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Comportamento

Memórias de Adísia Sá
Jornalista afirma que é uma personagem a serviço do povo. Páginas 6 e 7

Tem ginástica 
rítmica no CE

A síndrome do 
smartphone
O uso em excesso do smartphone 
pode causar danos tanto à saúde 
quanto ao convívio social. O número 
de pessoas que não conseguem mais 
ficar longe do celular tem crescido. 
A maioria são jovens que precisam 
estar conectados sem tempo deter-
minado — caso contrário, sofrem um 
grande desconforto e sensação de an-
gústia. Página 15

Graças ao desempe-
nho signifi cativo das 
atletas brasileiras nas 
competições mais 
recentes, o esporte 
vem atraindo cada 
vez mais as meninas 
do nosso Estado. 
Desporto que con-
siste na fusão entre 
a ginástica artística 
e a dança, a prática 
do esporte ajuda 
no desenvolvi-
mento da coor-
denação motora. 
Página 5

Esporte Ensaio

Alana Pereira e Iara Pereira realizaram 
um ensaio fotográfi co sobre o dia a dia 
dos frequentadores do Centro de For-
taleza. Os olhares diferenciados das 
fotógrafas retratam o ambiente contur-
bado, aliado às emoções cotidianas das 
pessoas. Páginas 18 e 19

Comida vegana 
como fi losofi a 
Os cardápios nunca foram tão fartos, e 
ser onívoro deixou de ser preferência. 
A escolha por uma refeição pode inclu-
ir também um estilo ou uma fi losofi a 
de vida. A alimentação com base em 
fontes vegetais, por exemplo, ganhou 
as mesas dos restaurantes e o paladar 
dos cearenses, mas é preciso saber os 
benefícios de optar por uma alimen-
tação saudável. Páginas 13 e 14

Vida Saudável

Conscientização é solução para Aedes

Retrato de 
um artista 
de rua Página 9 

Não deixar água parada é a ordem ge-
ral, mas é preciso conscientizar a po-
pulação. No Dendê, por exemplo, o 
conselho comunitário está aliado aos 
moradores para enfrentar o principal 
transmissor da dengue, chikungunya 

e zika, responsável por causar micro-
cefalia em bebês. Acontecem ações 
como mutirões de limpeza em praças, 
mobilizações em grupos e cuidados 
dentro de casa. Tudo para prevenir a 
comunidade contra o mosquito. Diver-

sas campanhas de conscientização para 
a prevenção do mosquito estão sendo 
lançadas no País, e no Ceará não é di-
ferente. O Governo do Estado tem tra-
balhado nessa questão tanto no Interior 
quanto na Capital. Páginas 10 a 12
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Graças ao desempe-
nho signifi cativo das 
atletas brasileiras nas 
competições mais 
recentes, o esporte 
vem atraindo cada 
vez mais as meninas 
do nosso Estado. 
Desporto que con-
siste na fusão entre 
a ginástica artística 
e a dança, a prática 
do esporte ajuda 

denação motora.
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Opinião 
Editorial

Para além 
da informação

C hegamos à segunda edição do NIC Repórter 
na busca por manter qualidade e inovação na 
transmissão de informações aos nossos leitores. 

Trouxemos uma reportagem especial elaborada dentro 
do projeto “Não subestime esse adversário”, do Núcleo 
Integrado de Comunicação (NIC), onde cada célula con-
tribuiu com ideias e ações contra a dengue e as outras 
doenças associadas ao Aedes Aegypti.

O leitor encontra o perfi l do publicitário e ‘frasista’ 
Serginho Gouveia, o autor do movimento “Beijo na Ci-
dade”, com frases espalhadas pela capital cearense. E, 
ainda, a entrevista com a jornalista, escritora e professora 
Adísia Sá, que conta sobre sua vida pessoal e profi ssional 
ao longo dos mais de 60 anos de carreira. Na esteira dos 
perfi s, trouxemos dois retratos de professores queridos, 
Celiomar e Jari, na nossa coluna “A cara da Unifor”.

No ensaio fotográfi co do Foto NIC, é possível passear 
pelo Centro sem precisar sair de casa e perceber, por meio 
da lente sensível das nossas fotógrafas, a rotina das pes-
soas que passam por lá e as características de um lugar 
marcante para a Cidade. Ainda sobre a região, temos uma 
matéria a respeito da antiga Cadeia Pública, onde atual-
mente é o Centro de Turismo do Ceará. 

Milhares de pessoas não sabem se escolheram a profi s-
são certa, mas nesta edição você pode compreender me-
lhor essas questões. Trocar de curso ou querer fazer outro 
não é algo preocupante, mas uma realidade bem frequen-
te. Há ainda assuntos cotidianos, como o uso exagerado de 
celulares e até a ginástica rítima na rotina dos cearenses.

A volta aos hábitos saudáveis, como práticas esporti-
vas em alto mar, um passeio ao Mara Hope, ou ainda dicas 
para dietas veganas e vegetarianas. O Repórter NIC bus-
cou as diferentes nomeações e explicações, além de uma 
lista de restaurantes vegetarianos da Cidade.  

CAROLINA DE FARIA, estudante de Jornalismo

POR Claudia Riello

É essa educação que vai salvar o Brasil?

Em tempos de desespero, as solu-
ções imediatas para a violência 
urbana precisam ser encaradas 

de forma suspeita. A máxima de que só 
a educação poderá salvar o Brasil nunca 
foi tão repetida, e é compartilhada por 
qualquer cidadão consciente, seja qual 
for sua ideologia política. Seria assim 
tão fácil?

Veja bem: acredito, com todas as mi-
nhas forças, no empoderamento confe-
rido pela formação intelectual. Revolta 
saber que as oportunidades acadêmicas 
no Brasil se dão de forma classista, 
sexista e racista. Nunca foi tão urgente 
discutir o direito à escola e à universida-
de de qualidade. Acontece que a educa-
ção, por si só, não basta.

A indignada classe média clama pela 
escolarização de quem é marginaliza-
do porque acredita que o mero acesso 
ao ensino básico tornará essa gigantesca 
parcela da população livre de práticas 
hediondas, como se a simples instrução 
pudesse oferecer valores morais perfei-
tos. Esquecem, no entanto, da quantida-
de de criminosos bacharéis na Câmara e 
no Senado. A existência de celas priva-
tivas e repletas de regalias para detentos 
com ensino superior só prova que o mero 
esclarecimento não é capaz de livrar a 
sociedade do caos.

Já dizia Adorno: “A educação tem 
sentido unicamente como educação di-
rigida a uma auto-refl exão crítica”. De 
fato, a transmissão de conhecimento 

isenta de qualquer valor pode ter conse-
quências terríveis. A produção de armas 
e outras atrocidades bélicas, por exem-
plo, é feita por cientistas supercapacita-
dos. Crápulas diplomados já instalaram 
ditaduras terríveis ao redor do mundo. 

Em geral, pode-se falar que a educa-
ção escolar no Brasil carece de uma carga 
signifi cativa de humanização. Os colé-
gios públicos, que muitas vezes carecem 
de material escolar básico e alimentação 
digna para seus estudantes, não têm es-
trutura para comportar tal reforma. Os 
particulares, por sua vez, fazem do vesti-
bular uma competição cruel e, na tenta-
tiva de formar profi ssionais competentes 
desde a tenra idade, impõem um rígido 
código de disciplina que é incompatível 
com valores humanistas. Há exceções, 
claro. No caso do sistema educacional 
brasileiro, essas exceções devem virar 
regra com urgência.

Que a população brasileira indigna-
da com a violência e a corrupção passe 
a reivindicar educação em seu sentido 
mais amplo. Que os colégios trabalhem 
na construção de seres humanos altruís-
tas, conscientes do ambiente em que 
vivem e da realidade social que preci-
sam mudar. Que o ensino da arte seja 
democratizado e possa contribuir para a 
sensibilização dos jovens. Finalmente, 
desejo, de todo o coração, que esse mo-
delo de educação possa ser acessível a 
qualquer jovem estudante, podendo ele 
pagar ou não. 

“A educação 
tem sentido 
unicamente 

como 
educação 

dirigida a uma 
auto-reflexão 

crítica”.
Theodor Adorno
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Mar aberto. O grupo já foi quatro vezes ao Mara Hope, navio naufragado a 700 metros da Ponte Metálica em Fortaleza. Foto Arcevo Pessoal

“Tubarões” de Fortaleza 
fazem trajeto ao Mara Hope
Natação. Grupos de 
nadadores desafiam as 
ondas, realizam expedições 
marítimas com visitas a 
navios naufragados, como 
“Mara Hope” e “Beny”, e 
incentivam novos membros

Natália Coelho
Repórter

Os “sharks” formam um grupo de 
natação de Fortaleza que aos sá-
bados e domingos invade a Praia 

de Iracema. Criado em 2015 por Thia-
go Macedo, que encontrou na natação 
um vício e uma paixão, o grupo fez pela 
quarta vez o percurso da Ponte Antiga 
(localizada ao lado da Ponte Metálica) 
até o navio Mara Hope. A embarcação, 
naufragada há 31 anos na costa fortale-
zense, já conquistou a afeição da Cidade.

