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Entrevista com o advogado espilicute
Haroldo Guimarães interpretou o “Ciço” no filme Cine Holliúdy. Página 06

Fortaleza evolui em
estrutura nos últimos anos
Espaços públicos como as praças
não foram esquecidos. Por toda a Cidade podemos observar praças sendo
restauradas, trazendo nova vida aos
seus bairros. Plataformas digitais de

cunho social e com o foco em criar
uma interação em prol de melhorias
na Cidade também fazem parte da
restruturação da capital cearense.
Página 12
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Capital cearense ganhou
túneis, viadutos, binários
além de vias quilométricas
para as bicicletas nas ruas

Educação

Jovem universitária cria projeto que
leva conhecimentos e as representações sobre a vida marinha para crianças do interior do Ceará. As atividades
realizadas são voluntárias e incluem
aulas com vídeos, desenhos, teatro de
fantoches, entre outros métodos, buscando incentivar a criatividade e a autonomia das crianças, sem distinção de
faixa etária. Página 10

Música

Estúdio cearense
convida Lucas,
da Fresno
Diretamente ligado à música, estúdio
produz vídeos simples com performances intimistas. Lucas Silveira, vocalista
da banda Fresno, gravou canção ainda
em processo de composição para o próximo álbum da banda. Página 04

Últimas

“Pau de arara” no Cariri
Projeto idealizado pelo professor Jari Vieira, da UNIFOR, leva alunos ao interior do Ceará
para registrar, por meio das lentes, a cultura popular. Página 14

Nova chance
Piscina da Unifor é utilizada como local de projeto que visa a ajudar pessoas
com deficiência a levarem uma vida
com o mínimo de limitações. Professor
Vicente Cristino é o idealizador da ação
que já devolveu qualidade de vida para
diversas pessoas. Página 03
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Opinião
Editorial

Para um novo
tempo, uma nova
história

Wanessa Lugoe, estudante de Jornalismo

O

A

NIC Repórter chega com a nossa cara. Um jornal
novo e cheio de energia de cada um dos que fizeram parte desse novo desafio. A nossa proposta
é trazer uma leitura agradável e informativa de forma
imparcial para o nosso público. A construção do jornal é
alicerçada na atual convergência que os veículos de comunicação atravessam. Todas as matérias aqui presentes
convergiram de mídias digitais para o impresso após um
longo processo de aprofundamento de um semestre.
Folheando estas páginas você encontrará as mais variadas histórias, que ganham vida no papel, por intermédio do retrato final de cada repórter após um longo
processo de apuração.
Os que gostam de música poderão adentrar no cotidiano de um estúdio local que respira produções audiovisuais de qualidade.
Aqui a palavra superação alcançará um novo patamar com o retrato da vida de Jorge Luis Sousa, que após
um acidente passou 38 dias em coma e viu no esporte a
chance de um novo fôlego de vida.
No decorrer da leitura, um perfil com Haroldo Guimarães, ator que participou do filme Cine Holliúdy interpretando o personagem Ciço, vem recheado de boas
histórias. Além de belos registros fotográficos, do interior do nosso estado, realizado pelos alunos que participaram do projeto Pau de Arara.
Agora é com você. Aproveite cada página, que foi
feita com esforço e dedicação dos alunos do Jornalismo
Nic, com o intuito de que você conheça algumas histórias presentes em nossa região, por meio de cada palavra
escrita aqui.
por Gabriel Borges
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A arte é
(des)necessária?
habilidade de contemplar a arte
exige a inteligência e o conhecimento de mundo do apreciador,
para que cada obra ganhe vida e um sentido, o que é muito particular para cada
pessoa.
Em A República, Platão discorreu sobre como seria uma cidade ideal, onde a
necessidade e o controle e equilíbrio desta devem ditar o ritmo e as regras. Tudo
aquilo que vai além da necessidade tornase desejo e luxo dispensável. De acordo
com o filósofo, essa sociedade exemplar
depende de um sentimento de apatia para
manter-se justa e feliz.
Não seria essa apatia uma escolha que o
indivíduo faria por livre e espontânea vontade de continuar acomodado na ‘ignorância’? Essa é uma situação similar ao do ser
que habita o Mito da Caverna, do próprio
Platão. O ser que passa a vida resignado,
observando somente as sombras, quando,
no mais, há um vasto mundo do lado de
fora. Mesmo após a descoberta, escolhe
manter-se no obscurantismo da caverna.
Por não apresentar uma função palpável e racional, a arte se faz desnecessária?
É dispensável? Se é tão inútil, por que sobrevive desde o início das civilizações até
hoje? E por que ainda causa tanta inquietude? Não teria a arte uma função quando
se trata de trazer sensações e sentimentos,

A arte é a catarse
do mundo. Para
Aristóteles seu poder
de mexer com as
emoções pode acabar
por exercer um
poder purificador,
provocando uma
sensação de alívio
no expectador. Ora,
não é então comum
à humanidade, desde
seu surgimento,
reproduzir tudo o
que lhe provocar
algum interesse ou
curiosidade?

muitas vezes de alento e tranquilidade,
outras provocando o desconforto e o incômodo, e ainda fazendo-nos exercitar a
criatividade e a imaginação?
A crítica de Platão com relação à arte,
embora aparentemente radical e arbitrária, tem sua justificativa formulada com
base no que ele vivia em sua época. Possui uma veia política, pois acreditava ele
que seus contemporâneos deixavam de
despertar sua capacidade de senso crítico, por considerarem a arte, muitas vezes,
como verdade absoluta.
Em contrapartida aos pensamentos de
Platão, eis que surge seu discípulo Aristóteles, que não discordava que o pilar da
arte é a imitação. Mas enxergou, em sua
Poética, uma outra interpretação para a
‘imitação da arte’, concluindo que é natural ao homem reproduzir o que o cerca. Para Aristóteles, a imitação vai muito
além de reproduzir o que já existe. Ela
povoa o universo das coisas que ainda vão
ser, e que devem tornar-se reais. Sendo assim, a arte não seria a única forma efetiva
de conceber o real?
A arte é a catarse do mundo. Para
Aristóteles, seu poder de mexer com as
emoções pode acabar por exercer um poder purificador, provocando uma sensação
de alívio no expectador. Ora, não é então
comum à humanidade, desde seu surgimento, reproduzir tudo o que lhe provocar algum interesse ou curiosidade? Ou,
na verdade, buscando algum aprendizado,
quando os povos primitivos imitavam os
animais, apropriando-se de suas técnicas
de caça e adaptando-as à sua necessidade
e realidade.
Em Ulisses, escreveu Fernando Pessoa: “O mito é um nada que é tudo.” Assim, consigo fazer minha interpretação do
sentido que deve haver na arte e em sua
contemplação.
A arte é o nada, que pode ser tudo!
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Um novo fôlego para viver
Reabilitação. Professor
Vicente Cristino viu nas
águas a oportunidade de
trazer uma nova chance
para pessoas que buscam
ter uma vida saudável,
reduzindo suas limitações
ao mínimo

