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Praia do Iguape-CE. Foto: Lara Carvalho

Vida de pescador
Debaixo de chuva ou de sol, eles
precisam abrir mão de tudo e “se
jogar” no mar na busca pelo melhor
pescado. Uma coisa eles têm em
comum: o amor pela pescaria
por AMANDA ROBERTA E
LARA CARVALHO
Veiculado no “O Povo”
Dia 01/12/2016

praia do Iguape, localizada
no município de Aquiraz,
fica a 44 Km de Fortaleza.
Para muitos frequentadores ela é sinônimo de diversão, mas
também é local de trabalho duro para
pescadores que vivem na região há
vários anos. Segundo a Federação das
Colônias de Pescadores do Estado do
Ceará, são cerca de 60 mil pescadores artesanais cadastrados, dos quais
apenas 3 mil continuam praticando
essa atividade que, bem antiga, ainda
é fonte de renda para muitas famílias.
Nesses números estão incluídos os
pescadores José Airton, 59, e Francisco Flávio, 44, amigos de longas datas
que pescam juntos no mar do Iguape.

Para eles, o que não falta é coragem
para deixar a família toda semana e
passar três dias em alto mar, confiando em Deus e na Natureza.
No rio ou em alto mar, pescar é
sempre um ofício que exige amor e paciência. Francisco Flávio é pai de três
filhos e pesca há 32 anos. Ele criou a
família à custa do mar e não se imagina fazendo outra coisa. “A gente que
pesca é geralmente analfabeto. Eu fui
um cara analfabeto. Eu nunca arranjei
um estudo e achei no mar uma forma
de trabalho”. Francisco pesca na companhia de seu amigo José Airton, que
faz da pescaria sua profissão desde os
10 anos de idade. Por conta da idade
avançada, ele prefere não ir para muito longe e pesca usando a rede ou a linha amarrada nos dedos. Ele acredita
que a pescaria vem perdendo a força
com o passar dos anos. “Hoje em dia,
pescar é algo raro porque quem estuda não quer saber de mar”, diz.
E é carregando a rede, a linha e o
sentimento de coragem que os amigos, que pescam juntos há mais de
trinta anos, vão para o trabalho. Só
que nessa profissão o ambiente de trabalho é dentro de um pequeno barco,

na imensidão do mar. Lá dentro a paciência é um exercício diário. Enquanto se espera pelo melhor peixe, tudo o
que se ouve é o barulho das ondas.

Perigos do mar
Nem toda época é boa porque junto
com o segundo semestre do ano chega também a temporada dos ventos
fortes que vai até o final de outubro.
Neste período não é aconselhado que
os pescadores naveguem em alto mar.
Mesmo sendo arriscado, eles não podem parar, pois é dali que tiram o sustento de toda a família. “É perigoso. O
meu barco um dia só não virou por
conta de um milagre de Deus. Mas
tem que enfrentar o mar mesmo, tenho três filhos pra dar de comer”, disse José Airton.

A vida dentro do barco
Simplicidade define bem a rotina dos
pescadores, que na hora das refeições
utilizam um fogareiro à base de carvão e cimento. Quando chega a hora
de dormir e todos se recolhem no interior do barco, parece que a saudade
de casa e da família aumenta. O espaço é pequeno e só dá para fechar os

olhos e esperar o amanhecer. Quando
há tempestades e o balanço das ondas
aumenta, também é preciso se recolher e esperar o tempo ruim passar.
Enquanto isso, os pecadores precisam
ter fé e acreditar naquilo que eles não
veem, porque ali dentro tudo que eles
podem fazer é sentir o balanço das ondas. “Quando a gente entra ali dentro,
é só Deus que faz a gente voltar pra
riba vivo”, afirma Francisco.
Com toda a dimensão do mar, eles
se sentem pequenos dentro do barquinho. “Nós lá dentro do mar, uma
jangada dessa se torna uma caixa de
fósforo do lado de um navio grande”,
disse Francisco. A pescaria é feita
mais durante a noite, quando há mais
peixes, e eles têm que ficar bem atentos e manter a calma, porque nem
sempre a pesca aparece logo. “Você
tem que pescar, tem que ficar batalhando até chegar um peixinho maior
para você pegar”.

Volta para casa
Depois de um tempo, a rede que estava vazia se enche de peixes e o tanque
do barco, também. Para saberem de
quem é o peixe, eles mesmos fazem
marcações. “Às vezes corta o rabo de
cima e o de baixo, só o que fica inteiro
é o do mestre”, relata Francisco.
Finalizado os três dias no mar, depois de terem ficado expostos ao sol
intenso, à maresia e aos ventos fortes,
é hora de voltar para a orla. Mas o tra-
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balho não termina por aí. Os amigos,
com sua banquinha montada na areia,
passam de pescadores a comerciantes: precisam vender os peixes para
concluir a jornada de trabalho. Após
a venda, eles retornam para casa e
reencontram a família. Depois de alguns dias, o ciclo recomeça. A cada
volta para o mar, um novo recomeço.

No Ceará
Além da pescaria artesanal, temos
outro público que a pesca abrange:
os que praticam essa atividade por
lazer. Sim, é possível fazer dessa atividade um passatempo. Além do modo
antigo mas ainda bastante utilizado,
como a vara de bambu e a latinha
de leite condensado cheia de terra e
minhocas para isca, existem diversas
maneiras e práticas recentes que a
pescaria abrange. Atualmente, a forma e os materiais para pesca evoluíram. Os praticantes independentes
estão cada vez mais conscientes e
aderindo ao estilo “pesque e solte”,
que é quando se pesca o peixe e depois o devolve para o ambiente natural, utilizando a pescaria não para o
consumo próprio ou fins comerciais,
mas puramente por lazer.
Para os que fazem a pescaria por lazer, a responsabilidade não é a mesma
dos que pescam por profissão. Apesar
de não ser fonte de renda da família,
a pescaria é exercida com paixão pelo
cabeleireiro Alan Balbino, 37, que
afirma não viver mais sem ela. “Já faz
parte. Isso é um hobby, uma coisa que
eu não sei ficar sem. Não sei ficar sem
isso não. Por mim, eu morava dentro
do mar”, diz. Por morar próximo ao
mar, Alan afirma que começou a pescar ainda criança e até hoje a pesca faz
parte da sua rotina semanal.
Rodolfo Queiroz, 29, é garçom, mas
não abre mão da pescaria. Ele fre-

quenta a Av. Beira-Mar, onde costuma
pescar pelo menos uma vez por semana. “Pego muito peixe pequeno, mas o
grande mesmo foi semana retrasada,
que foi uma moreia. A moreia deu trabalho para trazer, foi bacana. Ela tinha
uns 800 gramas, mas é um peixe que
dá trabalho”. Ele iniciou a pesca por
lazer depois de adulto, há
dois anos, mas durante
a sua infância via a família pescar e isso o incentivou: “Via eles pescando
quando eu era moleque.
Achava legal. Fui crescendo, resolvi comprar uma
vara e vim pescar. Gostei e
até hoje pesco”.
Assim como no caso
de Alan e Rodolfo, existe
uma grande procura por
divertimento por meio da
pescaria. A pesca é uma atividade de riscos, por isso
requer bastante cuidado.
Para enfrentar as mais diversas situações rotineiras, como
também eventuais acidentes,
separamos alguns itens indispensáveis para uma boa pescaria.