Ao mergulharem ao lado da vida 
marinha e traçarem um percurso de 750 
metros da Ponte ao navio, os “sharks”, 
juntamente com mais seis grupos de 
natação, aceitaram mais uma vez o de-
safio. Com as presenças de bombeiros 
e enfermeiros (todos parte do grupo) 
e com flutuadores e apitos, 85 pessoas 
realizaram o trajeto pela quarta vez no 
dia 13 de fevereiro. “Basicamente a 
gente se reúne, sobe, aprecia a vista e 
salta”, relata Thiago.

A expedição aconteceu em um sába-
do e teve um grande número de novatos 
— aproximadamente 20 pessoas. 

O dia foi escolhido devido à maré, já 
que uma das duas escadas de acesso só 
pode ser alcançada na cheia. 

Iago Antunes, 19, estudante do ter-
ceiro semestre de Engenharia Civil, é 
nadador desde os 12 anos e bolsista do 
grupo de Natação da Universidade de 
Fortaleza. Ele prefere nadar em pisci-
nas, mas comenta que “nadar até o na-
vio é uma ideia interessante, caso tenha 
boa companhia”.

O Grupo

“Tubarão porque as pessoas têm medo 
do mar, mas nós somos os tubarões, é 
para desmitificar esse medo”, destaca 
Thiago Macedo, o idealizador dos Shar-
ks (tubarões, em inglês). A ideia era jun-
tar os pequenos grupos de nadadores e 
criar um só, e isso se tornou realidade em 
março de 2015, e logo mais pessoas co-

meçaram a se interessar. “O grupo é ba-
sicamente formado por grandes amigos e 
por amigos que a gente conheceu dentro 
do mar”, declara Thiago, animado.

O pré-requisito para participar é es-
tar bem de saúde e ter disposição para 
acordar cedo. Os encontros acontecem 
aos sábados, das 16h às 18h, e aos do-
mingos, de 7h às 10h. O ponto de encon-
tro é no Espigão, na Praia de Iracema, e 
geralmente conta com as presenças de 
30 a 50 pessoas. O importante para eles 
é a segurança de todos os participantes. 
Então os nadadores mais experientes 
vão sempre por último, garantindo que 
ninguém fique para trás.

Diego Machado, 28, faz parte dos 
Sharks há quase um ano, mas sua rela-
ção com o mar já é antiga. Vem desde 
seus 15 anos de idade. Com o “tubarão” 
já foi ao Mara Hope e comenta que, des-
de que entrou para o grupo, tem supe-
rado limites e nadado distâncias cada 
vez maiores, chegando a nadar 15 qui-
lômetros, do Aterro da Praia de Iracema 
até a Praia de Iparana. “Gosto de pen-
sar  que  não somos um grupo, somos 
um cardume de nadadores sedentos por 
aventura”, comenta Diego, envaidecido. 
Apesar de não ter ido à última excursão 
ao Mara Hope, o nadador foi ao Beny, 
navio naufragado em 1968, fazendo um 
percurso de 5,6 quilômetros.

 Encalhado há 31 anos na costa cearense, o navio Mara Hope 

foi construído pelo espanhol Astilleros de Cádiz em 1967. Em 

1983, sofreu um incêndio na casa de máquinas, quando passa-

va por reparos em Port Neches, no Texas. Não houve nenhum 

dano aos tripulantes, mas o navio se tornou inviável.

Em 1985, o Mara Hope seguia em direção a Taiwan para ser 

vendido como sucata. Enquanto passava pelo litoral cearense, 

foi obrigado a ancorar no estaleiro da Indústria Naval do Ceará. 

O navio teria se soltado das cordas que o prendiam ao Sucess 

II no meio da noite e encalhado em um banco de areia na Praia 

de Iracema durante uma tempestade. A empresa proprietária 

do Mara Hope começou um desmonte do navio, serviço com-

pletado por “piratas” locais, que roubavam suas peças para 

venderem como sucata. O que se vê hoje é o que sobrou do 

navio corroído pelo tempo e pela maresia.

O Mara Hope encontra-se a aproximadamente 700 metros 

da Ponte Metálica, e está configurado como um dos pontos de 

atração turística de Fortaleza. 

O navio

 “Tubarão 
porque as 

pessoas têm 
medo do 
mar, mas 

nós somos 
os tubarões, 

é para 
desmitificar 
esse medo” 

Thiago Macedo

Foto: Pedro Vidal
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No Ceará também tem ginástica

Esporte de exclusividade femini-
na, a Ginástica Rítmica é uma 
prática nova na história da hu-

manidade, principalmente se compara-
da à Ginástica Artística que nasceu na 
Grécia. A GR, como é popularmente co-
nhecida, vem encantando cada vez mais 
as meninas do nosso País. A adesão à 
prática acontece graças ao desempenho 
signifi cativo das atletas brasileiras nas 
competições mais recentes, além da 
combinação de beleza, técnica, fl exibi-
lidade, agilidade e ritmo característicos 
do esporte.

No Ceará, o cenário da GR ainda está 
em crescimento. Podemos encontrar um 
número pequeno de escolas em Forta-
leza. Edivania Oliveira, 24, ex-atleta 
e atual técnica de Ginástica Rítmica, 
acredita que a ginástica no Estado ainda 
não possui o investimento necessário.

Diferente de Sergipe, que virou refe-
rência regional entre atletas brasileiras 

com o Centro de Treinamento de Ginás-
tica Rítmica de Aracaju.

Ritmo e flexibilidade no esporte

A essência da Ginástica Rítmica consis-
te na mistura entre a ginástica tradicio-
nal artística e a dança. A GR foi criada 
há 85 anos por uma equipe formada pelo 
coreógrafo Émile Jacques Dalcroze, seu 
aluno Rudolf Bode, a bailarina Isadora 
Duncan e o músico e professor de edu-
cação física Heinrich Mendau.   

Por volta de 1930, Dalcroze, de-
sejando desenvolver a sensibilidade 
musical de suas bailarinas, iniciou a 
prática de exercícios rítmicos de movi-
mento corporal. Isadora Duncan levou 
essa técnica à antiga União Soviética 
e passou a ensiná-la como modalida-
de independente das artes. Ainda na 
década de 30, em paralelo ao trabalho 
de Isadora, Mendau introduziu alguns 
materiais na prática do exercício, como 
a bola, o arco e as maças. O objetivo 
era suavizar os movimentos bruscos e 
acentuar a feminilidade das atletas.

Competições

Apenas no ano de 1961 esse esporte foi 
incorporado à Federação Internacional 
de Ginástica (FIG). O primeiro campeo-
nato mundial dessa modalidade ocorreu 
dois anos depois, em 1963. Mas, apenas 
em 1975 foi atribuído o nome Ginásti-

Sarah Castro
Repórter

Universidade de Fortaleza
Divisão de Assuntos Desportivos
Tel: (85) 3477.3143/3130

Academia Gym Life
Tel: (85) 3241.2775

Serviço

Benefícios. 
A Unifor apoia 
uma escolinha de 
Ginástica Rítmica 
para crianças 
que proporciona 
benefícios como 
desenvolvimento 
da coordenação 
motora e da 
estrutura corporal. 
Fotos: Iara Pereira  

ESPORTE. A fusão da 
ginástica artística com a 
dança está em crescimento 
no Estado mas conta com 
poucas opções de escolas

ca Rítmica a essa categoria de ginásti-
ca com aparelhos. O esporte começou 
a ganhar visibilidade mundial após sua 
inserção nos jogos Olímpicos, em 1984. 

No ano de 2015, a Ginástica Rítmi-
ca do nosso País se destacou nos Jogos 
Pan-americanos. A categoria de gru-
po conquistou medalha de ouro com a 
apresentação com fitas. 

Benefícios da Ginástica Rítmica

A prática da Ginástica Rítmica ajuda 
no desenvolvimento da coordenação 
motora, da percepção e consciência 
corporal, além de auxiliar no desen-
volvimento da estrutura do corpo. Ka-
rolinne Colares, 31, técnica e profes-
sora de GR, atua na área há cerca de 
10 anos. Ela afirma que a ginástica é 
melhor, se desenvolvida nos anos ini-
ciais da infância, a partir dos 3 anos de 
idade. “As meninas começam brincan-
do, aos poucos vão se interessando e 
adquirindo mais habilidades”, relatou 
Karolinne. 

O fato de ser recomendado em uma 
idade tão precoce não impede o acesso 
mais tardio no esporte. Inclusive, hoje 
podemos encontrar turmas de Ginás-
tica Rítmica para adultos. Karolinne 
declara que já teve alunas que conhe-
ceram a GR somente aos 12 anos, se 
destacaram e participaram de diversas 
competições.

EQUIPAMENTOS

CORDA. Feita de fibras de 
cânhamo ou material similar, 
a corda tem comprimento que 
varia de acordo com a altura 
da atleta.