Diego Twardy e Gabriel Borges
Repórteres

H

á 18 anos, surgia a iniciativa de
realizar um projeto focado na
reabilitação de deficientes físicos, sensoriais e intelectuais. Alunos do
curso de Educação Física da Unifor, juntamente com o professor Vicente Matias
Cristino, reuniram forças e colocaram o
projeto na prática, resultando em uma iniciativa que, até hoje, desafia as pessoas a
buscarem uma melhor qualidade de vida.
Pesquisa realizada pelo IBGE em
2010 estimou em 630 mil o número de
pessoas com deficiência em Fortaleza.
Este número passa dos 2 milhões quando se olha para o estado do Ceará. Um
dos idealizadores do projeto, Vicente
Cristino, que, além de professor da Unifor, é especialista em atividade motora
adaptada e mestre em educação especial,
demonstra entusiasmo com o programa:
“O meu prazer é trabalhar com pessoas
com deficiência. Quanto maior o desafio,

Oportunidade. As aulas na piscina são um recomeço de vida para muitos que participam do projeto. Foto Debora Tomasi

maior a gratidão no momento de reabilitação”.
O projeto contempla 40 participantes, auxiliados por alunos dos cursos
de Educação Física, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Terapia Ocupacional e Enfermagem. Na turma iniciante, onde os integrantes estão passando

pelo delicado processo de reabilitação,
o trabalho tem duas horas de duração
na piscina, às terças e quintas, a partir
das 13 horas. Em outro grupo, Vicente
acompanha deficientes que já saíram do
processo inicial de reabilitação e agora trabalham focados principalmente
em esportes. O fruto do trabalho é o de

preparação de atletas que participam de
competições, até mesmo de jogos universitários como o JUBs (Jogos Universitários Brasileiros) e o JUCs (Jogos Universitários Cearenses). Vicente
declara “As muletas e cadeiras de roda
ficam fora da piscina. Vocês não veem
ninguém com cara de coitado aqui”.

Um ano após acidente, policial colhe frutos do projeto
O projeto possui histórias de vida que

de tripulante em Brasília e um outro do

valem a pena ser contadas. Uma delas é

Batalhão de Operações Policiais Especiais

a de Jorge Luis Sousa, graduado em Edu-

(BOPE), no Rio de Janeiro. Ele perdeu mais

cação Física na Universidade de Fortaleza

da metade de seu peso durante todo o pe-

(Unifor), pós-graduado na UECE (Universi-

ríodo de recuperação no hospital e voltou

dade Estadual do Ceará) em Treinamento

para casa com apenas 35 kg. Fraturou qua-

Desportivo e em Fisiologia do Exercício e

tro costelas, amputou parte de uma perna

atualmente policial rodoviário do Estado

e enfrentou um traumatismo craniano.

do Ceará. Ele teve sua vida mudada no dia

O policial revela que já conhecia o pro-

primeiro de março de 2014, quando um

jeto realizado por Vicente. Quando estuda-

carro avançou a preferencial e atingiu sua

va na faculdade, chegou a fazer uma ca-

moto quando ele voltava de uma blitz ex-

deira com o professor. Na época, trabalhou

tra, no primeiro dia de carnaval de 2014.

seis meses com Vicente, auxiliando pessoas

Foram 38 dias em coma, dois meses na

com necessidades especiais. Atualmente,

Unidade de Tratamento Intensivo e mais

voltou a participar da iniciativa, mas agora

dois meses internado. Jorge voltou para

como paciente. Há dois meses, vem sendo

casa debilitado e relata que não conseguia

acompanhado na piscina da Unifor. “Tem

nem colocar uma colher na boca. Na épo-

muita gente que não sabe a importância

ca, o militar pesava 72 kg de massa ma-

que isso aqui tem. Você só sabe a impor-

gra e se preparava para dois cursos, um

Recomeço. Jorge Luis realizando suas atividades na piscina. Foto Debora Tomasi

tância quando passa pela situação”, relatou.
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Estúdio local O
aposta
em produções
audiovisuais

Felipe Lustosa
Repórter

Música. Idealizado por jovens da Capital, o Studio Salaquar
busca apresentar para o público produções audiovisuais
diretamente ligadas à música, dando destaque para
projetos independentes

s estúdios musicais que tentam acompanhar o aumento
em quantidade e qualidade dos
artistas, aos poucos, aperfeiçoam-se e
deixam de ser raridade em Fortaleza.
Ao mesmo tempo, esses artistas tentam
acompanhar o mercado musical atual,
que não mais exige apenas o ‘som’
como principal vitrine de seu trabalho,
mas sim o audiovisual.
O estúdio Salaquar, “genuinamente fortalezense”, pode ser denominado como um
estúdio audiovisual. Diretamente ligado à
música, o estúdio produz vídeos simples
com performances intimistas, as chamadas
Live Sessions. Os vídeos ainda incluem
entrevistas com os artistas convidados a
interpretar suas composições ou mesmo
lançar alguma inédita, como aconteceu
com seu convidado mais recente, Lucas
Silveira, vocalista da Fresno, que gravou
canção ainda em processo de composição
para o próximo álbum da banda.
Dois dos fundadores do Salaquar, Bruno Silveira (25) e André Loureiro (21),

cederam entrevista ao Jornalismo NIC e
falaram sobre a história do estúdio, como
foi gravar com Lucas Silveira e planos futuros. Loureiro declara que a ideia de criar
o Salaquar (junção de “sala” e “quarto”)
veio da paixão pela música e da inspiração no Studio62 de São Paulo: “A gente
sempre foi apaixonado por música, eu sou
músico, os meninos são músicos e tínhamos esse sonho de trabalhar com música,
cultura e informação”.
A equipe do Salaquar carrega certa
bagagem. Victor Caliope (25), que trabalha com música e com decoração de
espaços e festas, foi o responsável pela
decoração do estúdio audiovisual. Matheus Brasil (21) é, segundo Silveira,
“um prodígio da produção musical. Diversas bandas do cenário underground
independente passaram pela mão dele”.
A administração do Salaquar fica por
conta da “Olá”. Loureiro, por sua vez,
trabalha no ramo de audiovisual há quase sete anos, experiência que põe à disposição no Salaquar.
O Salaquar aproveitou o lançamento em Fortaleza da biografia do vocalista da Banda Fresno, Lucas Silveira,
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Cantor. Lucas
Silveira ajudou e
fundou a banda
Fresno em 1999.

