
TM tem vocabulário próprio
Os ouvidos dos mais eruditos e

conservadores talvez doessem comta-
manha informalidade. Mas a "cunha-
gem" de gírias e expressões é um
recurso característico da adolescên-
cia doce fase da vida em que algumas
transgressões não têm o mesmo peso
nem o desconforto de que se pratica-
das pelos adultos.

Para começar a conhecer essa
linguagem, em alguns momentos in-
decifrável, vão aqui algumas dicas:
falar que está "zoando" significa dizer

que alguém está brincando, ao passo
que o nosso velho e bom guardião da
língua nos diz que significa ter som
forte e confuso. "Qualé, véio" e "oi,
chegado" substituem otradicional "oi,
como vai ?".

"Morcegar" - que não tem o
privilégio exclusivo de pertencer ao
vocabulário dos guardinhas - quer
dizer fazer corpo mole. Nem o cardá-
pio da cantina foi poupado. Boi rala-
do e disco voador significam, respec-
tivamente, carne moída e ovo frito.

Comportamento

Os "points" da moçada
Vídeo, bate-papo e estudo ocupam os trabalhadores mirins nos horários de lazer

MARIA T(RESR BRONZO e fiel formado não só pelos trabalhado-
res mirins da Casa, mas também por
funcionários da Assembléia e de outros

na de Souza Lima, 17 anos, e Luciléia de
Souza, 14 anos, todas ascensoristas, for-
mam um grupinho que está sempre reuni -
do. Quase que diariamente dividem a
mesma mesa na cantina da Aslemg e
depois vão para a salinha do Setram
conversar sobre uma pauta diversificada

	

O que a Praça da Assembléia, o	órgãos localizados na região.

	

Teatro e a salinha do Setram têm em	A ida ao teatro muitas vezes é

	

comum? Basta percorreresses locaisentre	apenas pretexto para encontrar com os

	

as 11 e as 14 horas para perceber que eles	colegas da turma, mas muitos deles es-
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ajudam a
recarregar
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são os "points" preferidos dos tra-
balhadores mirins, durante o horá-
rio de almoço. Como estudantes,
durante o intervalo escolar, eles
estão sempre em grupinhos —como
convém a qualquer adolescente tí-
pico—aproveitando alguns momen-
tos de folga para relaxar, ouvir um
pouco de musica ou simplesmente
conversar com os colegas. "E como
se a gente recarregasse as bateri-
as", explica o trabalhador mirim —

Aiafr	

ocorrido
assuntos, que vão desde co-

mentarios de algo ocodo no tur-4 1 no da manhã dentro dos elevado-
res ate namorados os "guardi-

/ nhas mais bonitos simpáticos e
- os mais chatos também.

"Conversar com as colegas
é um bom descanso", exemplica
Luciléia. Embora também goste
muito da companhia das amigas,
Walquína não dispensa a leitura
de jornal durante o seu intervalo.
"Gosto de ler", explica-se. A ou-
tra integrante da "irmandade" das
ascensoristas - Adriana —justifica
a opção das colegas para tornar a

r	salinhadoSelramo"point"preferido: "Aqui
- encontramos com outros grupinhos e pode-
-	mos conversar com mais colegas".

O Setor dos Trabalhadores Mirins
s	(Setram) já tem pronto o projeto para a
- criação de uma salinha de descanso com

livros, revistas e mesas de estudo, com o
s	intuito de oferecer mais uma opção de
1	lazer aos trabalhadores mirins no horário
s	de almoço. A iniciativa, embora sem
) prazo para execução definido, segundo

informou o chefe do Setram, Cristiano
-	Félix dos Santos Silva, é uma alternativa

para concentrar num mesmo local os
-	trabalhadores mirins, em grupos de 40
-	adolescentes.

Giovane Gustavo Torres, 16 anos,	 j 1 1
do gabinete do deputado Wilson	 • i------.	í
Trópia (PV).	 A Praça da Assembléia é um dos pontos

A Praça da Assembléia sem-	 de encontro preferidos dos TM
pre foi o local preferido dos trabalhado-	tão realmente interessados em assisti
res mirins. Agoraque ela está totalmente	aos clips musicais e aos vídeos educa
restaurada, mais bonita e arborizada,	tivos,veiculados em um telão. A coorde
vem se firmando como alternativa para	nadora do projeto, Kátia Chaves, di:
aqueles que gostam de jogar dama, tomar	que os próprios trabalhadores mirin
um sorvete, contar casos e piadas, à	vêm apresentando sugestões com rela
sombra das árvores. "Gosto daqui pois	ção aos vídeos veiculados. Segundo
ficamos ao ar livre e temos liberdade para	coordenadora, os programas educativo:
conversar e relaxar", explica a trabalha-	- um gênero que os adultos imaginan
dora mirim Jussara Antônia Bernardino,	não agradar totalmente aos mais joven:
de 17 anos, da Gerência-Geral de Siste-	- são os que possuem maior aceitaçã
mas e Informática. Seu colega de setor,	entre os trabalhadores mirins. "E um
Vilson Alves Júnior, 15 anos, além de	forma atraente de passar cultura e infor
gostar do local para se distrair, vê outros	mação", sintetiza Kátia.
atrativos na praça. "Trago meus livros e	As trabalhadoras mirins Valquí
fico estudando no período de provas es-	ria Nascimento Gomes, 15 anos, Adria
colares", comenta.

O Teatro do Espaço Político-Cultu-
ral, às segun-
das-feiras, a
partir do meio-
dia, é uma ou-
tra opção que
vem despertan-
do muito o in-
teresse dos tra-
balhadores mi-
rins. Ali acon-
tece o projeto
Sobrevídeo,
lançado no fi-
nal do ano pas-
sado, que já
conta com um
público cativo