ARCO. É feito de madeira ou 
plástico do tipo PVC, com 
diâmetro entre 80 e 90 cm e 
peso de 300 g.

BOLA. Deve ser feita de 
borracha ou plástico, com 
diâmetro entre 18 e 20 cm e 
peso de 400 g.

MAÇA. Utilizadas em pares, 
as maças têm cerca de 40 cm 
de comprimento e são feitas 
de madeira ou plástico PVC, 
pesando 150 g cada.

FITA. Com 6 m de 
comprimento, a fita é feita 
de cetim e presa a um 
estilete de madeira ou PVC.

(Fonte: Olimpíadas Rio2016)
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Entrevista > Adísia Sá

“Eu já não me pertenço, 
sou uma personagem a 
serviço do meu povo”

Claudia Riello
Repórter

Adísia Sá, filósofa, radialista, escritora, professora e jornalista. Seus 
1,49 m são inversamente proporcionais ao currículo desta relevante 
profissional cearense. “Eu tenho nem um metro e meio. Eu chego e as 
pessoas nem ligam, mas, quando eu falo, tem sempre alguém que olha 
e diz ‘ah, é a professora, é a jornalista’”, conta, sem falsa modéstia. Em 
novembro de 1929, nascia aquela que seria a primeira mulher a possuir 
carteira assinada como jornalista profissional no Estado, a cobrir fatos 

Jornalismo NIC: Como foi a chegada a 

Fortaleza?

 Eu não posso falar de Cariré porque 

a família [pais e três irmãos] me trouxe 

com menos de dois anos. De Cariré a fa-

mília foi para Sobral, de Sobral viemos 

para Fortaleza. Minha vida toda foi aqui. 

Morei sempre com muita gente, porque 

os meus pais tinham uma pensão. Outro 

dia estive em Cariré e fui levar uns li-

vros para a biblioteca de lá e quis rever 

onde eu nasci. Pois você acredita que 

a senhora não admitiu que eu entrasse 

na casa. Foi preciso o prefeito interferir. 

Ele mandou colocar uma placa e eu dis-

se: “ela é dona, ela tem o direito”.

Jornalismo NIC: Por que escolheu cur-

sar Filosofia?

 A faculdade que escolhi foi a Facul-

dade de Filosofia, a católica. Eu sem-

pre gostei de filosofar, primeiro por-

que eu questionava muito, ainda hoje 

eu questiono muito. Então a filosofia, 

para mim, foi a grande resposta. Com 

o tempo, eu fiz livros sobre filosofia. 

Escrevi “O Ensino de Filosofia no Cea-

rá”. Eu acho que a filosofia, mesmo que 

não tenha nos cursos, vocês deveriam 

ler de vez em quando. Sem filosofia, 

não há uma compreensão da vida.

Jornalismo NIC: Como foi contar à sua 

família sobre a aprovação na seleção 

da Gazeta de Notícias?

 Cheguei para minha mãe e disse: “eu 

vou ser jornalista”. Minha mãe disse: 

“vai não”. A última palavra era dada 

pelo meu pai: “sim, senhora!” Mas ele 

perguntou: “por que ela não vai ser jor-

nalista?” E ela disse: “lá só tem homem!” 

E ele: “mas é a coisa que ela mais vê 

aqui — primeiro, eu sou homem; segun-

do (nós tínhamos uma pequena pensão), 

o que mais tem aqui é homem”. E ele 

policiais e participar de um sindicato da categoria. A menina que escrevia 
em saco de pão, por não ter recursos para comprar cadernos,  tornou-
se uma mulher respeitada e à frente do seu tempo. Contribuiu para a 
formação de inúmeros profissionais da Comunicação no Ceará. Enquanto 
muitos pensavam que ela estava incentivando pessoas a “roubarem” seus 
cargos nas redações, ela pensava no futuro, pensava em formar cidadãos 
capacitados para exercer a profissão de jornalista.

perguntou: “minha filha, você quer ser 

jornalista?” E disse: “quero, papai”. E ele: 

“então, você vai ser jornalista” (falou 

grosso). E, pela primeira vez, minha mãe 

disse “sim, senhor”. Já tem 60 anos. No 

começo, a mãe não apoiou, mas depois 

ela falava: “minha filha é jornalista”. Ela 

crescia dez metros, era desse “tamai-

nho”. E subimos na escala social. Porque 

nós éramos pessoas simples do povo.

Jornalismo NIC: Você conciliou os estudos 

de filosofia com o trabalho na Gazeta ?

 Quando entrei na Gazeta, eu não es-

tava fazendo ainda faculdade. Depois 

que conciliei porque eu sempre quis ser 

jornalista. Mas nunca deixei a filosofia: 

“primum vivere, deinde philosophari”. 

Frase latina:  primeiro viver, depois fi-

losofar. Eu fiz o contrário: primeiro fui 

filosofar, depois fui viver. 

“Então se 
você quer ser 

jornalista, 
seja de corpo, 
alma, espírito 

santo e 
divindade” 

Entrevista > Adísia Sá
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O corpo do ser humano foi feito pra 

ser jornalista: os olhos para ver as coi-

sas, observar; o faro da notícia; a fala 

para poder saber perguntar, porque nem 

todo mundo sabe perguntar; o ouvido 

para ter a atenção ao que estão dizendo; 

as pernas para você sair atrás do fato; 

a mão para você escrever. Quer dizer, 

nos fomos feitos pra ser jornalistas. Ou-

vir atentamente o que o outro diz, ver 

o que os outros não veem e escrever o 

que não saberiam escrever.

Jornalismo NIC: Sua primeiras publica-

ções pelo jornal Gazeta de Notícias não 

traziam sua assinatura. Por quê?

 Trabalhei na Gazeta de Notícias, onde 

me profissionalizei. Fiquei durante 12 

anos. Mas Seu Olavo [diretor da Gaze-

ta de Notícia] dizia que mulher entrava 

em jornal para aparecer. Seu Olavo foi 

o meu primeiro diretor, com quem eu 

aprendi a ética profissional. E ele dis-

se: você vai ter um pseudônimo, e criou 

um chamado Moema. Eu escrevi durante 

muito tempo com o pseudônimo Moe-

ma. Mas meu nome foi maior do que a 

implicância dele. E foi por outra circuns-

tância: eu fui fazer uma entrevista com 

o inspetor de polícia e ele me detratou, 

me humilhou, então eu cheguei na re-

dação chorando. Seu Olavo perguntou o 

que foi que houve, e disse que seu Ca-

jazeiras me tratou muito mal, só faltou 

me bater. No outro dia, saiu no jornal: 

jornalista agredida. Todo mundo queria 

saber quem era essa jornalista. A partir 

daí, o nome foi feito.

Jornalismo NIC: Quais eram as maté-

rias que a senhora realizava na Gazeta 

de Notícias?

 Eu comecei com a [editoria] policial. 

Seu Olavo depois que me disse: “eu 

quis testar se você era jornalista mes-

mo”. Mas eu deixei de ser da polícia 

porque eu fui entrevistar um homem 

que tinha estuprado uma garota de 

dois anos. Cheguei totalmente deses-

perada... chorando... sofrida. E seu Ola-

vo disse: “não faça mais isso, eu já lhe 

experimentei. Você vai ser jornalista, 

porque muitas entram aqui só para 

aparecer, você é jornalista mesmo”. 

Depois passei para as coberturas par-

lamentares.

Jornalismo NIC: Como se deu o proces-

so de criação dos cursos de jornalismo 

em Fortaleza?

 Eu conversei com os colegas para 

realizarmos cursinhos para principian-

tes. A procura foi tão grande que nós 

tivemos que fazer o segundo cursinho 

e isso chamou atenção da universida-

de. Havia uma clientela hibernando, 

estava só aguardando aquela opor-

tunidade. Muitos disseram: “você é 

louca, está preparando gente para 

tomar o emprego da gente”. Mas o 

Martins Filho [primeiro reitor e fun-

dador da UFC], em um jantar que ele 

ofereceu, disse: “eu vou criar um cur-

so de Jornalismo”.

Jornalismo NIC: E hoje? Como você 

avalia os cursos atuais de jornalismo?

 Hoje eu acho que criaram muitos 

cursos. A quantidade nem sempre 

significa qualidade. Eu acompanhei 

[a criação] dos cursos, na Federal, 

Estadual e Fanor. Está saindo muita 

gente boa. A imprensa, hoje, está fei-

ta por bons profissionais. Quem tem 

talento, você pode segurar no come-

cinho, mas ele chegará lá.

Jornalismo NIC: Que dica ou conselho 

você dá para os futuros jornalistas?

 Sejam fieis à profissão. “Não tro-

quem a primogenitura por um prato 

de lentilha”, isso é uma expressão bí-

blica. Seja jornalista de corpo e alma. 