Entrevista > Bruno Silveira, músico

Projeto SalaQuar em andamento

Foto Estúdio Salaquar

Artistas são convidados para
apresentações no estúdio em
espaço reduzido, mas aconchegante, confortável e “íntimo”,
segundo Bruno Silveira

“A gente
sempre foi
apaixonado
por música,
eu sou
músico, os
meninos são
músicos e
tínhamos
esse sonho
de trabalhar
com música,
cultura e
informação”

JN: Como se define o projeto?
Bruno: A primeira temporada, que será fechada em dez episódios, foi muito experimental. A
ideia do que é o Projeto SalaQuar ainda não estava totalmente formulada. Seria um projeto de
músicos regionais? Deixou de ser pela oportunidade de gravar o porto-alegrense Érico Junqueira (Valentin). Seria um projeto de músicos
que estão começando? Deixou de ser quando

ascendendo no cenário musical, como o pessoal

gravamos o experiente Lucas Silveira. Basica-

da Scalene. Agora eles estão bastante conheci-

mente, amadurecemos na primeira temporada

dos, conheceram o canal, se apaixonaram pela

pra começar a segunda com uma identidade

ideia e vão vir pra cá, vão participar da segunda

criada.

temporada.

JN: Os artistas são convidados por vocês ou
eles os procuram?

JN: Qual a relação de vocês com os artistas?
Bruno: A gente escolheu fazer essas execu-

Bruno: Acontece das duas formas, mas, que-

ções intimistas não por outra coisa, mas porque

rendo ou não, é um convite nosso, mesmo que

o espaço é intimista. O Salaquar é nosso divã,

o músico venha procurar o canal. A gente já ti-

a pessoa não consegue vir aqui e não criar um

nha um contato até de bate-papo de Facebook

vínculo com a gente. Nosso próprio slogan é

mesmo, de falar besteira com outras bandas

“Venha conhecer e tomar um café”. A relação

que já vieram aqui pra Fortaleza, galera que tá

que a gente tem é dentro e fora do vídeo.

André Loureiro

para gravar uma música. “Fomos buscá-lo na casa da mãe dele e, chegando
no estúdio, acho que a gente demorou
mais tempo batendo um papo do que
gravando”, declara Bruno. A canção
“Poeira Estelar” acumulou mais de 45
mil visualizações no YouTube apenas
nos primeiros 5 dias. A música era inédita e, segundo o próprio Lucas, foi um
presente: “Seguinte, eu vou dar um presente pra vocês. Vou gravar uma música
que não tem material em canto nenhum,
é inédita e é a música que eu mais gosto,
que sai no próximo CD”.
Para o futuro, Bruno almeja tornar-se “um grande portal de cultura audiovisual, comunicação e informação”. O
Salaquar também tem como foco “elaborar outros conteúdos, como entrevistas com pessoas de ramos do audiovisual, marketing, produção e gravação”.
Os fundadores do estúdio desejam tornar seu primeiro sonho uma realidade,
tornar o Salaquar internacional. Após
isso, “a gente quer fazer uma TV na
Web, transformar o Salaquar num canal online”. (Colaboraram Diego Twardy e Gabriel Borges)

Lançamento. Da esquerda pra direita: André Loureiro, Victor Caliope, Lucas Silveira e Bruno Silveira. Foto: Estúdio Salaquar.
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O advogado
espilicute
Em 2013, o cinema cearense ganhou notoriedade com o filme
Cine Holliúdy, sucesso de bilheteria em diversas salas de exibição
em todo o Brasil. Um dos destaques do elenco foi o personagem
Ciço, interpretado por Haroldo Guimarães, que arrancou muitas
gargalhadas dos espectadores com o seu bordão “ô mulher,
espilicute!”. O personagem gerou identificação com o público,
principalmente pela forma peculiar de falar.
Haroldo, além de ator, é escritor, advogado, músico e professor de
pós-graduação e cursos preparatórios para concursos. Além disso, tem
se dedicado à produção de vídeos publicados em suas redes sociais.
Conselhos amorosos, propostas criativas diante da crise no Brasil
e críticas ao preconceito contra os homossexuais são exemplos de
alguns temas abordados por ele. Seus vídeos são virais na internet,
alguns chegando a mais de 500 mil visualizações.

Sara Parente
Repórter

organizar o pensamento enquanto falo.
Então, primeiro de tudo, é muito difícil
uma atividade humana existir completa-

Jornalismo NIC: Você é ator, advoga-

mente desconexa com outra. Em segun-

do, músico e professor. Um profissional

do lugar, apesar do preconceito social e

“multimídias” , como se autodenomina.

da pressão para que você escolha uma

Gostaria que nos contasse um pouco

atividade só, é notório que, ultimamen-

sobre a ligação entre essas atividades e

te, muitas outras pessoas estão inves-

como consegue administrá-las.

tindo em profissões múltiplas. Eu sou

Para mim, sempre foi muito fácil fa-

um exemplo disso. O jornalista que tra-

zer a ‘ruma’ de coisa que eu faço. Nós,

balha com internet, o médico desportis-

quando somos crianças, gostamos de

ta que compete… Eu sou uma pessoa que

tudo e não há nenhum freio social em

faz muitas coisas e eu acho isso normal.

relação a isso. Depois de um tempo, eu
comecei a sofrer, sobretudo naquele

Jornalismo NIC: E isso é sempre fácil?