Locais para
pesca
Caso você não
queira optar
pela pesca
independente,
existem alguns
locais em Fortaleza
onde esses objetos
ficam à disposição
do pescador:
•

•

•
José Airton, pescador. Foto: Lara Carvalho

Lojas de
equipamentos
•

•

Otimizando a pescaria
Confira uma seleção de itens essenciais na hora
de pescar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurante Stilo Mineiro
Avenida Manoel Mavignier,
4131 - Lagoa Redonda
(85) 3476-9049
Pesque-Pague Sertanejo
Rua Jardim Fluminense,
1177 - Canindezinho
(85) 3498-7680
Pesque-Pague Restaurante
Raiz
Rua Barão de Aquiraz, 3191
Coaçu
(85) 3276-1434

alicate para pegar os peixes;
alicate para tirar os anzóis;
faca, vara, anzol, linha;
protetor solar;
repelente contra insetos;
capa de chuva;
estojo de primeiros socorros;
uma geladeira de isopor (para acomodação do lanche e da
água que serão consumidos durante a pescaria);
uma boa caixa para o transporte desses acessórios (à
exceção da geladeira de isopor).

•

Francisco Flávio, pescador.
Foto: Lara Carvalho

Casa Campos
R. Senador Almir Pinto, 36 lj-4 - Centro - Fortaleza, CE
CEP: 60055-250
(85) 3226-0732
Casa Icaro
R. Senador Almir Pinto, 30 lj-3 - Centro - Fortaleza, CE
CEP: 60055-250
(85) 3226-2735
CONPAR PRODUTOS
MARINHOS
Av. Santos Dumont, 3131
Aldeota - Fortaleza, CE
CEP: 60150-162
(85) 3264-0396
(85) 3264-0585
FORTAL MARITIMA
Av. da Abolição, 4050
Mucuripe - Fortaleza, CE
CEP: 60165-082
(85) 3263-6713
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A volta do
mercado
dos vinis
A mudança no mercado dos vinis com
o passar das décadas e como é feita a
comercialização na atualidade
por LUCAS ANDRADE E
FELIPE LUSTOSA
Veiculado no “O Povo”
Dia 18/11/2016

N

ão é novidade que a compra e a venda de vinis foram
não só retomadas, mas alavancadas. E, considerando
as estatísticas dos últimos anos,
a comercialização dos Long Plays
(LPs) passa a também se estabilizar
novamente no mercado.
Da novidade à estabilidade, a
volta dos vinis pode ter um valor
significativo para os negócios, mas
sua maior contribuição se dá no estilo de vida, tanto de quem já era
familiarizado com os antigos “bolachões”, em sua época de ouro, quanto de quem sentiu despertar sua
paixão pelo vinil em sua nova era.
Como exemplo do primeiro caso
temos Leontino Eugênio, colecionador e proprietário do discreto e organizado “Botija Discos”, localizado
no Bairro de Fátima, em Fortaleza.
“Eu comecei como um hobby, em
1988. Vendia só vinil, nem computador existia. Com o passar dos anos
eu comecei a vender CD, mas, com
a volta do vinil, larguei o meu emprego e trabalho só na minha lojinha. Minha profissão agora é essa:
comprar e vender disco”, conta Leontino, que, ao som de jazz no toca-discos, não hesita em demonstrar
o lado da paixão afirmando o vinil
em si como arte além da música: “O
vinil tem esse barato da capa. Cada
uma dessas que você vê aí tem a
sua história, a sua arte, seja fotografia ou seja pintura. Enfim, é um
trabalho gráfico que se junta com
a música, esse conjunto que forma

o álbum. Quando eu comecei a ouvir música, minha geração ouvia os
discos olhando pras capas, via os
pôsteres, as letras. Naquele tempo
eram mais simples as coisas”.
Pergunto ao Leo sua opinião
quanto ao mercado do vinil de hoje
comparado ao de décadas atrás:
“Quando comecei não tinha CD, no
final dos anos 80. O mercado era ótimo, normal, hoje em dia eu já acho
um pouco estranho, pois muitos que
compram vinil, agora, são de uma
geração que não pegou o seu auge.
Pra eles é novidade. Estão surgindo
fábricas no Brasil que produzem LP
novo. Isso favorece a volta do vinil com mais força, mas, por outro
lado, o vinil novo é caro. A salvação
pra galera são os sebos de LP. Um
Legião Urbana pode custar de 30 a
50 reais aqui. Numa livraria, um LP
desses custa cerca de 100/120 reais, ou mais. Eu acho caro. O sebo
possibilita que pessoas de todas as
gerações possam comprar. É o forte
da volta do vinil.”
Andando e bisbilhotando pela loja,
encontramos, além de uma coleção
menor de CDs, também discos principalmente de MPB, rock, jazz e black
music, todos cuidadosamente enfileirados em ordem, numa mesa central,
e, na parede, alguns especiais. Questionamos quais daqueles eram seus
prediletos e suas raridades.
“Aqui na parede tem alguma coisa
rara, como ‘Som Imaginário’, ‘Tropicália’, ‘Racional’, do Tim Maia. Os
LPs da década de 90 geralmente são
mais caros, pois, como nessa época
os discos já estavam sendo substituídos por CDs, as tiragens eram
pequenas”. Leontino também deixa
clara sua crítica aos CDs. “(...) o CD é
a maior mentira do mundo, pois ele
não dura; pode até ter o som de qualidade, mas ele não dura; além da beleza da capa, uma capa de CD perde
muita beleza em relação ao LP.”

Loja Botija Discos. Foto: Felipe lustosa

Saindo do Bairro de Fátima, tentados pelas raridades do Botija e
agradecidos pela sabedoria de Leontino, chegamos à Jamrock, na Rua
dos Tabajaras, coração da Praia de
Iracema, pra uma conversa com
Khalil Ribeiro, 31, DJ e colecionador de vinis, representante de uma
nova geração consumidora de vinil.
Khalil fala de sua relação com o vinil como herança do pai, morador da
zona franca de Manaus, fronteira com
a Colômbia, que trazia discos importados, e herança do avô, que também
tinha sua coleção. Como colecionador
há dez anos e profissional há oito nas
noites de reggae fortalezenses, Khalil
fala sobre os novos discos de vinil: “O
vinil que tem valor de mercado hoje
em dia são os originais que foram gravados justamente nas décadas de 70,
80 e até 90. Mas, como teve a volta do
vinil agora, esses discos estão sendo
reprensados. Até estão usando a matéria prima de discos antigos que estão
sucateados e estão derretendo, usando a matéria prima original do vinil
pra reproduzir. Mas ele perde qualidade, por não ter a matéria prima de
vinil tão boa como a de antigamente.”
Naturalmente surge o tema da
diferença da qualidade sonora de