Porque, ainda hoje, nós somos refe-

rência. No meu tempo era: “chegou a 

jornalista Adísia” e todo mundo olha-

va. Mas ainda hoje se diz: “chegou um 

jornalista”. Pode chegar um médico, 

um advogado, não é citado, mas o jor-

nalista ainda é. A responsabilidade é 

muito grande. E não se deixem atrair 

pelas promessas, pelos agrados. Por-

que nós somos muito seduzidos, né? 

Ainda hoje é uma profissão muito 

cobiçada. Nunca levem a profissão 

a ponto de trocar tudo isso por um 

agrado. Eles procuram agradar, vão 

insinuando... Muito cuidado. Todo dia, 

você vê um fato, escreva. Faça isso 

como uma penitência. Vocês vão ver 

que, quando entrarem na atividade, 

vocês vão ter uma acuidade tão gran-

de dos fatos, vão ver coisas que os 

outros não veem.

 

Jornalismo NIC: Se não fosse o que é, 

o que a senhora seria?

 Infeliz. A pior coisa que deve exis-

tir é você estar num canto, num lu-

gar, que não é o seu canto, o seu 

lugar. Então, se você quer ser jor-

nalista, seja de corpo, alma, espírito 

santo e divindade, como diz a Igreja 

Católica. A pior coisa que tem é você 

viver uma coisa que não é você. Pes-

soa infeliz que fica fazendo de conta 

que é aquilo. Eu começaria a fazer 

tudo de novo, do mesmo jeito. Me 

arrependo de nada! Só deveria ter 

começado mais cedo (risos).
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Um professor para chamar de seu

De onde vem a 
filosofia de Celiomar

Jari é mesmo um 
“sucesso internacional”

A universidade pode ser palco dos melhores anos de uma vida. Guardam-se recordações, conhecimentos, amizades e um pouco de tudo que nos constrói 
enquanto adultos. A Universidade de Fortaleza, como não poderia deixar de ser, também é deposito de pequenos tesouros humanos. Um exemplo são 
os professores que nela trabalham. Esta seção traz os educadores Antonio Celiomar Pinto de Lima e Jari Vieira Silva, que relatam suas histórias de vida, 
contando como saíram de cidades do Interior até chegarem a Fortaleza e começarem suas vidas profissionais.

Em um tempo em que a regra era não ir para a esco-
la quando criança, Antonio Celiomar Pinto de Lima, 
56, nascido no município de Jaguaretama (a 243 km 
de Fortaleza), resolveu mudar isso. Nascido em 1959, 
passou a frequentar o colégio com seis anos, em 1966. 
Por ser de família bastante religiosa, Celiomar sentiu 
vontade de ser padre. Em 1974, foi para Iguatu, onde 
cursou o segundo grau. Em 1977, 
veio para Fortaleza. Daqui, foi 
para Petrópolis (RJ), onde termi-
nou o curso de Filosofia e Teologia 
que havia iniciado no Seminário 
da Prainha (CE). 

De tanto estudar filosofia, nas-
ceu a paixão pela disciplina. Celio-
mar não começou a estudar a ma-
téria por querer, mas porque era 
obrigado a isso, pois a formação 
em teologia exige estudar filoso-
fia. “Com o tempo, eu passei a vi-
venciar a filosofia não como obri-
gação de seminarista, mas como 
uma paixão, mesmo”.

Hoje, professor de Filosofia e casado há 25 anos, 
Celiomar relata que, como educador, vive entre dois 
extremos. Por um lado,  o sofrimento, o desgosto de 
dar aula para quem não quer estudar a disciplina e 
que só faz porque está na grade curricular. Por ou-
tro lado, o professor vive o extremo da satisfação ao 
dar aulas para quem está interessado e ver alguém 
vibrando com o que ele está dizendo.

“Sou do Juazeiro do Norte, no Ceará, Cariri, com muito or-
gulho”. Assim, Jari Vieira Silva descreve sua cidade natal. 
Aos 37 anos, é professor de fotografia da Universidade de 
Fortaleza e confessa ter sido ligado à arte desde menino.

A fotografia surgiu na sua vida em 1999, quando Jari esta-
va cursando a disciplina no curso de Publicidade e Propagan-
da. “Foi ali que eu comecei a ver como era legal ‘apertar esse 
botão’, regular um diafragma, obturador e poder 
controlar a luz. Você poder passar sua percep-
ção para os outros através de uma imagem”.

Em 2001, Jari se viu pronto pra trabalhar 
com a fotografia. Neste ano, quando ia se for-
mar, participou de um concurso de iniciação 
à docência na Unifor e ficou em primeiro lu-
gar  da universidade. Foi convidado, então, 
para ser professor e começou, aos poucos.

Conhecido pelos alunos não só por ser um 
bom profissional, mas pelo seu carisma, Jari 
adotou um bordão. A palavra “sucesso” vem 
sendo utilizada com o intuito de valorizar 
a autoestima dos estudantes. Segundo ele, 
quando um aluno lhe mostrava uma foto, não importava 
o quanto ele dissesse que a foto estava boa, os alunos não 
ficavam entusiasmados. Foi quando percebeu que deveria 
falar algo melhor e pensou: “sucesso!”. E deu certo. 
Jari se depara constantemente com alunos apaixonados 
por fotografia e que querem seguir carreira na área.

“Aquela pessoa que sonha em ser um bom fotógrafo tem 
que entender de história, de geografia, de cultura, de filo-
sofia, de um monte de coisas. Um bom fotógrafo é aquele 
que vai além da parte técnica da fotografia.”

A cara da Unifor 

“Com o tempo, eu 
passei a vivenciar 
a filosofia não 
como obrigação de 
seminarista, mas 
como uma paixão, 
mesmo”

“Foi ali que eu 
comecei  ver como 
era legal ‘apertar 
esse botão’, regular 
um diafragma, 
obturador e poder 
controlar a luz”.  

por Ana Maria Cajado
Repórter
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Arte. Serginho mostra suas frases em outro suporte, além das ruas. Foto Pedro Vidal

Ateliê. O frasista reserva, em sua casa, um espaço 
para o trabalho com estêncil. Foto Pedro Vidal

“A minha vida é uma obra de ficção”
Criatividade. O publicitário 
Serginho Gouveia viu nas 
ruas uma oportunidade de 
divulgar o seu trabalho como 
frasista, transformando 
suas frases autorais em 
intervenções urbanas.

Edson Baima e Sarah Castro 
Repórteres

O nome Serginho Gouveia pode 
não parecer familiar para algu-
mas pessoas, mas a maioria dos 

cidadãos fortalezenses o conhecem mes-
mo sem saber. Diariamente nos depara-
mos com algumas frases de sua autoria 
nas ruas da capital cearense, assinadas 
apenas com as iniciais “SG”.

Muito receptivo, abriu as portas de 
sua casa para receber o Jornalismo NIC. 
Assim como sua personalidade, sua casa 
exala criatividade. Nós nos surpreende-
mos com o ambiente descontraído: uma 
decoração bastante moderna, quadros 
grafados com estêncil, acessórios vintage, 
grafite nas paredes, latas de spray no teto 
e uma mesa de sinuca no meio da sala. 

Sérgio Luiz Benevides Gouveia Fi-
lho, 38, se define como uma pessoa mui-
to ansiosa e intensa, com uma veia criati-
va bastante evidente. Amante da escrita, 
quando adolescente, depositava sua ener-
gia criativa em cartinhas para as namora-
das. Ironicamente, mesmo reprovado em 
Português na 8ª série, trabalha hoje com 
as palavras, como redator publicitário. 

Nasceu em Fortaleza, cidade que é 
berço de suas memórias, onde desenvol-
veu seus projetos e onde pretende per-
manecer. “Já tive oportunidade de sair 
daqui, ir para São Paulo, que é um point 
da Comunicação. Mas eu não quis, por-
que gosto da minha cidade. Quero levar 
minha vida aqui e vou fazer de tudo pra 
ficar aqui”, comenta confiante.

Em 1998, a convite de um amigo, ele 
ingressou no curso de Publicidade e Pro-
paganda na Universidade de Fortaleza 
(Unifor). Serginho é grato à sua gradua-
ção pelo sucesso do seu projeto “Beijo na 
Cidade”. Foi com sua experiência como 
redator publicitário que aprendeu a téc-
nica de expressar toda uma ideia com 
apenas uma frase e conseguir falar de 
qualquer assunto de uma maneira criati-
va. “As pessoas escrevem um livro intei-
ro falando de modo que fique mais fácil 
de explicar. Sintetizar um sentimento em 
uma frase é bem mais difícil. Nós, reda-
tores publicitários, aprendemos a passar 
uma mensagem de uma forma curta, ob-
jetiva e criativa. Eu me aprimorei nisso”, 
relata Sérgio.

O frasista, como também se iden-
tifica, leu, anos depois, o phrase book 
de Roberto Duailibi e se encantou pelo 
“mundo das frases”. Foi assim que, em 
2009, criou o blog “Confissões de um 
phrase book”, que é abastecido frequen-
temente e possui cerca de 600 frases au-
torais.