momento em que se faz vestibular e

Agora eu preciso confessar uma coisa

depois que se forma. Há um molde so-

pra você… quando eu me formei, em 99,

cial para que se escolha uma das ativi-

eu fazia muita coisa. Foi um problema

dades ou um grupo de atividades que

sério, fiquei deprimido e “liso”. Achava

sejam correlatas, conexas. Só que, em

que a “liseira” tinha a ver com isso, com

primeiro lugar, tudo que o ser humano

o fato de eu não ter escolhido uma só

faz na vida é conexo, não há dúvida

profissão. Aí, depois de muito tempo

disso. Eu, por exemplo, utilizo na ad-

deprimido, aconselhado por algumas

vocacia a expertise que tenho em co-

pessoas e também porque eu vi alguns

municar quando faço sustentação oral.

exemplos na humanidade de pessoas

O fato de ser desinibido ou ter um

parecidas comigo, pensei… vou fazer o

conhecimento na atuação também me

seguinte: vou voltar a ser quem eu era.

ajuda como advogado. Escrever bem

Porque passei três anos mudando meu

me ajuda como ator. Ser professor aju-

jeito de ser, falando com as pessoas de

da nas outras profissões também, que

maneira introspectiva, todo na minha.

me dá condição de falar melhor, de

Antes eu era o gaiato, sempre fazia ami-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Entrevista > Haroldo Guimarães
“Porque se
você ficar
esperando a
humanidade
dizer o que
você tem que
fazer, você
não vai ser
feliz não”.
“Quando
você faz a
pessoa sorrir
é mais uma
emoção.
Por mim,
as minhas
aulas teriam
dançarinas,
cheiro, cores”
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zade fácil, um brincalhão e, nessa época,

porque o cearense gosta muito de fa-

eu mudei. Quando eu voltei a ser quem

lar mal dos outros. Mas os humoristas

eu era, voltei a ser feliz e, para a mi-

são os mais inteligentes. A Rossicléia é

nha sorte, as coisas começaram a acon-

um gênio. Para pensar ligeiro como ela

tecer. A lição que eu tirei disso tudo é

pensa, tem que ser um gênio. O Tiririca

que você tem que se especializar em ser

é um gênio. Ele não precisa de texto.

quem você é.

Se você passar pra ele: Tiririca o que
é uma cebola? Ele faz você rir. Assim,

Jornalismo NIC: Em entrevista, você dis-

são muitos outros: O Tirulipa, os meni-

se que tinha que estudar mais para que

nos do stand up (bem novinhos!) Victor

seu jeito bem humorado não prejudicas-

Alen, Moisés Loureiro...

se sua credibilidade como professor. Por
que insistir no humor nesses espaços for-

Jornalismo NIC: Como são escolhidos

mais?

esses temas dos vídeos que se tornaram

Porque o humor facilita tudo. Primei-

virais na internet?

ra coisa: um psicólogo da aprendizagem,

É completamente aleatório. É a von-

o Vygotsky, diz que as pessoas apren-

tade que eu tenho de falar de um tema.

dem pelo afeto ou pelo intelecto. A nos-

Não é um apelo midiático. Por exem-

sa mente é como se tivesse essas duas

plo, vou falar desse tema porque está

categorias, que servem pra tudo. Então,

na ordem do dia. Não! Eu falo do tema,

para motivar, para estimular, uso muito

quando tenho vontade de falar sobre

o humor. Quero pavimentar o caminho

ele. O vídeo do Malafaia, fiz porque eu

dos meus alunos até o Direito do Tra-

precisava dizer algumas coisas. Daí, eu

balho. Segundo: Nós só aprendemos por

sempre me preparo para falar de dois a

emoções ou com relações que a gente

três minutos. O problema é que às vezes

faz da matéria com a vida prática.

passa disso.

Porque nós fomos feitos para esquecer. As coisas que mais te emocionam

Jornalismo NIC: Você imaginava que ia

são menos esquecidas. O humor só me

alcançar essa quantidade de visualiza-

ajuda. As minhas aulas hoje são lotadas.

ções?

Os cursos que eu ministro têm fila de

Não. De jeito nenhum. Hoje eu acho

espera. Então, refazendo a pergunta re-

massa, gosto. Quando eu fiz o vídeo da

tórica: Por que que eu tenho que estu-

Xuxa, fiz o vídeo de manhã, postei e,

dar mais? É para evitar preconceito. Só

quando eu voltei de tarde, tinha 20 mil

por isso. Ou a minha aula é nota dez,

visualizações. Aí pensei: “Meu irmão,

premium, ou vai ter um f* da p* – pode

que diabo é isso?” Duvidei, pensei que

deixar essa palavra aí – que, aos 47 mi-

não estivesse correto. O que acontece?

nutos do segundo tempo, vai reclamar e

Eu brinco, mas coloco conteúdo. Porque

dizer que eu brinquei em uma hora que

os meus conselhos são jurídicos tam-

não tinha nada a ver. Hoje, as minhas

bém. Eu tenho muito cliente que capto

piadas são completamente relacionadas

da internet, no Facebook.

ao conteúdo de sala de aula. A maturi-

Não foi uma coisa genial porque

dade me deu isso. Modéstia à parte, eu

não foi fruto do meu intelecto, foi uma

sempre fui bem avaliado. Não estou di-

sorte, de eu ter aquela vontade de ter

zendo que seja justo, talvez seja bonda-

feito aquilo naquela hora. Daí entendi...

de demais dos alunos.

quando teve o Cine Holliúdy e estourou, eu tava com medo que isso atra-

Jornalismo NIC: Você já sofreu alguma

palhasse a minha advocacia. Tive muito

forma de preconceito?

medo e dei uma sumida. Em um belo

Total. Eu recebo preconceito de três

dia, eu fui fazer uma audiência com o

ordens. As pessoas são preconceituosas.

desembargador do Trabalho para fa-

Não só sou eu que recebo preconceito

lar de um cliente meu. É uma ocasião

não. Todo mundo já recebeu. Eu já rece-

formal, você vai de paletó, gravata...

bi preconceito pelas minhas vestimen-

Então ele disse: Doutor, a gente já con-

tas, pela minha cor de pele, por eu ser

versou o que tinha para conversar?

humorista...

Sim, eu disse. E ele: Doutor, então você

Hoje, isso é mais fácil para mim,

pode esperar um pouquinho porque o

afinal de contas, eu me tornei um pro-

meu neto está vindo de casa para tirar

fessor, mestre do Direito, com algumas

uma foto com você. Daí eu comecei a

especializações e conhecido de alguma

entender que não estava atrapalhan-

maneira. Outro preconceito que existe

do. Depois, um juíz federal ficou falan-

é em relação à cor de pele. Existe de-

do “espilicute”, “espilicute” no meio da

mais. E qual é a melhor reação pra isso?

audiência e pediu para tirar uma foto.