antigamente pra agora. Então Khalil disserta sobre a qualidade orgânica do vinil ou a falta dela e sobre
os toca-discos, tão importantes
quanto os discos: “A diferença é que
adaptaram os discos de hoje para as
aparelhagens modernas, tanto que
não têm fidelidade, mesmo que remasterizados. A música em si tem
melhor qualidade, mas, na hora que
joga pro vinil, ela perde, porque foram prensados para tocar nas aparelhagens de hoje em dia. Não pra
mim, que tenho um toca discos dos
anos 70. Mas eu sou um em cem.
Muita gente tá comprando toca-discos que têm entrada mp3 e que são
portáteis com o alto-falante na tampa. Uma coisa ‘vintage’. Porque os
toca-discos originais são da Philips,
que são até a pilha. Ou seja, ou era
energia ou era portátil mesmo. Você
levantava ele e o alto-falante era na
tampa. Levavam pra praia, como
meu pai, que tinha um e fazia aquelas serenatas e tal, pra os casais escutarem. Isso, em Fortaleza. As chamadas tertúlias. Muitos namoros e
casamentos surgiram assim. Tertúlias eram encontros de um grupo de
amigos com um toca-discos e vários
casais colocavam as músicas da épo-
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Khalil ribeiro é sócio da Jam Rock. Foto: Arquivo pessoal

ca, como Donna Summer, Madonna,
Rod Stewart, Bee Gees, ABbA. Isso
mais ou menos em 70 e 80.”
Quando o DJ comenta sobre seu
acervo de 300 compactos e 100 LPs,
um patrimônio avaliado em cerca
de cem mil reais, é inevitável discutir as suas formas de compra: “O
comércio de vinil, hoje em dia, principalmente de reggae, é muito forte,
porque a compra é feita através de
leilões e sites como o E-bay, além
de outros sites japoneses, ingleses e
franceses. Muita gente traz de fora
pra mim. Mas é muito mais vantajoso você ir comprar lá, se bem que
não tá tão fácil comprar disco, por
conta da globalização e da volta da
alta do vinil. Discos que você comprava antigamente, há dez anos, por
5 dólares na Jamaica, hoje em dia
você pode encontrar por 500 dólares, porque é por leilão, é especulação. No E-bay, o vendedor coloca um
link com um valor e todo o mundo
tá vendo aquilo ali. Quem coleciona,
especialista ou não, amante ou não,
tem o direito de participar do leilão.
Então, o que faz variar o preço é seu
amor pela música.”
Quanto às viagens para fora,
Khalil lembra um curioso fato:
“Tem muito japonês mandando fechar loja na Jamaica, compra todos
os discos e leva tudo por container
pra separar lá. O Japão já tem muito essa cultura de vinil, mas eles
tão querendo mesmo monopolizar,
investindo pesado. Mas, não se engane. Os brasileiros também gastam
muito dinheiro com leilão. E Fortaleza, hoje em dia — não é porque
eu moro aqui, mas meus amigos
mesmo de São Luís do Maranhão e
outros estados reconhecem —, é a
capital mais forte de reggae no Brasil, com relação a cultura, eventos e
compra de discos.”
Mais uma curiosidade, desta vez
mais técnica, porém de interesse de
muitos, é o famoso chiado do som do
vinil: “Esse chiado que muita gente
gosta depende da qualidade do vinil,
por conta do desgaste natural. Você
pode comprar um disco dos anos
70 ou 80 lacrado, zero, você bota na
agulha e ele vai desgastando, porque
a agulha é um diamante, ela vai desgastando o vinil. Quanto mais vezes
ele for tocando, ele vai perder a qualidade. É onde vai ter o seu cuidado,
de você diminuir o peso do seu toca-discos pra ter menos peso na agulha
e ferir menos o disco.”
Por fim, repetimos o feito de
questionar sobre os discos prediletos e que marcaram nosso entrevistado: “Eu comecei a colecionar
foi muito samba, mas acho que o

“No E-bay, o
vendedor coloca
um link com
um valor e todo
o mundo tá
vendo aquilo ali.
Quem coleciona,
especialista ou
não, amante ou
não, tem o direito
de participar do
leilão. Então, o que
faz variar o preço
é seu amor pela
música.”
Khalil Ribeiro
DJ e colecionador de vinis

artista que eu vi mais shows assim
nacionais, com certeza foi Ben Jor.
Já cheguei a ir pra uns 8 shows dele
e tenho muitos discos dele, se bem
que é outro artista brasileiro que
os discos originais são caríssimos,
tanto que boa parte da coleção dele
foi reprensada, com ‘repres’ na casa
dos R$ 150,00 e os originais de R$
600,00 — álbuns como ‘Tábua de
Esmeralda’, álbuns do final da década de 60. Ele foi precursor da black
music, o groove, pro Brasil. Na real,
foi o Tim Maia que foi pra nova Iorque e voltou pro Brasil com essa pegada soul e o Ben Jor, com a pegada
do violão, passou pra black music
com a guitarra e pegou o balanço do
samba-rock”.
Ditos os prediletos, as formas
de compra, os cuidados, as paixões
geradas e o porquê de se apaixonar,
fica difícil não despertar o interesse pelo quase fetiche musical que
é o verdadeiro ritual de compra e
uso dos vinis, novos ou originais, de
décadas passadas. Os discos provaram, em sua volta, que eles envolvem não só negócios, mas também
cultura e paixão, coisas que dessa
vez vieram pra durar tanto quanto
o próprio bom e velho vinil.
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Serviço para
animais de
estimação
cresce em
Fortaleza
O Brasil é o terceiro maior mercado
pet do mundo, na frente da China,
país que tem mais animais de
estimação

tima que o Brasil possui 132,4
milhões de animais de estimação,
sendo o segundo país com maior
quantidade de animais domésticos
no mundo. Destes, 52,2 milhões
são cães.

por ANA JÚLIA

Em contrapartida à crise
Veiculado no “O Povo”
Dia 18/11/2016

B

attousai Himura, mais conhecido como Battô, é da
raça Shihtzu e tem 10 meses de idade. Ele é modelo
do pet shop Alfhaville Dog, onde recebe cuidados de beleza e higiene,
como uma relaxante sessão de SPA.
Além disso, consome alimentos naturais, acompanhado por uma veterinária e nutricionista, que orienta
a sua alimentação de forma saudável. Frequenta pet friendly existentes no Ceará, estabelecimentos
que aceitam animais de estimação, como sorveterias, barracas de
praias e hotéis.
Em 2015, a indústria pet brasileira faturou R$ 18 bilhões, 7,6%
a mais do que 2014. Em Fortaleza,
esse segmento tem ganhado espaço
e a procura pelos serviços também
aumentou.
Um levantamento realizado em
2013 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) es-

“O carinho e preocupação que nossos clientes têm com seus pets nos
motiva a criar acessórios personalizados” diz Samantha Santiago, 33,
proprietária da loja Rycca Pet. Ela e
seu marido já vendiam acessórios
para homens e mulheres, quando
resolveram investir nesse segmento.
As vendas são feitas pelas redes
sociais. Recebem encomendas de
todo o País. As peças podem ser adquiridas também em seu ateliê.