Arte urbana
O publicitário possui uma definição pró-
pria sobre o seu projeto nas ruas. Não se 
enquadrando em apenas um tipo de tra-

Beijo na Cidade
 O projeto autoral “Beijo na Cidade”, que 

mescla suas frases com intervenção urba-

na, nasceu no final de 2014. O redator, 

que já tinha as publicações em seu blog, 

teve a ideia de criar um meio de propagar 

ainda mais o seu trabalho como frasista. 

A princípio, a iniciativa possuía apenas 15 

frases. Mas, ao longo do ano passado, fo-

ram escolhidas mais de 30. Assim, Sérgio 

selecionou suas frases mais inspiradoras, 

que mais mexiam com as pessoas, e as 

colocou nas ruas em forma de estêncil. 

“Não é uma ideia original colocar frase 

na rua, mas, como eu achava as minhas 

frases boas, eu queria que chegassem a 

mais pessoas. Na internet elas podem até 

chegar, mas a rua é mais democrática e 

atinge mais. Então resolvi criar o projeto”.

balho, Serginho considera sua atividade 
“mais como uma poesia urbana do que 
como uma arte urbana. Para mim, o es-
têncil não é arte, é a técnica que uso para 
colocar as minhas frases na rua. Se me 
agradam e agradam às pessoas que leem 
o blog, por que não agradariam às pes-
soas na rua?”, questiona Sérgio.

O futuro do Beijo
A ambição de Serginho, quando se trata 
do seu projeto, é poder espalhar sua poe-
sia urbana pelo País. O primeiro passo 

rumo ao seu objetivo já foi dado.  A ci-
dade do Rio de Janeiro foi marcada, em 
alguns pontos, com o “Beijo na Cidade”.

O artista não pode espalhar, da forma 
que sonha, suas frases pelo Brasil, uma 
vez que faz isso de maneira autônoma. 
Um desejo do profissional seria um pa-
trocínio: “Eu não ganho nada, não tenho 
apoio, eu que compro tudo. Eu vivo de 
Propaganda, mas gostaria muito de viver 
das minhas criações. O Projeto não é co-
mercial, mas ele pode se tornar”, almeja 
o frasista.

O projeto conta com mais de 40 

frases espalhadas pela Cidade. Todo o 

processo é feito pelo autor: criação, pro-

dução, escolha do material e das frases, 

até sua aplicação nas ruas. 

O objetivo é conter frases inspi-

radoras — nada agressivo, irônico ou 

sarcástico. É um breve momento em 

que as pessoas param para refletir 

sobre questões leves, que inspiram e 

retratam o amor. “O projeto é legal por 

conta disso, porque eu escrevo minhas 

vivências e as pessoas se identificam 

com experiências parecidas com as mi-

nhas. O lance da interpretação é que 

não é uma coisa fechada, mas que te-

nha uma interpretação livre, da manei-

ra que você quiser.”
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Prevenção 
é única 
saída para 
erradicar o 
Aedes Aegypti
Mobilização.  Apesar das dificulades e carências, a 
comunidade do Dendê tem se destacado na mobilização 
para enfrentar  o mosquito transmissor da dengue, 
chikungunya e vírus zika

A “batalha” é iniciada pela preven-
ção. Não deixar água parada, por 
exemplo, é palavra de ordem no 

Dendê. O conselho comunitário, aliado 
em parceria com os moradores, enfrenta 
o transmissor da dengue, chikungunya e 
zika, responsável por causar microcefalia 
em bebês. O bem comum se sobressai em 
ações como mutirões de limpeza em pra-
ças, mobilizações em grupos e cuidados 
dentro de casa. 

Localizada na Regional VI, região com 
maior número de casos de dengue registra-
dos em 2015, segundo boletim informativo 
da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará 
(Sesa), a Comunidade é conhecida, princi-
palmente, pelo índice de violência. Apesar 
de todas as dificuldades e carências, alguns 
moradores têm se conscientizado e mobili-
zado a vizinhança no combate ao mosquito.

A presidente do Conselho Comuni-
tário de Defesa Social Celina Queiroz, 
Antônia Agostinho, fala da importância 
da prevenção. “A gente não deixa água 
acumulada, porque  a gente sabe que de 
uma hora para outra pode criar esse pro-
blema [foco do mosquito], e não é um 
problema só para uma pessoa, é para 
todo mundo”, completa dona Toinha, 
como é mais conhecida na Comunidade.

Além de cuidar para não deixar a água 
se acumular, dona Toinha faz um trabalho 
de conscientização com donas de casa, es-
colhidas por serem mães de 40 crianças 
matriculadas na creche do Bairro. Essas 
mulheres realizam mutirões de limpeza na 
praça próxima ao conselho, evitam o aglo-
merado de lixo, entre outras precauções. 
Entretanto, Dona Toinha não esconde sua 
insatisfação com alguns populares da Co-
munidade. “Só que a questão é mais grave 
do que a gente pensa, né? Porque é uma 
comunidade inteira colocando lixo em um 
local e até dando espaço para esses peque-
nos focos começarem a se reproduzir”, 
completa.

Outros moradores, como a doméstica 
Rita dos Santos, auxiliam nas iniciativas 
de prevenção e se dedicam à causa. Dentro 
de casa, atitudes simples como não deixar 
a água acumulada ou vasilhas abertas e 
expostas fazem a diferença. “Esse tanque 
é sempre com peixinhos dentro. As gar-
rafas são todas emborcadas e a casa está 
sempre limpa. Eu tenho muito medo [do 
mosquito], porque eu vejo na televisão, e 
uma amiga minha já teve no hospital com 
dengue”, afirma Rita. 

O morador e diretor do Conselho, 
Raimundo Severo, lembra que todos de-
vem tomar os mesmos cuidados e ressal-
ta as parcerias com o NAMI-Núcleo de 
Atenção Médica Integrada, da Unifor, e 
o CIES-Centro Integrado de Educação e 

Alessandra Castro, Emanuel de Macêdo
e Davi Piancó
Repórter

Prevenção. Rita dos Santos, moradora do Dendê, mostra como cuida de suas plantas, não 
deixando o ambiente propício para a proliferação do mosquito. Foto Celina Diógenes

Cidadania. Raimundo Severo, diretor do Conselho Comunitário de Defesa Social Celina 
Queiroz, recebe o Jornalismo NIC em sua casa. Foto Celina Diógenes
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Cuidado. Água 
acumulada em 
vasilhas pode 
servir de foco para 
o mosquito da 
dengue. Mantenha 
sempre os 
recipientes limpos 
e secos. 
Foto: Diário da Notícia

Exemplo. Dona 
Toinha abre as 
portas do Conselho 
Comunitário e 
dá exemplo na 
prevenção ao 
mosquito . 
Foto: Celina Diógenes

Saúde: “É uma responsabilidade tanto do 
poder público como da população. Hoje 
a população tem uma consciência maior, 
devido aos trabalhos de prevenção. Temos 
vários agentes de saúde que nos ajudam, o 
Nami, o Cies e outros”, finaliza.

Conscientização no Ceará

Diversas campanhas de conscientização 
para a prevenção do mosquito estão sen-
do lançadas no País inteiro, e no Ceará 
não é diferente. O Governo do Estado já 
tem trabalhado, tanto no Interior quanto 
na Capital, no combate à proliferação dos 
ovos, bem como no tratamento de infec-
tados. Além dessas medidas, o Governo 
tem promovido campanhas de confronto à 
microcefalia, supostamente causada pelo 
vírus zika. 

O Núcleo de Controle de Vetores (Nu-
vet-CE), que é responsável pelas atividades 
de combate ao mosquito, afirma que o Go-
verno lançou a campanha “Todos Contra o 
Mosquito” no final de 2015. Nesse plano de 
ações, estavam previstas medidas como a 
instituição do Comitê Estadual de Enfren-
tamento ao Aedes Aegypti, com a participa-
ção das Secretarias do Governo, e das Bri-
gadas de Combate ao Aedes Aegypti, nos 
órgãos públicos estaduais. 

Houve também aquisição e  distribui-
ção de telas de nylon para proteção de 
depósitos, equipamentos portáteis para 
pulverização de inseticidas e disponibi-

lização de carros fumacê para controle 
do mosquito adulto, quando necessário. 
Além da atuação de quatro mil agentes 
de combate às endemias nos municípios e 
200 homens do Exército Brasileiro, ocor-
reu a campanha proposta pelo Governo 
Federal “Zika Zero” — amplamente di-
fundida em todo o Estado — e divulgação 
de ações publicitárias contra o mosquito.

Ricristhi Gonçalves, responsável téc-
nica pelo controle vetorial do Nuvet, 
observa um decréscimo nos casos de in-
fecção em relação ao mesmo período de 
2015, resultado do esforço conjunto do 
Governo Federal e do Estado. “Através 
do Plano Nacional de Enfrentamento a 
Microcefalia do Governo Federal e do in-
vestimento em recursos e mobilização de 
todos os trabalhadores dos órgãos públi-
cos estaduais nesse enfrentamento, já se 
observa diminuição nos casos de infecção 
pelo Aedes”, afirma.