Ser o melhor. Então, o que que eu faço?

Hoje toda audiência trabalhista, os juí-

Eu estudo. Há o preconceito também

zes do trabalho e os colegas dão um

porque eu sou humorista. É uma pena,

jeito de brincar.

“O preconceito
existe, atrapalha.
Mas a postura
do ser humano
tem que ser de
enfrentamento.
Não é de
‘mi mi mi’”

“No vídeo da
Xuxa, foi sem
querer que
eu descobri
a maneira
de equilibrar
tudo o que eu
sei fazer. Eu
dei uma aula
de direito,
mostrei que
sou advogado
e mostrei
que sei fazer
humor. Foi
aquilo que
salvou a
minha vida. ”
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FOTO: DIVULGAÇÃO

Entrevista > Haroldo Guimarães
Jornalismo NIC: Você descobriu que era
uma ferramenta ótima para divulgar
seu trabalho…
Exato, Pois eu estava na dúvida.
Pensava: O que eu faço: eu abandono
o humor? Porque o Cine Holliúdy foi
um sucesso. As pessoas dizem que eu
sou muito bom, dizem que os papéis
mais engraçados eram os meus… então, o que que faço? Eu desisto? Não
quero fazer show em churrascaria,
não dá pra mim. Acho lindo, mas não
combina muito com advocacia. É mais
difícil. Quem sabe até eu mude de opinião um dia. Até porque eu penso que
tudo combina, né!? Talvez no cinema,
no teatro... Quando eu fiz o vídeo com
20 mil [acessos], pensei: “Mermão, não
acredito! A negada gosta de conteúdo”.
Foi essa a surpresa. As pessoas gostam
de conteúdo!
Jornalismo NIC: O Cine Holliúdy mostra
personagens diversos, afiados no humor peculiar do povo cearense. Gostaria que você falasse um pouco do “time”
desse humor. Você acha que o humor
cearense é único?
O humor do Ceará é diferente do humor de fora não só pelo sotaque, como
também pelas expressões. Mas ele é diferente pelo time [ritmo]. É uma ironiazinha diferente. É o tipo de piada. Por
exemplo, quando a gente fala: “Não,
macho, esse cara é mais desmantelado
que carreira de pato”.Essa maneira de
fazer humor, esse tipo de chiste não
existe em nenhum outro lugar. Essas
comparações... São comparações sofisticadas, que fazem pensar. Não é um
humor inglês de canto de boca, não é o
escrachado do Leandro Hassum. É uma
coisinha… É nossa, é fato. E por que a
gente tem isso? A gente usa nas nossas relações sociais. Porque é da nossa
maneira de ser.
Tem as teorias do porquê que a
gente faz isso. A gente quer ser agradável através das brincadeiras. Grande
parte do território cearense é de semi-árido, nós não temos portos naturais,
não temos o solo bom, nem o clima

“O Jô Soares
até falou um
dia desses:
cearense é
mesmo que
judeu. Dê um
espacinho
desse
tamanho pro
cearense. Ele
sai entrando
e ele domina.
Porque não
tem riqueza.
O cearense
desenvolveu
essa
habilidade de
cativar para
sobreviver”

bom. Então, quem ficou aqui é sobrevivente. O pouco que temos, a gente
cultiva, amarra e segura. Porque quan-

Jornalismo NIC: Então, você é um legíti-

vitimiza. Ele não se afeta com ofensas e

do você não tem riqueza na terra, a ri-

mo cearense?

só cresce por isso. Cearense quer traba-

queza é você cativar as pessoas. É por

Eu sou. Eu sou desenrolado. Com o

lhar, não vacila não. Nós somos chama-

isso que os garçons cearenses quando

Cine Holliúdy as pessoas têm visto que

dos de judeus por isso. Somos chamados

vão pro Sul do país se destacam e de-

existe uma identidade cearense e um

para qualquer canto e se for pra ganhar

pois se tornam donos do restaurante.

dialeto chamado cearencês, que é fala-

dinheiro nós ‘tamo é dentro’.

O cearense tem a fama de trabalhador.

do por 8 milhões de pessoas. [Dialeto]

Veja aqui a página no facebook de

O cearense ou trabalha [muito] ou é um

que não se fala no Cariri, mas se fala

Haroldo Guimarães: vídeo em que Ha-

gênio da raça. Ou vai para os concur-

em parte do Piauí e vai chegando no

roldo aconselha a apresentadora Xuxa

sos públicos ou para carreiras ligadas

Maranhão, naturalmente com algumas

sobre seus direitos trabalhistas depois

ao comércio. São desenrolados.

diferenças de região. O cearense não se

de ter sido demitida. Confira.
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O mar pode
ir até o sertão
Projeto. Quão curiosa deve ser uma criança que nunca viu o mar, que nunca foi a uma
praia? Levar o conhecimento e as representações sobre a vida marinha para crianças do
interior se tornou realidade para Beatriz Lima, 22, aluna de Oceanografia da Universidade
Federal do Ceará.

Nicolas Brandolim
Repórter

I

dealizadora do projeto “Amares–
Educação Ambiental Marinha”, a
estudante busca incentivar a criatividade e a autonomia de crianças, sem
distinção de faixa etária. O Projeto está
em processo embrionário, mas procura
parceiros e amigos para compartilhar
o desejo de passar informações sobre o
ecossistema marinho para crianças de
escolas municipais de cidades afastadas
da Capital. As atividades realizadas são
voluntárias e incluem aulas com vídeos,
desenhos, teatro de fantoches, entre outros métodos. Segundo Beatriz, o Projeto
tem como princípio “mostrar um mundo melhor que queremos deixar para as
crianças.”
O projeto começou no final de 2014,
quando ela assistiu a uma palestra ministrada por José Pacheco, um dos fundadores da Escola da Ponte, em Portugal.
Ele trouxe os conceitos e fundamentos
da educação integral. “Aquilo me encantou. Foi um divisor de águas na minha
compreensão sobre aprender e ensinar.
E, como já havia trabalhado com educação ambiental marinha, tanto no Brasil
quanto na Itália, onde fiz intercâmbio
pelo programa Ciências sem Fronteiras
pela CAPES/MEC, a ideia de ir além me
‘fisgou’. Sou natural do sertão da Bahia,
então pensei: ‘Por que não? É possível’,
e acreditei nisto. Então o projeto nasceu.
Mas, não fiz sozinha, as pessoas acreditaram, contribuíram. A inspiração veio
de projetos que rompem os ‘padrões’ já
existentes e me fez entender que o limi-