O Aiko é degustador de uma empresa especializada em alimentação 100% natural e comidas para festas

Raquel Pedrosa, 33, é pet sitter,
ou babá para animais, há um ano.
Quando os donos precisam se ausentar, ela é solicitada. No serviço,
realiza por dia uma ou duas visitas
de aproximadamente uma hora,
tempo em que presta a assistência
necessária ao animal: cuidado com

alimentação e água, limpeza do ambiente utilizado como banheiro pelo
pet e brincadeiras para entretê-lo.
Segundo ela, “a crise não nos
afetou; ao contrário, a procura pelos nossos serviços é crescente,
principalmente em finais de semana, feriados prolongados e fé-

Battô em relaxante sessão de SPA. Empresas do ramo investem nos cuidados que os donos têm por seus animais. Foto: Carla de Souza
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“É um mercado em
expansão e a cada
dia observamos
a procura
de produtos.
Transformamos
a crise em
criatividade”
Samantha Santiago
Empresária

Alimentação natural

s pets. Foto: Victoria Brigido

rias escolares.” Raquel é dona da
empresa Pet Sitter Star, que presta
serviços como hospedagem fami-

liar, day care, taxi pet, pet sitter e
dog walker, e atende, em média, 60
animais por mês.

Aiko, de 1 ano e 8 meses, é um Golden Retriever. Ele é degustador da
Humm Pet Menu e recebe todo mês
uma caixa com comidas naturais,
que contribuem para que ele tenha
uma alimentação saudável. Além
disso, Aiko frequenta creche duas
vezes por semana, onde participa de
recreação e socialização com outros
cães. Faz natação e, a cada 15 dias,
vai ao SPA cuidar dos pelos e relaxar.
Para Simony de Oliveira Pires Tavares, 30, médica especializada em
dermatologia e nutrição de cães e
gatos, os benefícios da alimentação
natural balanceada por veterinário são inúmeros. “Esses alimentos
são livres de aditivos prejudiciais à
saúde, relacionados com a formação de cálculo urinário e até mesmo
apontados como causadores de câncer. Têm uma digestibilidade muito
maior que a ração, proporcionando
fácil absorção dos nutrientes.” disse.

Sucesso nas redes sociais

Alimentação
Natural
Vantagens:
•
Previne formação
de cálculos urinários
porque tem uma quantidade de água de 70
- 80% (contra 10% da
ração).
•
Fortalecimento do sistema imunológico;
•
Mais energia e disposição;
•
Pelagem mais bonita e
sedosa;
•
Muitas alterações dermatológicas diminuem
ou desaparecem com
o uso de uma alimentação natural.
Desvantagem:
•
Enquanto a ração
já vem pronta, a AN
precisa ser preparada
no mínimo mensalmente e armazenada
no congelador.

Serviço
RYCA PET
Instagram: @ryccapet
Fone: 988183574
SPA
Alfhaville Dog
Endereço: Av. Padre
Antõnio Tomás, nº
2090 - Aldeota
Fone: 3224 9130
PETSITTER
Facebook: PetSitterStar
Raquel Pedrosa
Babá de Animais
Instagram: @PetSitterStar
Fone: (85) 9.9642.5027
VETERINÁRIA E
NUTRICIONISTA
Simony Tavares
Fone: (85) 99674.3241
Facebook: mypetgourmetbr
IG: @mypetgourmet

MENINAS ALFHAVILLE
Cão-terapeutas e dog models
Instagram: @meninasalfhavilleveter
Seguidores: 20,5 mil

BATTÔ
Dog model
Instagram: @battousai_shihtzu
Seguidores: 10,8 mil

AIKO
Degustador
Instagram: @goldenaiko
Seguidores: 10 mil

PET FRIENDLY
Shopping RioMar: Rua
Des. Lauro Nogueira,
1500 - Papicu
Fortaleza - CE, 60175-055
Telefone: (85) 3066-2000
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Arte como instrumento
de inclusão social

Alunos da Orquestra Jacques Klein em apresentação. Foto: Acervo pessoal

Ainda são frequentes os casos em que crianças e adolescentes encontram-se
inseridos em realidades não favoráveis à boa qualidade de vida. Por isso, o
contato com a arte pode servir como “ponte” para uma nova perspectiva de vida.
por ANA CLARA ALBUQUERQUE
E FERNANDA GUIMARÃES
Veiculado no “Diário do Nordeste”
Dia 30/05/2017

C

om o sonho de tornar-se violinista, Héricles Rocha, 17 anos,
morador do bairro Autran Nunes, acorda todas as segundas,
quartas e sextas feiras já com um objetivo: participar dos ensaios da orquestra do Instituto Beatriz e Lauro Fiuza
(IBLF), projeto que visa à inclusão
social de jovens em situação de vulnerabilidade social por meio da arte.
Héricles vê a música como algo que só
acrescenta em sua vida.
Até chegar à orquestra, ele trilhou
um longo caminho. Começou a estudar música aos 8 anos, iniciando com
ﬂauta doce, passando por coral, teclado e violão. Hoje, ele faz parte da
Orquestra Jacques Klein, conduzida
pelo maestro Arley França. “A música ajudou para que a gente passasse
a ter maturidade. A forma como nós
pensamos as coisas ficou diferente.
Passamos a não aceitar apenas aqui-

lo que está na nossa frente”, afirma o
jovem.
Para os alunos do IBLF, a música
vai muito além do lazer. Ela é, também, uma forma de fazer com que as
pessoas que participam do projeto
saiam da situação de vulnerabilidade social e passem a ter uma perspectiva de futuro. O maior objetivo
do IBLF é possibilitar uma transformação na vida dos jovens, por meio
da arte e do esporte, fazendo com
que a disciplina e o foco, adquiridos
nas aulas, fiquem na vida dos alunos.
Melissa Carvalho, 17 anos, também
participante da orquestra, acredita que a música muda tudo. “Desde
amizades, concentração, disciplina,
até a nossa mente sobre conhecimento histórico, como o que foi o
barroco, o período romântico... Tudo
isso ajudou muito!”. Segundo a coordenadora pedagógica do Instituto,
Silvia Valente, “é importante que os
participantes do projeto acreditem
no que eles podem buscar, pois, em
algumas situações de vulnerabilidade muito forte, a música pode refor-

mular as tristezas e as angústias dessas pessoas. Com isso, nós abrimos
portas para outras possibilidades”.
De acordo com informações da
Fundação Abrinq sobre o cenário da
infância e da adolescência no Brasil
em 2015, mais de 17 milhões de cidadãos de 0 a 14 anos se encontram
em situação de extrema pobreza. No
Ceará, 1.198.254 de pessoas da mesma faixa etária vivem essa realidade.
Essas crianças, que, geralmente, fazem parte de pequenas comunidades,
onde, majoritariamente, têm uma realidade bastante conturbada e condições precárias de educação, moradia
e lazer, possuem limitadas escolhas
de vida. Por isso, projetos sociais,
como o IBLF, são tão importantes
para elas. Esses projetos trazem, além
da formação musical, uma formação
pessoal e a perspectiva de uma vida
melhor. “A música abriu muitas portas para as nossas vidas. Através dela,
nós podemos conhecer o mundo de
uma forma diferente. Por isso ela é
tão importante”, conta o aluno Eduardo Rodrigues, de 15 anos.
O artigo 215 da Constituição Federal estabelece como direito de todos
o acesso à cultura. Porém, nem todos
têm acesso às manifestações culturais
brasileiras. Instituições como o IBLF

são a “ponte” entre pessoas que vivem
em situação de vulnerabilidade social
e o mundo da arte.