Segundo a responsável, ainda não 
é possível afirmar com clareza quanto 
foi investido pelo Governo em medidas 
preventivas, já que ações continuam em 
andamento e  estarão garantidas durante 
todo o período crítico de possível trans-
missão de dengue, zika e chikungunya. 

Municípios do Ceará com mais casos

Em 2016, foram notificados 40.561 ca-
sos de dengue no Ceará. Destes, 29.669 
(73,1%) são prováveis, sendo 28,1% (ou 

8.330) confirmados, conforme o último 
boletim epidemiológico divulgado pela 
Sesa. Até o momento, segundo comuni-
cado, os 10 municípios com maior núme-
ro de casos de dengue confirmados foram, 
respectivamente: Fortaleza, Caucaia, 
Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, 
Aquiraz, Pacoti, Canindé, Itapipoca, Ita-
tira e Uruburetama.

Até a semana de investigação do bole-
tim epidemiológico, emitido no dia 20 de 
maio pela Sesa, foram confirmados três 
óbitos por dengue. O número represen-
ta redução de 66,7% em comparação ao 
mesmo período de 2015. A Sesa investi-
ga 26 casos de formas graves da doença. 
Destes, há 24 óbitos suspeitos que ocor-
reram nas cidades de Fortaleza (8), Ma-
racanaú (3), Caucaia (3), Tauá (3), Crato 
(1), Quixadá (1), Aquiraz (1), Itapajé (1), 
Paraipaba (1), Ocara (1) e Horizonte (1).
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Combate ao inimigo em comum
Prevenção. Prefeitura pro-
move brigadas em escolas 
públicas para potencializar 
precaução de alunos e pro-
fessores contra os perigos 
do mosquito Aedes Aegypti 

Isabelli Fernandes, Lia Rodrigues e 
Mirelly Oliveira
Repórteres

Uma das formas mais importantes 
de se prevenir contra o mosquito 
Aedes Aegypti é a conscientiza-

ção. Além dos cuidados em casa, é mui-
to importante cuidar da cidade em que se 
vive. Apesar de ser uma obrigação do go-
verno, os cidadãos têm o dever de manter 
as ruas limpas. 

Para ajudar nessa empreitada, cerca 
de 200 escolas públicas passaram a rece-
ber brigadas. Nélio Morais, Coordenador 
da Vigilância Ambiental da Secretaria de 
Saúde de Fortaleza, comenta sobre o traba-
lho de projetos de combate em andamento: 
“você primeiro capacita pessoas, sobretu-
do da área administrativa, da área de go-
vernança, da área de hotelaria e da área de 
limpeza, que fazem naturalmente a faxina 
diária para a manutenção desses pontos”. 

As brigadas funcionam da seguinte ma-
neira: o aluno deve saber que é importan-
te verifi car a existência de recipientes que 
estejam armazenando água indevidamente, 
para eliminá-los. O estudante é conscienti-
zado quanto à questão da limpeza e veda-
ção das caixas d’água. “O dever de casa é 
que a cada sete dias possamos fazer uma 
intervenção. Porque, se nós fi zermos toda 
semana uma intervenção, vamos impedir o 
ciclo reprodutivo, que é em torno de oito a 
dez dias”, ensina o Coordenador. 

 As ações de combate já ocorrem no 
País há 30 anos e os cidadãos estão, aos 
poucos, alcançando uma maior conscien-
tização, graças a campanhas apresentadas 
pelo governo e ao grande apoio da im-
prensa. “Agora, o que é importante é que 
isso tenha sustentabilidade. Porque vai 
haver um momento em que a mídia vai 
cessar. O ritmo é o mesmo, então, cada 
um tem que tomar pra si, é uma questão 
de cidadania”, adverte Nélio. 

Com uma média de 10 a 12 mil visi-
tas diárias a residências — realizadas por 
agentes de controle de endemias —, o ín-
dice de infestação em Fortaleza está em 
1,2%. Para o Coordenador da Vigilância 
Ambiental, ainda não é um número satis-
fatório. “Esse momento é muito difícil. 
Todo ano o índice de infestação aumenta 
com as chuvas”. Ele afi rma que “não esta-
mos com um índice alarmante, pois acima 
de 4% seria um risco iminente de epide-

mia. Mas contamos com a colaboração da 
população para que possamos chegar ao 
fi nal de abril com o índice abaixo de 1%”.

Atualmente existe um surto de zika ví-
rus em curso no Brasil, detectado também 
em outros países. Hoje, 60 a 80% dos fo-
cos do mosquito estão presentes nas resi-
dências. Por ser uma doença decorrente da 
falha educacional e de cuidados ambien-

tais, a população tem que tomar para si 
parte da responsabilidade na eliminação de 
possíveis larvas do transmissor de doenças 
como dengue, zika vírus e chikungunya.

Outras instituições também aderiram 
aos projeto da Coordenação. O   Sindus-
con (Sindicato dos Trabalhadores na In-
dústria da Construção Civil), identifi cou 
focos da dengue em pelos menos 13% das 

Combate. Voluntários e agentes de saúde saem às ruas em prol da campanha estadual Todos Contra o Mosquito. Foto: Thiago Gadelha/Diário do Nordeste

“Lá em casa já teve alguns problemas com 
focos de dengue. A gente tenta cuidar da nossa 
própria casa.”
 Iana Leal, estudante de Audiovisual

“ O fator principal para a gente combater a 
dengue é a limpeza. O problema da Cidade é a 
falta de saneamento”
Cleiton Damasceno, estudante de Direito

“Na minha casa tem uma laje que, quando chove, 
fica alagada. Tem que ter cuidado para não 
deixar a água parada por muito tempo.” 
Edileuza Paulino, estudante de Arquitetura

obras civis em Fortaleza. O Sindicato dos 
Condomínios também foi notifi cado dos 
perigos do mosquito. “Nós temos con-
domínios com 300, 400 apartamentos e 
com vários blocos que representam uma 
ameaça”, comenta. As Escolas Públicas e 
o Sindicato dos Estabelecimentos Parti-
culares de Ensino do Ceará (SINEPE-CE) 
também participam da ação de prevenção. 

Ações simples no combate ao Aedes Aegypti

• Ficar atento a recipientes que possam acumular água 
parada;

• Manter vedados depósitos como caixas d’água e 
tanques;

• Descartar focos de larvas de forma adequada, na 
terra e nunca por tubulações de água;

• Limpar regularmente com uma escova as paredes 
dos reservatórios de água que não podem ser 
eliminados, para retirar os ovos que podem estar 
alojados.
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Ser veggie para quê ?
Projeto. Para vegetarianos 
e veganos, as motivações 
vão ainda além, 
transitando também pela 
sustentabilidade, defesa 
dos direitos dos animais, 
ética e uma batalha contra 
o desgaste ambiental 
causado pela prática da 
agropecuária

O onívoro é o indivíduo que se ali-
menta de tudo, independendo se 
esse alimento parte de fonte ve-

getal ou animal. 
O vegetariano acaba por ficar num 

meio termo entre o onivorismo e o ve-
ganismo. O veganismo é radical no que 
diz respeito à utilização de produtos 
animais. Esta alimentação ultrapassa as 
barreiras do que poderia ser uma dieta, e 
pode ser considerada um estilo, uma filo-
sofia de vida. Neste caso, o uso de qual-
quer alimento ou artigo do reino animal é 
considerado abusivo. Os veganistas não 
consomem ovos, leite, mel, assim como 
não utilizam nenhuma peça de vestuário 
que contenha lã, couro ou pele de animal.

Esta categoria, na grande maioria 
das vezes, baseia-se numa alimentação 
rica em fontes vegetais, abrindo exce-
ções em alguns casos para derivados do 
reino animal. O exemplo mais comum 
é da subcategoria dos ovolactovegeta-
rianos, que não consomem nenhuma 
carne animal, mas utilizam produtos 
com leite e ovos. 

A arquiteta Luciana Costa, 25, fez 
a opção pela mudança no cardápio há 
6 meses, após assistir a uma palestra 
do ativista Gary Yourofsky no You-
tube. “Me fez conectar com os meus 
reais valores de justiça e compaixão. 
[...] Com o tempo me foi ensinado que 
é normal, natural e necessário se ali-
mentar de alguns animais. Quando eu 
fiz essa conexão com o que eu estava 
comendo e com os animais que eu con-
vivia e amava, como cachorro e gato, 
eu decidi não consumir mais nenhum 
outro animal, visto que eu posso me 
alimentar de plantas, sementes, cereais 
e frutas, muitas frutas.”