te geográfico também é superável. Estas
coisas e pessoas me encorajaram”, conta
a aluna.
O desejo de ajudar crianças por meio
da educação surgiu no ensino médio,
mas a inspiração pode ter vindo de berço.
“A minha mãe é educadora, assim como
o meu pai. O meu primeiro projeto com
educação foi na escola ainda na Bahia.
Era um projeto com escolas municipais
também. Mas, ele não foi posto em prá-

tica. No entanto, acredito que foi neste
momento que este desejo se manifestou
de forma mais elaborada pela primeira
vez. E deste então a educação fez sentido
mais profundo para mim.
O apoio de pessoas e instituições é
vital para o processo. Os principais colaboradores são o “Oceano à Vista” – uma
organização de oceanógrafos e estudantes de oceanografia do Brasil, da qual
Beatriz faz parte –, assim como a “Rede

Visita. Beatriz e aluno no Colégio Municipal José de Moura, em Cachoeira, distrito da
cidade de Maranguape. Foto Arquivo pessoal

Juntos pela Educação Integral” e o “PET
da Oceanografia da UFC” (Programa de
Educação Tutorial). Beatriz é bolsista do
PET e o Amares faz parte do seu projeto
de extensão. De acordo com a estudante, é gratificante ter apoio e estrutura na
Universidade. Além disso, ela conseguiu
orientações dos professores e o número
de voluntários também tem aumentado.
O plano de Beatriz é alcançar mais
escolas, poder contribuir com a educação
pública, sempre pensando nas crianças.
“Poucas crianças tiveram contato com o
mar. E a maioria que teve foi pouco. Elas
perguntam muito sobre a biota marinha.
É algo que as deixa fascinadas. Elas são
muito criativas, são uma caixinha de surpresas! Eu tenho superado as minhas expectativas. As crianças aprendem rápido,
e se interessam muito. A ideia do novo,
apresentado também de forma lúdica, as
instiga”. Ela ressalta que as crianças têm
pesquisado por vontade própria. Elas
aparecerem com temáticas que Beatriz
ainda não trabalhou, com perguntas bem
específicas e até científicas. A estudante
tenta aproximar o conhecimento ambien-
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Criatividade. Desenho feito por aluno em uma das visitas do projeto. Foto Arquivo pessoal

tal marinho da realidade delas. “A relação com a água, com o mar, o funcionamento dos oceanos com a chuva, as aves
migratórias, os resíduos sólidos. Isso é
para elas se sentirem mais perto do que
está sendo ensinado.”
O maior desejo com o projeto é apresentar a imensidão do mar para aqueles
que nunca viram. “O que ocorre dentro
de uma criança que brinca com as ondas
quando antes ainda não havia feito? E se
este mergulhar também for até ela? O
mar poder ir até o sertão. É uma bela visão imaginar estes cenários, pois isto amplia os horizontes, abre as possibilidades
de ver que de fato o mundo é bem mais
do que aquilo que conseguimos enxergar.
Nisto está a base do que se entende por
‘Educação Integral’, ou seja, agregadora,
aquela que abre as portas para ver o que
está além do que se vê. Para que o ser
humano possa ver mais, conhecer mais,
encantar-se. Para isto se faz ciência, para
tornar nossa vida melhor de se viver,
para tornar nossa vida mais viva. Por isto
levar o mar para as crianças do sertão!
Por isso Amares!” – Beatriz Vieira.

“Poucas
crianças
tiveram
contato
com o mar.
E a maioria
que teve foi
pouco. Elas
perguntam
muito sobre
a biota
marinha.
É algo que
as deixa
fascinadas”
Beatriz Vieira

Amares – Educação Ambiental é uma proposta de Educação Ambiental Marinha
que vai do litoral ao sertão.
O Projeto é inspirado no conceito de Educação Integral, e
vem buscando incentivar a criatividade e autonomia
com as crianças, sem distinção de faixa etária, e
tem como princípio fomentar práticas educativas que vão além do modelo tradicional
de ensino.
Hoje o Amares está atuando no interior do Ceará, abordando com as
crianças do sertão os conhecimentos e representações do mar, no
distrito de Cachoeira, Município de
Maranguape, na Escola Municipal
José de Moura, em parceria com a
Rede Todos Juntos pela Educação
Integral e Ecomuseu de Maranguape,
onde haverá no mês de maio uma exposição de fotografias, trabalho artísticos e de
pesquisas cientificas com os educandos, chamada “O sertão vai virar mar” – o primeiro fruto
destas atividades na região.
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Reformas urbanas visam a melhor
mobilidade na capital cearense
Fortaleza. Atualmente é a
5ª maior capital do país.
Devido ao desenvolvimento
urbano diversos problemas
precisam ser solucionados
diariamente pelas
autoridades. O trânsito é
um dos pontos que mais
necessitam de atenção

Gabriel Borges e Deborah Tavares
Repórteres

D

écada Mundial de Ações para a
Segurança no Trânsito”, assim é
definido, pelo Departamento Nacional de Trânsito, o atual período em que
vivemos. Entre os anos de 2011 e 2020,
o Denatran busca transformar o trânsito
num ambiente mais cidadão.
Nos últimos anos a capital cearense vem passando por um processo de
mudanças em busca de uma melhor
mobilidade. As construções de túneis,
viadutos e binários são alguns dos investimentos já realizados. Em um período em que as ruas estão cada vez
mais cheias de carros, intervenções
como essas são bem-vindas no trânsito
da nossa cidade.
Gabriel Lima, 22 anos, estudante de
arquitetura, relata que, em virtude de
sua família ter vendido um dos carros
que possuía, passou a andar de ônibus.
Entretanto, ele não lamenta por completo a nova situação: “Se colocarmos
na balança, sem deixar o comodismo
falar mais alto, usar o transporte público e a bicicleta é mais vantajoso, com
algumas exceções de locais de difícil
acesso e alguns horários do dia”.
O universitário também afirma que
devido à integração de ciclofaixas nas
principais avenidas da cidade, o incentivo à utilização de bicicletas como meio
de locomoção surge como uma alternativa de transporte ‘limpo’, que traz benefícios à saúde individual e coletiva.
“Faz bem ao corpo, melhoramos a nossa cidade tirando um carro do trânsito,
povoando assim as ruas e, consequentemente, aumentando a segurança”.
Em um ano, entre janeiro de 2014 e
2015, as ruas da cidade receberam mais
de 51 mil veículos. Os dados já colocam
Fortaleza em primeiro lugar no Norte e
Nordeste e em sétimo lugar no ranking
nacional de maiores frotas, segundo o
Departamento Nacional de Trânsito (De-