Projeto Envolver
Além das aulas de música, o IBLF
trabalha com um programa de desenvolvimento humano, o “Envolver”.
Formado por uma equipe de profissionais da área de psicologia, pedagogia e serviço social, o programa
Envolver tem por finalidade acompanhar os alunos de forma integral
e estreitar as relações com as famílias, pois é muito importante que os
alunos tenham, também em casa, um
ambiente propício para seu desenvolvimento completo. Para que essa
aproximação com as famílias aconteça, são realizadas reuniões semanais
de pais e mestres, além de palestras e
outras atividades culturais, como sessões de cinema, comemorações festivas e, até mesmo, bazares. Os pais podem, ainda, participar de grupos de
coral e aulas de violão para adultos.
Também é realizado um trabalho conjunto com as escolas onde
as crianças estudam, a fim de conhecer o desempenho acadêmico, o
comportamento em sala de aula e a
interação com outros alunos e educadores.
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Maestro Arley França conduzindo Coral e Orquestra Jacques klein. Foto: Acervo pessoal

Opinião do especialista
“Se a gente trabalhar com a arte como, também, um direcionamento de energia, de
afeto, um processo de simbolização, a arte muda a vida de alguém porque ela enriquece a pessoa como um ser humano. Pelo contato com a arte, ela vai ter possibilidade
de perceber o mundo por uma forma mais ampliada; o mapa de mundo dela vai ser
enriquecido. Trabalhando com a arte como sendo uma linguagem universal, como é o
caso da música, existe uma rede comunicante entre os seres humanos e essa rede dá
sentido à vida. É impossível pensar na vida humana sem a presença da arte. Ela é muito
mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Comunidades carentes terem
acesso a isso significa, também, possibilidade de uma vida com dignidade, com afeto,
com possibilidade de escolha, o que nem sempre essas comunidades têm, pois são
muito restritas. Com o acesso à arte, pode-se ir além.”
Ana Valeska Maia Magalhães, formada em Artes pela Faculdade Integrada Grande
Fortaleza e graduanda em Psicologia pela Universidade de Fortaleza.

Serviço
Institutos que realizam trabalhos semelhantes
Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IBLF)
Contato: (85) 3268-2132
www.iblf.org.br
Tocando a Vida - ONG Estação Luz
Contato: (85) 3260-5140
www.estacaoluz.org.br
Centro Cultural Bom Jardim
Contato: (85) 3497-5981
www.ccbj.redelivre.org.br
Escola de Aplicação Yolanda Queiroz
Contato: (85) 3477-3000
http://bit.ly/2nDvX2E
Alunos da Orquestra Jacques Klein em apresentação. Foto: Acervo pessoal
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Mercado de
hostels e
relatos pelo
mundo
A forma de hospedagem mais
atraente nos dias de hoje conquista
um público diverso e possibilita,
principalmente, intercâmbio cultural
por EDSON BAIMA E
SARAH CASTRO
Veiculado no “O Povo”
Dia 18/11/2016

V

iajar lembra férias, prazer, liberdade. Mas isso pode custar caro. Em tempos de crise,
uma solução para economizar
dinheiro é uma hospedagem alternativa. Uma tendência que vem crescendo
são os famosos hostels (também conhecidos como albergues). Segundo
o estudo “Hostel Trend Report” sobre
setor de viagens, realizado pela empresa Phocuswright, o mercado cresceu 533% nos últimos cinco anos e o
Brasil já possui cerca de 700 hostels
espalhados por todo o seu território.
Com diárias custando a partir de R$
40, os hostels atraem principalmente
viajantes, mochileiros, estudantes e
pessoas que querem adquirir novas
experiências. Diferentemente de hotéis convencionais, os quartos são
compartilhados, o que permite um
intercâmbio cultural entre os hóspedes de diferentes estados e até países.
Raíssa Caldas, fotógrafa, já frequentou
hostels no Brasil e na Colômbia, e fala
que o “mais divertido e complicado é
dividir um quarto com tanta gente de
lugares diferentes. Lá [Colômbia] também tinha festa todos os dias no hostel
para a galera se conhecer melhor”.
Há quem não goste de dividir seu
espaço e prefira algo mais privativo,
como nos hotéis. Porém, para quem

viaja sozinho, relacionar-se com novas pessoas é fundamental. É o caso
de Thaís Bandeira, produtora de TV,
que comenta sua escolha: “Prefiro
hostel pela facilidade de conhecer outras pessoas que, assim como eu, querem desbravar a cidade e trocar experiências. Em hotel, é cada um no seu
quarto, não acontece essa interação”.
Como qualquer outro serviço que
fazemos pela internet, ao optar por
esse tipo de hospedagem alternativa,
o ideal é que haja muita pesquisa sobre aquele local. A opinião de pessoas
que já passaram por lá é de extrema
importância para que o viajante não
se depare com surpresas desagradáveis na acomodação, como ocorreu
com Marina Fontanari, estudante de
Direito: “Nos EUA foi horrível, com
propaganda enganosa, o banheiro
muito sujo, o pessoal não receptivo.
Eu não sentia segurança nem de ficar
no próprio hostel”.
Observando na capital cearense
uma oportunidade de empreender,
Karl Böhler, no período da Copa do
Mundo de 2014, abriu seu próprio albergue, o “Refúgio Hostel Fortaleza”.
Natural da Alemanha, Karl, quando
chegou ao Brasil para trabalhar em
São Paulo, não encontrava apartamento de baixo custo para alugar ou
comprar. Então passou cerca de sete
meses morando em hostels. Quando
resolveu se mudar para Fortaleza,
aqui “só tinha 15 hostels. Em uma cidade com mais mais de dois milhões
de habitantes, achei estranho”, comenta Karl, que viu, na época, uma
oportunidade de negócio.
Quando questionado sobre o perfil
de seus hóspedes, Böhler declara que
em suas 54 camas (diferente dos ho-