Tomada a decisão de seguir numa 
dieta vegetariana, existem ainda algu-
mas dificuldades a serem contorna-
das. Para manter firme a decisão de ir 
contra um hábito já tão arraigado em 
nossa cultura e “bater de frente” com o 

grande poder que o lucrativo mercado 
agropecuário detém, é necessária uma 
boa “dose de perseverança”. “O maior 
obstáculo para mim é o meio social. 
Algumas pessoas não entendem o que 
é ser vegano ou vegetariano e o que 
isso representa, e fazem brincadeiras 
de mau gosto ou ficam argumentando 
contra.”, relata Luciana.

Wanessa Lugoe
Repórter

Desafio. Seguir uma dieta e mudar o cardápio se torna ainda mais difícil quando inclui uma filosofia de vida. Foto Divulgação

 “O maior 
obstáculo para 
mim é o meio 
social. Algumas 
pessoas não 
entendem o que 
é ser vegano 
ou vegetariano 
e o que isso 
representa, 
e fazem 
brincadeiras 
de mau gosto 
ou ficam 
argumentando 
contra.” 
Luciana Costa

 Dieta Veggie. Saiba quais são os alimentos vegetarianos para a 

obtenção dos principais nutrientes:

Fontes de proteínas:

Arroz castanho, lentilha, frutas secas,  sementes de legumi-

nosas, quorn (uma espécie de massa feita com fungos como 

cogumelos ainda pouco conhecida no Brasil), sementes, 

queijo de soja (tofu), iogurte de soja.

Maior quantidade de ferro:

Espinafre, salsa, derivados de soja, leveduras de cerveja, frutos de cas-

ca dura, melaço, sementes de sésamo, vegetais de folha verde, vegetais 

de folha escura, ameixas, cereais integrais, passas, farinha de soja, coco, 

caril, frutos secos, figos, feijões. 

Maior quantidade de cálcio:

Agriões, ruibarbo, beterraba, espinafres, brócolis, couve chinesa, 

couve portuguesa, cebola crua, couve crua, pepinos, feijão verde, salsa, aipo cru, nabo, 

zucchini, alcachofras, vegetais de folha escura, gergelim, sementes de sésamo.

Fonte de vitamina B12:

Misô, broto de alfafa, levedura nutritiva (Red Star Vegete-

rian Support Formula), algas verde-azuis (espirulina, clore-

la) e algas marinhas, leite de soja e leites vegetais enrigue-

cidos com B12, iogurte de soja

Os alimentos com carboidratos são naturalmente veganos, 

como as batatas e as massas. Opte pelas massas de farinha 

integral, que são mais ricas e não passam pelo refinamento 

da farinha branca, causa de inúmeros problemas intestinais, 

como prisão de ventre.

Fonte www.estilovegan.com.br - Ilustrações: Easel.ly e Pixabay

Por dentro dos nutrientes
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Quatro opções veganas em Fortaleza
Nos últimos anos, Fortaleza vem ganhando cada vez mais adeptos de formas 
alternativas de alimentação. Segundo a chef e proprietária de restaurante Yasmin 
Marques, nossa cidade é a capital do Nordeste com o maior número declarado de 
vegetarianos, pessoas que optaram por abrir mão de carne por razões ideológicas 

ou motivos de saúde. Também é crescente a procura pelo veganismo, estilo de vida 
que rejeita a apropriação de qualquer alimento ou material de origem animal, como 
ovos, laticínios, couro e lã, entre outros. Confira algumas opções de estabelecimentos 
solidários a essa causa que faz bem aos bichos, aos humanos e ao planeta:

Mandir

Localizado no Benfica, é conhecido 
por suas delícias de inspiração in-
diana (Mandir, aliás, significa local 
de celebração em hindi) e pela in-
fluência do movimento Hare Krish-
na. O idealizador do lugar, Vaikun-
tha Prassada, credita o sucesso do 
seu estabelecimento à necessidade 
de mudança das pessoas, pois apos-
ta em uma alimentação vegetariana 
ou vegana como caminho para uma 
vida mais saudável. Diariamente, 
são servidas três opções de almoço, 
que costumam ter nomes inusitados, 
como “Assado Medieval” e “Escon-
didinho Jardim dos Sonhos”. Chá ou 
suco estão inclusos no preço.

Rua Padre Francisco Pinto, 257 
Fortaleza/Ce - Benfica
Contato: (85) 3023-3563

El Laricon

Há 10 anos, quando Yasmin Marques decidiu retirar todos os alimentos de origem 
animal da sua alimentação, era comum entre seus amigos dizer-se que, para se tornar 
vegetariano em Fortaleza, seria sempre preciso trazer comida de casa. Depois de pas-
sar uma temporada no Canadá estudando sobre gastronomia vegana, Yasmin lançou  
em 2012 seu El Laricon, que atendia apenas por meio de encomendas. Há dois anos, 
o projeto inaugurou seu espaço físico no Salão das Ilusões, localizado no centro da 
Cidade. Entre as iguarias servidas no restaurante ou disponíveis para encomenda, os 
hambúrgueres veganos e as coxinhas de caju são as mais procuradas.

Rua Coronel Ferraz, 80 (Salão das Ilusões)
Funcionamento: quinta e sexta das 19h às 22h e sábado das 12h às 15h.
Contato: (85) 987889755

Verdelima

Contando com sedes na Aldeota e no Bairro de Fátima, o 
restaurante Verdelima é aberto para café da manhã e almoço, 
que constituem seu horário de pico, e funciona em formato 
de “self service”. A partir do meio dia, são oferecidos diver-
sos pratos vegetarianos, além de um farto buffet de saladas e 
sobremesas leves, como sorvetes artesanais da própria fruta 
e bolos que não levam leite ou farinha branca.

Rua Dom Sebastião Leme, 837 — Bairro de Fátima. 
Rua Joaquim Nabuco, 1283 — Aldeota            
Contato:  (85)3257.7013/(85)3224.4807

Grão da Vida

No restaurante Grão da Vida, inclusão 
é palavra de ordem. No estabelecimen-
to de Valesca Ribeiro, restrições ali-
mentares não  significam abrir mão do 
prazer de comer bem, pois há opções 
adequadas para vegetarianos, celíacos 
e intolerantes à lactose. O lugar abre 
às 8h30min para café da manhã, serve 
almoço e continua oferecendo lanches 
até as 18h. O ambiente arborizado e a 
garantia de ingredientes orgânicos uti-
lizados na preparação das refeições já 
garantiram clientela fiel ao restaurante, 
que também oferece serviço de consul-
tas nutricionais.

Rua Gustavo Augusto Lima, nº 1111 
Guararapes - Fortaleza/Ce
Contato: (85) 3035-7471

Carolina de Faria, Repórter
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Conectados. Tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe. Os jovens abdidicam da convivência física com os colegas em prol de contatos pelas redes sociais. Foto Pedro Vidal 

Smartphone pode ser um vício preocupante
Celular. Palpitações e 
crises de ansiedade são 
alguns sintomas nos jovens 
quando ficam longe dos 
seus smartphones. Há ainda 
quem tenha fobia de ficar 
sem a ferramenta.

Davi Piancó
Repórter

Palpitações, crises de ansiedade, es-
tresse... Estes são alguns sintomas 
nos jovens quando fi cam longe dos 

seus tão amados smartphones. O objetivo 
é entreter, mas, a partir do momento em 
que isso passa a interferir em outras áreas, 
como a saúde, torna-se algo que merece 
atenção e até ajuda médica.

O celular tornou-se algo totalmente 
fundamental no dia a dia dos jovens. Se-
gundo o site Tech tudo, um levantamento 
feito em abril de 2015 apontou que existem 
atualmente cerca de 283 milhões de linhas 
de celulares ativas no País, o que represen-
ta uma média de 1,38 linha por habitante.

A internet trouxe um leque de vanta-
gens, como manter contato com pessoas 
que não se veem há muito tempo e relacio-
nar-se com parentes distantes. Porém, há 
um movimento que vai na contramão deste 
pensamento: com o passar do tempo, os jo-
vens estão fi sicamente mais distantes uns 
dos outros, passando a se comunicar cada 

vez mais por aplicativos de mensagens ins-
tantâneas e por meio das redes sociais.

Há pessoas que checam as notifi cações 
do celular, antes mesmo de se levantarem, 
sendo essa sua primeira ação do dia. De 
acordo com o site Terra, devido à bai-
xa procura por tratamento, existem ainda 
poucos casos confi rmados de transtornos 
psiquiátricos, mas a demanda por novos 
profi ssionais especializados nessa área tem 
aumentado.

Por outro lado, também existem pes-
soas que são contra esse tipo de dependên-
cia da tecnologia, como é o caso de Nágila 
de Castro, 24, formada em Serviço So-
cial, que utiliza celular em raras ocasiões. 
Normalmente, passa longos períodos sem 
utilizar o aparelho telefônico, voltando a 
utilizá-lo somente quando algum amigo 
solicita. “As tecnologias me fazem sentir 
presa, de certa forma refém, e eu não gosto 
nada dessa sensação”, comenta.

Segundo a socióloga Ângela Julita, pro-
fessora da Universidade de Fortaleza, os 
jovens usam os celulares para outros fi ns 
“— especialmente os adolescentes, que 
acabam perdendo o foco em suas ativida-
des diárias, como os estudos, por estarem 
conectados 24 horas por dia nas redes so-
ciais.” 