Fortaleza. A cidade passa por mudanças diariamente. Foto Iara Pereira

natran). Ações como a Semana Nacional
do Trânsito, em conjunto com o dia mundial sem carro, têm o intuito de conscientizar a população sobre a importância e
as responsabilidades de cada um.
Atualmente, existe um projeto para a
implantação de mais de 520 km de ciclofaixas, ciclorrotas e ciclovias na cidade

de Fortaleza pelos próximos 15 anos. O
objetivo é tornar a mobilidade mais sustentável. Outra opção para a população
evitar os carros particulares é a utilização dos mais de 1.900 ônibus disponíveis
na Capital. A frota vem passando por
melhorias, como a instalação de sistema
GPS e ar condicionado.

Para alunos universitários, grupos
como o “Caronas Unifor” e o “Caronas
UFC” facilitam o deslocamento de casa
para a faculdade. Os grupos têm o intuito de facilitar o encontro de pessoas
que buscam caronas com pessoas que
possuam vagas disponíveis em seus
veículos.

Aplicativos permitem colaboração urbana
Os aplicativos são plataformas que

para melhorias urbanas. Seus usuários

acontece porque, para funcionar como

permitem criar interações sociais com

destacam sua importância no exercício

uma “ponte” com os órgãos públicos, o

várias finalidades. Muitos deles têm o

da cidadania. “Ela [a ferramenta] une

aplicativo precisa ser reconhecido pelo

intuito de facilitar a vida das pessoas,

diretamente o cidadão com o governo.

Governo do Estado para tal função. No

disponibilizar serviços ou diversão.

Podemos ter um canal rápido de comu-

Ceará, o Governo não aderiu ainda. Por

Alguns apps tem surgido com uma

nicação, onde o povo indaga por publi-

outro lado, o Cidade 156 foi disponibili-

proposta diferente. De cunho social e

cações e a prefeitura tem um feedback

zado pelo Governo do Estado para rece-

com o foco em criar uma interação em

que ela precisa para tomar providên-

ber as denúncias da população.

prol da melhoria das capitais, essas fer-

cias”, afirma Rodrigo Cavalcanti, estu-

ramentas permitem relatar problemas

dante de marketing.

Avaliar serviços públicos e propor
soluções para os problemas da Cidade

da vida urbana e avaliar serviços públi-

A publicitária Jeanne Gomes consi-

são alguns dos serviços possíveis para

cos. Com a finalidade de gerar melhorias

dera que “ele [o aplicativo] seja impor-

quem utiliza essas ferramentas. Bura-

aos municípios, por meio da colabora-

tante para sabermos mais informações

cos nas ruas ou até focos de dengue são

ção dos próprios cidadãos, surgem re-

do que acontece na nossa cidade, para

divulgados. Reconhecidas ou não pelo

des sociais que funcionam como “pon-

além dos grandes veículos de comunica-

Governo, essas plataformas motivam o

tes” entre as pessoas e o poder público.

ção e postagens no Facebook”. Por en-

cidadão a prestar atenção às irregula-

O Colab e o Central 156 são dois

quanto, o Colab tem somente a funcio-

ridades criando um movimento de ci-

nalidade de informar a população. Isso

dadania.

dos

principais

aplicativos

voltados
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Praia do Futuro. Bairro foi favorecido com as reformas nas praças. Foto Gabriel Borges

Praças reformadas trazem
nova vida aos nossos bairros
As praças são um espaço antigo de so-

em tudo. Eu moro aqui em frente e antes

cialização. Lugar agradável para o lazer,

da reforma era horrível. De noite, não se

estar com os amigos ou a família e pra-

podia vir para cá. Agora é tudo ilumina-

ticar exercícios. Andar de bicicleta, pra-

do, seguro e não tem mais sujeira. A re-

ticar esportes, caminhada ou só sentar

forma foi maravilhosa”, relata Euriclea.

e conversar são algumas atividades que

Outro espaço recuperado foi a Praça

se pode fazer ao ar livre, observando o

da Paz Dom Hélder Câmara, na Praia do

contraste entre a paisagem verde e o

Futuro. Entregue no dia 23 de julho, o

movimento nas ruas.

local encontra-se completamente trans-

Fortaleza possui uma grande varie-

formado. “O lugar era totalmente aban-

dade de praças, 475 no total. Atualmen-

donado, não se via movimentação, nem

te, muitas estão sem o devido cuidado

existia área de lazer pra comunidade.

da Prefeitura. Um exemplo desse descaso é a Praça das Flores, localizada no coração da Aldeota. O espaço encontra-se
sem nenhuma manutenção. Para o músico Robertson Lopes, que costuma caminhar diariamente no local, é lamentável
que uma praça tão bem localizada esteja
nessa situação. “Uma praça como essa,
uma das principais da Cidade, não era
para estar desse jeito. Tem mau cheiro
e sujeira. Pela manhã, tem até gente tomando banho aqui”, relata.
Por outro lado, a Prefeitura de Fortaleza vem trabalhando em outros pontos
da Cidade. Buscando melhorar o espaço
público, recentemente duas praças foram devolvidas para a população da Capital. A Praça da Imprensa, na Aldeota,
foi entregue à população em julho. Além
de ser totalmente restaurada, recebeu
equipamentos de academia pública. A
aposentada Euriclea Ramos aprovou a

