão Doce
Pipoca
Sorvete
Apresentação do Boneco
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MUITOS SHOWS

MÁRCIA MAH

CAJU E CASTANHA

MOCHILEIROS DO TIBET

MÔNICA
ALBUQUERQUE

MARCO DENASSI

Ó DO BGÓ

DIAMANTINO E ZÉ PAULISTA

LUIS FERNANDO E GABRIEL

Mariano
( Mantendo a Tradição)

PHOTOCOLORS

SAMBA LIVRE

NEANDER SOUND

10h

11h

12h

13h às 13h30

13h30 às 14h

14h

15h

16h

17h

19h

20h

21h

– Márcia Mah
– Photocolors
– Mônica Albuquerque

– Luis Fernando e Gabriel
(Sertanejo Universitário)

– Marco Denassi
– Mochileiros do Tibet
– Neander Sound
– Zero ao Quadrado
– Caju e Castanha
– Diamantino e Zé Paulista

e Mantendo a Tradição (Viola)
– Ó do BGÓ
– Samba Livre

Música
Dança

e GrafiteE Mais!



O preconceito não é natural do ser humano. Toda forma de

preconceito é imposta pela sociedade capitalista, que não tolera

diferenças, que prega o predomínio de uma raça sobre outras, que

incentiva o individualismo como meio de “vencer” seus

semelhantes, que divide a comunidade, que gera o apartheid, que

impõeuma cultura ou uma religião como superiores às demais.

O preconceito alimenta o ódio, causa humilhação, propicia a

violência. Cada cidadão ou cidadã que sonha com uma sociedade

mais justa e fraterna deve se manifestar contra todo tipo de

preconceito.

A discriminação é uma comparsa do preconceito nessa

desagregação social, na intolerância que leva a conflitos, que

rompe com a vocação natural do ser humano, que é a de viver em

sociedade, trabalhar juntos pela sobrevivência de todos e

compartilharos frutos dessetrabalho.

São abomináveis o racismo, a desigualdade sofrida pelas mulheres,

o fanatismo religioso, a discriminação contra homossexuais, contra

moradores de outras regiões ou outros países, contra pessoas com

deficiências físicas, contrapessoas carentes.

Somadas a essas formas de

discriminação, este ano dois tipos

Condutas abomináveis

Demonstre ser livre de preconceito

Contra Todas as Formas de Preconceito

O de maio
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Participe.

novos de violência sutil entre grupos sociais entraram em pauta na mídia e na

comunidade:o preconceito contranordestinos eo bullyingnas escolas.

Os ataques verbais de alguns paulistas contra nordestinos é vergonhoso e

deve ser denunciado como crime de racismo. Além de estúpido e imoral, o

comportamento dessa suposta elite sulista, revela um profundo

desconhecimento da históriado Brasiledo estado deSãoPaulo.

Quanto ao bullying, a intolerância — e a cultura da busca pelo

sucesso pessoal a qualquer preço — têm causado perseguições

de crianças contra crianças nas escolas. O estudante “diferente”,

tímido ou que não se encaixa nos padrões estabelecidos corre o

risco deserhumilhado.

Nos casos em que a pessoa humilhada não consegue superar o

trauma, a sociedade toda corre o risco de sofrer tragédias como o

recentemassacrede12crianças emuma escolano RiodeJaneiro.

Mas cada pessoa e cada instituição pode dar sua contribuição para que

o respeito entresereshumanos prevaleçana sociedade.

Acreditamos que este 1º de Maio na vila Formosa, em Sorocaba, seja

maisum passo coletivo paraque haja essapaz entrenós.

Crianças contra crianças

E tenha um ótimo
Dia do Trabalhador 2011.
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