Fachada do Hostel Refúgio. Foto: Edson Baima
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“Não acho
que seja
limitado a
um público
jovem”
Karl Böhler
Proprietário do
Hostel Refúgio

e o proprietário é harmoniosa. Para
Böhler, criar vínculos com seus clientes é muito prazeroso, porém torna o
momento da despedida bastante sofrido. “A maioria são pessoas legais.
Elas passam 3 ou 4 dias e vão embora.
E você fica: ‘poxa, que pena!’. Porque
são pessoas legais e poderia acontecer mais, uma amizade, algo assim.
Mas eles estão de férias e você vai
ficar aqui. São os ‘piores momentos’
daqui do hostel”, explica.
O proprietario alemão Karl Böhler. Foto: Edson Baima

téis, nos hostels se alugam camas ao invés de quartos) já passou um pouco de
tudo: famílias, mochileiros, sacoleiras,
casais, entre outros. “Pessoas de 18 até
70 anos. O maior grupo está entre 20 e
40 anos. Não acho que seja limitado a
um público jovem”, comenta. Em datas
festivas, como carnaval e Ano Novo, o
proprietário relata que o público internacional aumenta, mas normalmente
cerca de 70% são brasileiros.
Com muito pesar, o empresário afirma que o ramo em Fortaleza está passando por tempos de crise. Apesar da
capital cearense oferecer diversos atrativos turísticos, a maioria dos turistas
que chegam em Fortaleza estão apenas em trânsito para Jericoacoara, por
exemplo. “Fortaleza, em geral, tem uma
fama péssima. Uma pergunta que qualquer hóspede faz ao entrar aqui: ‘Está
seguro?’. Temos zika, insegurança. Felizmente, aqui perto nunca aconteceu
nada com meus hóspedes. O que falta,
realmente, é uma propaganda positiva
das coisas que temos”, lamenta Karl.
No dia a dia dos hostels, muitos
laços são criados e fortalecidos. Esta
oportunidade é uma característica
muito marcante desse tipo de hospedagem. Amizades não são feitas
apenas entre os hóspedes, pois, muitas vezes, a relação entre o hóspede

Recado deixado por hóspede em mural de lembranças. Foto: Edson Baima

12

Novembro // 2017

Crossfit:
treino
americano
que ganhou
espaço em
Fortaleza
Treino de Kettlebell. Foto: Arquivo pessoal

O esporte, que reúne exercícios
de várias atividades físicas
diferentes,vem conquistando cada
vez mais espaço entre os brasileiros
por BRUNO OLIVEIRA E PEDRO
HENRIQUE MENEZES
Veiculado no “O Povo”
Dia 21/11/2017

S

ubir cordas, levantar pesos
e praticar exercícios de resistência. Para uns dá uma
canseira só de imaginar fazer
esse esforço. Para outros, o prazer
está justamente em estimular seu
corpo até onde ele puder. Nos últimos
anos, a procura por uma atividade física que traga melhorias para o corpo
é o grande objetivo do brasileiro, e o
crossﬁt chegou com tudo. Esse esporte se popularizou muito nos Estados
Unidos nos anos noventa e hoje virou
uma febre entre os brasileiros.
Em Fortaleza, a modalidade esportiva vem conquistando adeptos
rapidamente e já é possível observar
uma grande quantidade de pessoas
treinando o crossﬁt em nossa cidade.
A procura pelo esporte aumentou consideravelmente, tanto pelos homens

quanto pelas mulheres. “Hoje na boxe
a gente tem um número um pouco
maior de meninas do que de homens.
Mesmo ambos sendo bem presentes, o
número de meninas é maior. A gente
tem tanto alunas com dez anos, como
também com mais de cinquenta anos,
então está bem dividido e as mulheres
ainda são a maioria na boxe“, constatou o treinador Allan Marx.
Esse é o caso das irmãs Taízy Moreira (19) e Tâmila Lima (20), duas
jovens que sonham em ingressar no
curso de medicina, que já chegaram
a praticar outros esportes, como
a musculação e a corrida, mas não
conseguiam ter uma satisfação naquilo em que estavam se exercitando. Até que um dia, em meio aos prédios comerciais e a vida corrida do
Bairro de Fátima, elas encontraram
um esporte com o qual se identificariam bastante. “Eu acho o crossﬁt
mais completo. Ele abrange várias
outras áreas. Por exemplo, na musculação você fica mais parado exercitando apenas um músculo, enquanto no crossﬁt, fazendo um exercício,
você pode sentir um esforço mais
num músculo, mas ao mesmo tempo
todos estão trabalhando”, explica a
atleta de crossﬁt Tâmila Lima.

O treinamento é bem diversificado. Allan Marx conta que todo dia
há uma série de exercícios diferentes
que estimulam diversas áreas do corpo, buscando o desenvolvimento de
todas as capacidades físicas da pessoa, entre as quais resistência muscular, força e coordenação. “O crossﬁt
é o esporte do condicionamento. O
treinamento funciona em cima de
alguns pilares, que são os exercícios
funcionais em constância, variância e
intensidade“, diz ele.

Outro ponto muito importante
para manter o corpo apto a exercícios
de explosão e grande esforço físico
nesse esporte é a alimentação, pois
é com ela que o atleta irá ter um desempenho melhor durante os exercícios e, consequentemente, o treino irá
render bem mais. “Uma alimentação
regular irá ajudar a melhorar o desempenho do praticante, melhorando
seu rendimento e sua resistência”, diz
José Eduardo Rocha, estudante de nutrição e atleta de crossﬁt.

Mudança de hábitos

As lesões

A atividade não funciona apenas como
uma prática física, mas pode ser o começo para uma vida mais saudável e
para um melhor desempenho na hora
dos estudos. As irmãs Taízy e Tâmila
contam que o esporte foi o princípio
para uma mudança nos seus corpos e
atualmente conseguem se concentrar
melhor nas atividades rotineiras. “Antes eu ficava cansada mais fácil, hoje
em dia eu consigo levar minha rotina
de uma maneira mais eficiente, eu fico
bem menos cansada. O sono melhorou
e minha concentração, principalmente,
porque os exercícios também requerem muita concentração para fazer” diz
Taízy Moreira.

Apesar de ser um esporte de bastante esforço físico, o atleta está bem
menos sujeito a lesões em relação a
outros esportes, como explica o fisioterapeuta Paulo Henrique Palácio.
“Muito se fala que esse esporte é altamente lesivo e pode provocar sérias
restrições na saúde das pessoas. Nesse ponto, alguns estudos sobre prevalência de lesões nos esportes, os quais
tomam como parâmetro o número de
intercorrência por mil horas de treino, contradizem essa afirmação ao
detectar que o crossﬁt apresenta índice menor de lesões quando comparado, por exemplo, com o futebol de
campo e corrida de longa distância.”
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Mas há dados que sugerem o contrário. Um exemplo disso é uma pesquisa feita pelo Journal of Strenght and
Conditioning Research Publish Ahead
of Print, que revelou um dado importante: 73% dos praticantes de crossﬁt
já sofreram algum tipo de lesão e 7%
deles precisaram de intervenção cirúrgica. O professor explica que isso
se deve aos diferentes tipos de treino e
carga que o atleta pode exercer no esporte. “Deve levar em consideração as
diferenças entre o perfil dos atletas e
tipos de treinos desses esportes, principalmente em relação às cargas envolvidas. Quando se integram esses aspectos, uma lesão músculo-articular que
ocorra na prática do Crossfit pode ter
um desfecho mais impactante no corpo
do que em outras modalidades”.

Termos do crossfit
O crossfit tem uma linguagem própria para várias situações nos treinos.
Seguem os nomes dos exercícios e seus respectivos significados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Air Squat/Squat: agachamento livre, sem carga;
Back Squat: agachamento com a barra nas costas;
Box Jump: salto na caixa;
Broad Jump: pulo largo;
Burpee: movimento sugado com flexão;
Chest to bar: fazer barra tocando o peito nela;
Clean: movimento do levantamento olímpico que consiste em levantar o peso desde o chão (ou coxas) até aos ombros (é
o primeiro tempo do arremesso);
Clean & Jerk: arremesso, movimento do levantamento de peso olímpico feito em duas etapas para tirar uma carga do chão
e levá-la para cima da cabeça;
DB: dumbbell ou halter;
Deep push-up with DB: flexão com halter ou dumbbell;
Double under: salto duplo de corda;
Ench press: supino.