“Uma praça
como essa,
uma das
principais
da Cidade,
não era para
estar desse
jeito. Tem
mau cheiro e
sujeira. Pela
manhã, tem
até gente
tomando
banho aqui”

restauração e diz que a iluminação tor-

Robertson Lopes

nou o espaço mais seguro. “Melhorou

Músico

Hoje, essa praça trouxe as pessoas para
se movimentarem, para fazer caminhada, andar de skate, de bicicleta”, conta
Rejane Sena, que trabalha na Secretaria
de Turismo, no departamento localizado
naquele logradouro. Um ponto de destaque do local é a presença de um posto
policial 24 horas, o que torna a praça
mais segura durante todo o dia.
Adoção de praças
Restaurar esses locais não é suficiente.
Para garantir a manutenção das praças,
a Prefeitura de Fortaleza criou o Programa Adoção de Praças e Áreas Verdes.
Entidades, associações, pessoas físicas,
empresas, órgãos públicos ou privados

– qualquer um pode assumir a responsabilidade social de manter a preservação e conservação desses espaços. A
iniciativa visa, além de manter os espaços para uso da população, a estimular
a cidadania mostrando a importância de
zelar pelo espaço público.
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“Pau de arara” visita Juazeiro do Norte
Jari Vieira, Professor

sidade, possibilitando assim um alargamento do seu olhar e da sua percepção
enquanto ser humano. Nessa última edição o projeto levou os alunos para a
Região do Cariri. Ao todo participaram do projeto 40 alunos, 03 professores e
02 técnicos. Ao final de cada edição é realizada uma exposição das fotografias
produzidas pelos alunos, técnicos e professores. Nessa edição foram realizadas
duas exposições, uma no Estúdio de Fotografia da Unifor e outra no Shopping
Rio Mar Fortaleza. O Projeto é apoiado pelos Cursos de Comunicação Social e
pela diretoria do CCG da Unifor.
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Ceará. O projeto “Pau de arara” surgiu em 2002, quando me tornei professor.
Na época, conheci a Fundação Casa Grande e as Romarias de Juazeiro do NorteCE. Lá notei a importância de se conhecer a nossa cultura, a cultura popular, e
percebi que deveria criar um projeto que pudesse levar esse conhecimento aos
alunos da Unifor. Foi então que comecei a realizar viagens para outras cidades
do Ceará, utilizando-me da fotografia como um instrumento para a documentação dessa cultura, através de imagens. Uma forma de confrontar os alunos com
outras realidades, diferentes das que eles conhecem aqui dentro da Univer-
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Comunic

Notas

“Crescer todo mundo cresce”
O slogan acima foi criado
pela Agência Nic para
comemorar o Dia das
Crianças 2015 entre os
alunos do NIC. A ideia
é fazer com que a data
se torne permanente no
calendário do Núcleo

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO (CCG)

Células do NIC, em parceria,
criaram o Blog ENADE 2015

Realizado em 22 de novembro, o ENADE 2015 foi amplamente divulgado pelo Centro de Comunicação e Gestão
da Unifor. A Assessoria NIC, em parceria com a Célula

Laís Tavares

Mídia Interativa, criou o Blog ENADE com o objetivo

Assessoria Nic

O

de divulgar constantemente ações e atividades relacio-

Dia das Crianças foi comemorado com fantasias, doces e atividades prazerosas no Núcleo
Integrado de Comunicação. Os alunos
foram liberados mais cedo de suas atividades para aproveitar a festa que incluiu
o “Just Dance”, o “Twister”, além de caracterizações com fantasias relacionadas
à data.
Pirulitos, jujubas, doces, bolos de
chocolate e lembrancinhas especiais arremataram com chave de ouro a festa,
promovida pela Assessoria NIC. Paulo
Henrique, um dos bolsistas da RádioNIC, ressaltou a importância da celebração dessa data. “A iniciativa foi ótima,
porque fez com que eu interagisse mais
com os estagiários das outras células que
eu já conhecia e passasse a ser amigo daqueles que eu ainda não conhecia”.
A Coordenação do NIC, através da
professora Alessandra Bouty, incentivou e apoiou o evento, que deve voltar a
acontecer em 2016.

nadas à prova do Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes. O site foi composto por matérias impressas,
podcasts e vídeos explicativos sobre a importância do
exame e sobre temas que eventualmente pudessem vir a
ser abordados na prova.

COMUNICAÇÃO INTERNA

Paulo Henrique, estagiário da Rádio NIC, caracterizado para a
confraternização do dia das crianças. FotoNIC

Assessoria Nic revitaliza
a Sexta Feliz
Buscando promover a interação

Um dos objetivos da Assessoria NIC
é promover eventos internos que integrem as oito células que hoje fazem parte
do NIC e proporcionar maior interatividade entre os grupos, fazendo com que
os estagiários do Núcleo sintam o clima
de organização familiar dentro do Núcleo Integrado de Comunicação.

“A ideia é
manter a data e
criar uma
calendarização
oficial para o NIC”
Vânia Tajra

NIC no Mundo
UNIFOR

entre os estagiários e a revitalização do ambiente de trabalho,
a “Sexta Feliz” é uma confraternização mensal promovida pela
Assessoria NIC. O projeto voltou à
ativa neste semestre, com a “Sexta Feliz”, do dia das crianças, e
deve continuar em 2016.

NATAL

Feira da Gratidão
promove a solidariedade
entre alunos do NIC

Durante o dia reservado para o
Centro de Comunicação e Gestão
(CCG) no Mundo Unifor, o Jornalismo NIC, em parceria com Assessoria
NIC, promoveu uma cobertura geral

A Assessoria NIC promoveu a confraternização de Na-

de todas as palestras e workshops

tal dos estagiários do NIC. O Natal de 2015 do Núcleo

ofertados pelo Centro.

substituiu o famoso “amigo secreto”

pela “Feira da

A divulgação foi feita por meio

Gratidão”. O evento promoveu um “troca-troca” de ob-

das mídias sociais e as matérias

jetos e utensílios em bom estado entre os estagiários.

principais se encontram no site do

A

Jornalismo NIC, no Portal do Núcleo

de novas experiências, prática de relacionamentos e

Integrado de Comunicação. As ma-

atividades compartilhadas, além de desenvolver o es-

térias podem ser acessadas através

pírito de solidariedade. Livros, acessórios, roupas em

do endereço http://portaldonic.com.
br/jornalismo/

Oficina de Fotografia utilizando processos analógicos ministrada pelo
Professor Jari Vieira durante o Mundo Unifor. FotoNIC

ação levou os alunos do NIC ao desenvolvimento

bom estado de conservação foram os principais objetos de troca.

