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6% Dicas Cults
Ilha das flores —- Uma pequena parte para reflexão. Veja o curta completo em

http://www.portacurtas.com.br

(53) O porco tem, no entanto, um dono. O dono do porco é um ser humano, com telencéfalo altamente

desenvolvido, polegar opositor e dinheiro.

(54) O dono do porco trocou uma pequena parte do seu dinheiro por um terreno na Ilha das Flores,
tornando-se assim, dono do terreno.

(55) Terreno é uma porção de terra que tem um dono e uma cerca.

(56) Este terreno, onde o lixo é depositado, foi cercado para que os porcos não pudessem sair e para que

outros seres humanos não pudessem entrar.

(57) Os empregados do dono do porco separam no lixo os materiais de origem orgânica que julgam

adequados para a alimentação do porco.

(58) De origem orgânica é tudo aquilo que um dia estevevivo. na forma animal ou vegetal. Tomates, galinhas,

porcos, flores e papel são de origem orgânica.

(59) Este papel, por exemplo, foi utilizado para elaboração de uma prova de História da Escola de Segundo

Grau Nossa Senhora das Dores e aplicado à aluna Ana Luiza Nunes, um ser humano.

(62) Alguns materiais de origem orgânica, como tomates e provas de história, são dados aos porcos como

alimento.

(63) Aquilo que foi considerado impróprio para a alimentação dos porcos será utilizado na alimentação de

mulheres e crianças.

(64) Mulheres e crianças são seres humanos, com telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e

nenhum dinheiro.

(65) Elas não têm dono e, o que é pior, são muitas.

(66) Por serem muitas, elas são organizadas pelos empregados do dono do porco em grupos de dez e têm a

permissão de passar para o lado de dentro da cerca.

(67) Do lado de dentro da cerca elas podem pegar para si todos os alimentos que os empregados do dono do

porco julgaram inadequados para o porco.

(68) Os empregados do dono do porco estipularam que cada grupo de dez seres humanos tem cinco minutos

para permanecer do lado de dentro da cerca recolhendo materiais de origem orgânica, como tomates e

provas de história.

(72) O tomate / plantado pelo senhor Suzuki, / trocado por dinheiro com o supermercado, / trocado pelo

dinheiro que dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, / recusado para o molho do porco, / jogado

no lixo / e recusado pelos porcos como alimento / está agora disponível para os seres humanos da Ilha das

Flores.

(73) O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores depois dos porcos na prioridade de escolha de

alimentos é o fato de não terem dinheiro nem dono.

(74) O ser humano se diferencia dos outros animais pelo telencéfalo altamente desenvolvido, pelo polegar

opositor e por serlivre.

(75) Livre é o estado daquele que tem liberdade.

(76) Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém

que não entenda.

O curta metragem Ilha das Flores do diretor gaúcho Jorge Furtado é uma
crítica ácida e divertida da nossa mecânica sociedade de consumo e suas
desigualdades sociais. Certamente vale a pena assistir e refletir a respeito!
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ZONA LIVRE do VôDo
por Marcelo Vodovoz

Entrevista realizada com o diretor geral do colégio Bialik, Gerson Herszkowicz,
sobre a unificação das três maiores escolas judaicas em São Paulo - O Peretz,
Bialik e o Renascença —- com o nome de colégio Leon Feffer, em homenagem ao
grande homem, ex-presidente da sociedade hebraico brasileira Renascença e
grande colaboradore ativista da comunidade judaica.

 

dom] Como funcionará essa nova escola judaica de São Paulo?
Gerson: Em 2003, o colégio Leon Feffer já terá seu colegial funcionando na sede
onde hoje está instalado o colégio Renascença de Higienópolis. Até 2006 todos os
ciclos já estarão funcionando na sede do colégio Leon Feffer, em Higienópolis, e
até lá, prevê-se que o ensino infantil estará funcionando também em diversas
sedes como Pinheiros, Vila Mariana, Moema, Real Parque e outros, com o
objetivo de atrair novos alunos.

 

anigaoa) Por que está sendo tomada esta decisão?
Gerson: As escolas, premidas pelo momento econômico da atualidade,
movimentam-se para unir seus potenciais pedagógicos, produzindo a escola ideal
da coletividade judaica de São Paulo.

 

Teremos algum beneficio ou outra mudança para os movimentos
juvenis?
Gerson: A nova escola propiciará um estreitamento das relações entre todos os
setores da coletividade judaica, principalmente os movimentos juvenis, que terão
um lugar especial no intercâmbio de atividades.

 

dom Haverá alguma mudança na importância da educação judaica informal?
qse Com este grande reforço na educação formal, abre-se espaço para um
fortalecimento na educação informal, com a colaboração da Federação Israelita,
da Agencia Judaica e de todas as entidades representativas da coletividade.

Essa foi a zona livre do VôDo. Até o mês que vêm com mais informação!
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