Como surgiu

“Eu acho o crossfit
mais completo.
Ele abrange várias
outras áreas”

O esporte surgiu na década de 80,
nos Estados Unidos, com o treinador Greg Glassman. Depois disso,
as Forças Armadas americanas
começaram a treinar o crossfit para
melhorar e aumentar o condicionamento físico da tropa. Contudo, foi
depois dos anos 2000 que a atividade começou a se popularizar, após
Glassman compartilhar alguns treinamentos via internet.

Tâmila Lima
Estudante

O crossfit pelo Brasil
O crossﬁt surgiu em nosso país no ano
de 2009, após o treinador Joel Friedman começar uma série de treinamentos no Parque do Ibirapuera, em
São Paulo, com uma metodologia toda
trazida dos Estados Unidos. Logo após,
o professor abriu um centro de treinamento na cidade e se especializou na
capacitação de novos treinadores. Dessa forma, nas maiores cidades do Brasil
existem algumas academias e centros
especializados em crossﬁt, que é muito
presente sobretudo na região sudeste,
onde se encontram os maiores locais
de treinamentos do País. O Brasil é a segunda nação com mais centros de treinamentos de crossﬁt, com 611 boxes,
atrás dos Estados Unidos que possui
7.176 locais para treinamentos.
A praticante Carolina Gois mora em
Brasília e explicou como surgiu a decisão de praticar o esporte na Capital.
“Sou cearense e me mudei para Brasília
devido ao trabalho e logo percebi que
as pessoas em Brasília têm um hábito
de fazer bastante esporte. Em Fortaleza, eu já praticava uma atividade funcional na areia, e o interesse em iniciar
um novo esporte veio de lá. Vi que o
crossﬁt já tinha crescido bastante aqui,
com muitas boxes (centros de treinamentos) e praticantes, então resolvi
iniciar a modalidade.”

Os centros

611

7,7 mil
Centros de treinamento nos
Estados Unidos, fazendo com
o que o país seja o primeiro no
ranking mundial.
Centros de treinamento no
Brasil
Fonte: BSB Crossfit

Atleta Taíza Moreira durante crossfit. Foto: Arquivo pessoal
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E aí, pronto para morar em
uma república?
Ao ser aprovado por universidades
fora de sua cidade natal, muitos
jovens precisam recorrer a
repúblicas estudantis.
por ANA BEATRIZ ARAÚJO

Veiculado no “Diário do Nordeste”
Dia 21/09/2017

C

om o surgimento de diversos
programas sociais, como o
Sistema de Seleção Unificada
(Sisu), as oportunidade para
a entrada de estudantes em universidades cresceram, incluindo instituições em outras cidades e até mesmo
em outros estados. A estratégia mais
usada por esses jovens é ir em busca
de repúblicas estudantis, residências
onde se vive com outros estudantes,
compartilhando espaços e experiências comuns na convivência diária,
sendo usual que sejam de um mesmo
curso ou instituição.
Com a mãe morando no Pecém,
fora de Fortaleza, Júlia Maria passou
no vestibular para o curso de Psicologia na Faculdade Maurício de Nassau,
o que a fez mudar-se para a capital
cearense. Inicialmente, sua pretensão
era morar sozinha, mas, devido às despesas, hoje reside com outras quatro
estudantes.
A economia é um ponto que pesa
na hora de escolher um local para morar. Muitos jovens só estudam e recebem uma ajuda de custos dos pais ou o
salário que recebem dos estágios não
é suficiente para arcar com as despesas que uma casa própria exige, o que
torna esse tipo de moradia mais acessível e procurado pela maioria dos estudantes.
Em algumas situações, o proprietário da casa mora junto com os estudantes, o que pode ser uma vantagem
ou, no caso de Júlia, uma desvantagem.
Ela conta que uma das principais dificuldades são as restrições impostas
pela dona da casa, que mora junto com
ela e suas colegas, o que acaba gerando alguns conﬂitos. Além disso, den-

Moradores da República Estudantil Leopública (turma de 2016.2). Foto: Divulgação

tre as dificuldades está a convivência
com pessoas desconhecidas, que exige
adaptação com o jeito de ser de cada
uma. Júlia fala que a república também
tem seu lado bom: além da economia,
você faz amizades e, assim, sempre
terá companhia quando estiver passando por momentos difíceis ou mesmo quando quiser sair.
Morar em uma casa compartilhada
possui pontos positivos: ensina a viver
em comunidade, administrando seu
tempo, dinheiro e obrigações, além de
provocar o amadurecimento e a responsabilidade para conciliar os estudos com a liberdade que se tem ao sair
da casa dos pais. No entanto, não é tão
simples assim. Dado o grande número de pessoas convivendo no mesmo
espaço, com costumes e convicções
diferentes, são frequentes os desentendimentos.
A estudante de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Rural
do Semi-Árido, Laryssa Cunha, relata
que o que facilitou sua adaptação foi

Dica

O DadaRoom é um site com mais de 380 mil usuários registrados, dos quais 75%
são jovens universitários ou recém-formados entrando no mercado de trabalho. A
plataforma encontra um local para moradia de acordo com as suas características
pessoais e preferências. Assim, a possibilidade de morar com pessoas semelhantes
a você é maior. link: http://www.dadaroom.com/

dividir um apartamento com pessoas
que ela já conhecia. Mesmo com as diferenças no modo de agir e no ponto
de vista, isso ajudou muito no convívio
com os demais.
Aliás, para evitar tais problemas
de convivência é importante que os
moradores estabeleçam regras, sen-

do fundamental cada um procurar se
enturmar e respeitar o espaço do outro, o que ajuda a evitar conﬂitos entre
os jovens. É frequente que dentre as
regras estejam quadro de divisão de
tarefas domésticas e datas definidas
para o pagamento das contas, tudo
isso acertado com antecedência.
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Um ato de amor em forma
de trabalho voluntário
Há seis anos, Dênis Mateus
desenvolve trabalho voluntário com
crianças da Associação Peter Pan
por JÚLIA HOLANDA E WINY
MORAES
Veiculado no “Diário do Nordeste”
Dia 22/11/2016

D

ênis Mateus, 38, é professor
de química e estudante de
Direito. Nas horas vagas, é voluntário da Associação Peter
Pan, que atende crianças com câncer,
em parceria com o Hospital Albert
Sabin. Conhecemos um pouco da sua
história, que iniciou com o trabalho
voluntário em 1997, em um grupo
da Igreja Assembléia de Deus, distribuindo comida na rua.
O contato com moradores de rua
despertou em Dênis o desejo de realizar trabalhos voluntários com crianças com câncer. A sua primeira experiência foi na ala pediátrica do Instituto
do Câncer do Ceará (ICC), onde descobriu que em meio à dor há esperança.
“Tento separar alguma parte da minha
vida para que outra pessoa possa ficar
bem. Isso me viciou”, diz ele.

Após o ICC fechar a pediatria por
falta de profissionais especializados
em oncologia pediátrica, as crianças
migraram para a Associação Peter
Pan. Dênis obteve, então, da coordenadora de projetos voluntários,
Vânia Assis, a permissão para visitá-las no novo local. Há 6 anos ele
desenvolve atividades com crianças
com câncer: faz mágica, canta e conta histórias. Dênis explica que todo
o material utilizado, como brinquedos, jogos e cartas, é esterelizado, só
podendo ser usado pelos pacientes.
Dênis conta que as experiências
de vida que compartilha com as
crianças sempre o marcam. ‘’Com o
amor que Deus plantou em meu coração, consigo realizar o meu trabalho da melhor maneira possível, de
coração aberto e, claro, sem querer
nada em troca’’.

Sobre a associação
A Associação Peter Pan é uma entidade sem fins lucrativos e desde
1996 desenvolve ações que envolvem, além do tratamento médico
especializado, atendimento humanizado e diagnóstico precoce. Atualmente, assiste mais de 2.100 crian-

“Com o amor que
Deus plantou em
meu coração,
consigo realizar o
meu trabalho da
melhor maneira
possível, de
coração aberto e,
claro, sem querer
nada em troca”
ças e adolescentes e é mantida com
o auxílio de doações.
Em torno de 250 voluntários
estão atuando nos 25 projetos
desenvolvidos pela associação.
A atividade voluntária acontece
independentemente da área profissional, e tem como requisitos,
apenas, ser maior de 18 anos, ter
disponibilidade para o programa e
participar dos treinamentos.
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Camarão com “pano branco”
Fortaleza enfrenta crise no mercado
de frutos do mar. Saiba como
reconhecer e conviver com o
camarão com “mancha branca”.
por AMANDA MARQUES E
IGOR VILELA
Veiculado no “Diário do Nordeste”
Dia 21/09/2017

F

ortaleza é conhecida como a
Terra da Luz, e o que combina
mais com essa alcunha do que
uma água de coco gelada e um
camarão à beira-mar? Porém, desde
que a doença do crustáceo ganhou
força no Ceará, a produção de camarão no Estado tem enfrentado graves
problemas. Caracterizada por deixar
o corpo do crustáceo avermelhado
e com manchas brancas, a doença já
havia sido registrada no Brasil alguns
anos atrás, mas foi no meio do ano de
2016 que ela ganhou força e dizimou
toneladas de camarões.
Atingindo principalmente criadouros, a doença possui alto poder
de contaminação e é transmitida por
um vírus que é letal para o crustáceo.
Com queda considerável na produção, o preço de venda do crustáceo
atinge valores estratosféricos, o que
pesa ainda mais no bolso do consumidor. Esse vírus conhecido como
“mancha branca” chegou no estado
do Ceará pelo estado do Rio Grande
do Norte. A doença foi detectada pela
primeira vez na Ásia em 1993 e, dois
anos depois, chegou nos Estados Unidos. A partir daí, logo afetou a América do Sul, atingindo principalmente
os estados do sul do Brasil. Então, foi
se espalhando e chegando a todos os
estados do nosso país.
Com a instalação da doença, os criadores de camarão em cativeiro tiveram
que reduzir as suas criações em mais
de 50% do total. Isso porque o camarão não consegue crescer até seu tamanho adequado e, após alcançar seis
ou sete gramas, o mesmo morre. Com
um crustáceo morto, outros camarões
ingerem o mesmo e se contaminam.
Como esses camarões são criados em
viveiros em grandes áreas, a doença
se espalha rapidamente e o prejuízo é
grande. Quem produzia normalmente

A doença contamina todo o camarão. Foto: Divulgação

Viveiros de camarões. Foto: Divulgação

de oito a dez, agora está produzindo
entre duas e três toneladas. Com toda
essa problemática, é difícil ter um controle da doença no cativeiro, como
afirma o empresário Andrigo Robert:
“Não existe o controle. O que percebemos em palestras que frequentamos
é que existe um achismo. Nós vamos
lá escutar os especialistas e eles propõem algumas mudanças e melhoras
na sua infraestrutura no controle de
acesso. Por exemplo: quando for entrar algum caminhão na fazenda, o
caminhão tem que passar por uma assepsia. Do mesmo jeito, seria quando
alguém for entrar na fazenda, fazer o
mesmo procedimento com uns protocolos de segurança. Outra sugestão

também é cobrir o viveiro, mas o custo
é altíssimo, e isso seria para evitar as
garças. Mas, nós vemos essas séries de
sugestões e vemos só a cifra aumentando, vemos gente que tá seguindo
tudo isso e não tá funcionando. Então,
não se sabe se a ração pode inﬂuenciar
na carga viral, se o vírus já vem instalado na larva. No meu caso, a gente
coloca o camarão e probiótico — que
é uma bactéria boa que consome a matéria orgânica do fundo do viveiro — e
fica monitorando. Essa é a nossa maneira de solucionar esse problema.”
A partir disso, com uma redução
na produção e um cuidado maior com
o crustáceo, o preço do camarão aumentou logo na sua fase inicial. Houve

mudanças no mercado e no relacionamento entre o criador e o comprador.
A crise no fornecimento do camarão fez com que o mercado se modificasse. Antigamente era inviável
a compra de camarões com três ou
quatro gramas, realidade que enfrentamos atualmente, já que o mesmo é
mais barato.
Com toda essa problemática da
mancha branca nas fazendas dos
criadouros, o preço nos restaurantes,
mercados e feira de camarões aumentou exponencialmente. No mercado
dos peixes, em Fortaleza, 90% dos
camarões são de cativeiro. Apenas
uma margem de 10% ou 15% são camarões naturais. Com isso, o vendedor tem que aumentar seu preço de
venda e, consequentemente, alguns
clientes deixam de comprar ou então
compram menos camarão, como afirma o Laudemir, vendedor de camarão
no local: “A procura era muito grande.
Com a instalação da doença, aumentou mais de 100% o valor do camarão. Com isso, a procura diminuiu.
Porque quem comprava cinco quilos,
hoje tá levando dois ou três quilos,
justamente por conta do preço. Tem
dias que tem um preço maior e tem
outros que diminui, mas a diferença
é de no máximo 2 reais. Então, com
isso, caiu muito a venda da gente, e
por isso que veio a crise”
Antes da doença, os vendedores
vendiam e compravam com rapidez.
Hoje, caiu o número de vendas e,
consequentemente, de pedidos de
crustáceos. Como afirma novamente
Laudemir: “Nós tivemos que diminuir
a quantidade de basquetas (grandes
caixas de plástico que armazenam
alimentos) que a gente comprava. No
caso, eu comprava 15, 20 basquetas.
Hoje a gente passa a comprar oito, sete
e, às vezes, até menos. Justamente por
conta disso, estamos comprando menos camarão.”
Já que não há como se livrar da doença de maneira efetiva a curto prazo,
resta que os cuidadores invistam em
medidas preventivas para que o preço
do camarão se regularize e as pessoas
possam aproveitar plenamente esse
importante ingrediente da culinária
do nosso Estado.
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