Cristiano Nabuco, pesquisador da USP, 
responsável pelo Departamento de Estudo 
a Dependentes de Internet, afi rma que o 
comportamento de viciados em smartpho-
nes se assimila ao de dependentes de ál-
cool quando estão em fase de abstinência, 
trazendo consigo, entre outros problemas, 

insônia, tendinite e estresse. O tema abor-
dado é delicado. Afi nal, poucas pessoas 
se assumem viciadas em algo. Sempre se 
consideram sob controle.

A chamada nomofobia é um tipo de per-

turbação mental dos tempos modernos, ca-
racterizado pela angustia e pela incapacidade 
de fi car longe do celular. Nomofobia vem da 
abreviatura de “No mobile phone phobia” ou 
fobia de fi car sem celular. Esse tipo de fobia 

VOCÊ TEM NOMOFOBIA?

RESULTADOS

1. Já disseram que você passa tempo demais 
usando o celular?

2. Seus amigos e familiares se queixam da ma-
neira como usa o aparelho?

3. Tenta esconder de conhecidos a quantidade 
de tempo que gasta acessando o celular?

4. Acaba usando o celular por um tempo maior 
do que gostaria?

5. Já usou um aparelho para conversar com 
outras pessoas quando se sente sozinho?

6. Perde horas de sono por conta do tempo 
que passa usando o celular?

7. Quando você está longe do aparelho, fica 
preocupado em ter perdido ligações?

8. Já usou o aparelho para se sentir melhor 
quando está triste?
9. Sente-se perdido sem o seu celular?

Até 7 respostas positivas: Cuidado. Você 
pode estar perdendo o controle do uso de seu 
aparelho.

De 8 a 11 respostas positivas: É possível 
que o uso do celular já esteja causando pro-
blemas. Considere buscar ajuda profissional.

De 11 a 17 respostas positivas: Você perdeu 
o controle do uso do celular em sua vida. Bus-
que ajuda imediatamente. Fonte: Folha de São Paulo

10. Sua produtividade caiu como resultado di-
reto do tempo gasto no celular?

11. Acontece de você preferir o celular para 
não ter de lidar com questões mais urgentes?

12. Sente-se ansioso se o celular ficou desliga-
do por algum tempo?

13. Já usou o celular para conversar quando 
deveria estar fazendo outras coisas e isso lhe 
acarreta problemas?

14. Você usa o telefone celular quando deveria 
estar fazendo outras coisas e isso lhe acarreta 
problemas?

15. Acha difícil desligar seu celular?

16. Acredita que nunca passa tempo suficiente 
usando o celular?

17. Já tentou usar menos o telefone mas não 
conseguiu?

Fonte: Folha de São Paulo
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Insegurança. Não sabemos sempre qual direção seguir. Foto: Khalil Basilio

Ousadia na mudança de curso
Divergência. A incerteza 
na hora de escolher um 
curso é mais comum do que 
parece. Perceber o erro e ter 
coragem para enfrentá-lo é 
uma escolha difícil, porém 
necessária.

Natália Coelho e Wanessa Lugoe
Repórteres

A escolha do curso é, de fato, um 
desafio. Definir aos 17, 18 anos 
o que uma pessoa nasceu para 

fazer e o que a fará feliz não é fácil, 
muito menos algo que possa ser apres-
sado. Mesmo com toda a certeza, não é 
incomum a mudança de opinião, já que 
nessa idade são poucas as pessoas que 
têm convicção do que querem fazer pelo 
resto da vida.

João Lucas começou sua vida uni-
versitária cursando Engenharia Am-
biental e Sanitária na Universidade de 
Fortaleza e se viu insatisfeito com as 
áreas de estudo. Após pouco tempo, re-
solveu começar a olhar as matrizes de 
outros cursos e viu na Publicidade e 
Propaganda algo que o atraía. A dúvida 
quanto a essa mudança foi a sua maior 
dificuldade, mas, com o apoio dos pais 
e a coragem de arriscar, João Lucas 
trocou de curso depois de um semestre 
de Engenharia. “Estou estudando o que 
gosto com pessoas fantásticas. Me sinto 
em casa, então,  sim, estou bastante sa-
tisfeito”, afirma.

A professora Lizie Sancho, da Uni-
for, acha que, quando alguém tem dú-
vidas, é preciso ter coragem para mu-
dar. Ela mesma começou em Ciência da 
Computação antes de passar para Pu-
blicidade, onde encontrou sua vocação. 
“Escolher uma profissão é muito difícil, 
porque teoricamente é uma coisa para 
a vida toda”, declara “Eu acho que, na 
vida, a gente não tem 100% de certeza 
de tudo, mas você pode encontrar uma 
carreira que vai fazê-lo feliz”.

Sarah Lucas, 30, despertou seu in-
teresse profissional inicialmente para 
medicina veterinária, mas a dificulda-
de desse curso no Ceará a fez mudar 
de ideia. Ao fazer um teste vocacional, 
Sarah foi influenciada a fazer saúde, 
escolhendo, então, o curso com o qual 
tinha mais afinidade — a Nutrição —, 
chegando até a fazer uma pós. Mas, ao 
perceber que não era isso que queria, a 
ex-nutricionista está tentando de novo. 
Sarah cursa Engenharia Ambiental na 
Unifor. “A readaptação já está sendo um 
aprendizado, porque agora não sou mais 
só estudante. Eu trabalho e estudo”.

Se você nasceu na geração Y e está 

enfrentando alguma dúvida sobre a 

carreira profissional em que está, ou 

na qual quer seguir, aqui vão algu-

mas questões para considerar antes 

da mudança:

1. Questione-se sobre a razão de 

não querer seguir na mesma 

profissão;

2. Pense em qual outra carreira 

você gostaria de trabalhar;

3. Informe-se sobre a nova área 

de atuação;

4. Converse com profissionais da 

área.

Para enfrentar a indecisão
Geração y ( de 1978 até 1990)

O porquê da mudança de direção?

Essa mudança, cada vez mais comum 
na direção das vidas e das carreiras dos 
jovens, pode não ter a ver somente com 
a falta de maturidade. 

Estudos e pesquisas sobre a gera-
ção Y feitos ao redor do mundo podem 
apontar mais um forte indício sobre a 
inquietação e facilidade com que esses 
jovens abdicam de uma carreira profis-
sional por outra, sem mostrarem receio 
quando a troca lhes traz satisfação e 
prazer, deixando em segundo plano os 
benefícios financeiros.

Tendo em mente o pequeno resumo 
do perfil da geração acima, é possível 
começar a entender o porquê do de-
sembaraço com que esses jovens bus-
cam profundas modificações no ritmo 
da sociedade do século XXI. Segundo 
uma pesquisa realizada pela Fundação 
Instituto de Administração (FIA/USP) 
com 220 jovens de São Paulo, 99% dos 
nascidos entre 1980 e 1993 só se man-
têm envolvidos em atividades de que 
gostam; 96% acreditam que o objeti-
vo do trabalho é a realização pessoal. 
Na questão “qual pessoa gostaria de 

ser?”, a resposta “equilibrado entre a 
vida profissional e pessoal” alcançou o 
topo, seguida por “fazer o que gosta e 
dá prazer”.

Esse perfil vem causando preocupa-
ções aos pais, professores e, principal-
mente, aos departamentos de RH, que 
estão tendo que se adaptar para não per-
derem esses profissionais multifaceta-
dos. Vale atentar: eles podem dar conta 
de diversas tarefas simultaneamente e 
não suportam verticalismo nas relações 
interpessoais e profissionais ou a falta 
de reconhecimento pelo que realizam.

Educação mais sofisticda que 
as gerações anteriores, com a 
internet e computadores

Cresceram em uma 
décda de valorização 
intensa da infância

Individualistas, 
mas com profunda 
consciência social

Buscam a auto afirmação, 
responsabilidades e chances 
de melhorar o que fazem

Autoestima elevada

Entusiasmo

Valorizam a 
horizontalização 
nas relações

É prioridade que a carreira 
profissional se integre ao 
seu “estilo de vida”.

Sabem trabalhar em rede

Preocupação com o 
meio ambiente e os 
direitos humanos

Multitarefas

Diagramação: Rafaela Quevedo/Jornalismo NIC

Ilustração: Divulgação/curseduca.com
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De “prisão assombrada” a 
Centro de Turismo do Ceará

O Centro de Turismo do Ceará, 
também conhecido como Emce-
tur, localizado na antiga Cadeia 

Pública de Fortaleza, faz sucesso com a 
sua diversidade nos produtos de artesa-
nato local, e ainda possibilita uma via-
gem pela história de um dos lugares mais 
antigos e preservados da Capital.

Com obra iniciada por volta de 1850, 
pelas mãos do engenheiro Manoel Caeta-
no de Gouveia, a obra da Cadeia Pública 
só foi concluída em 1866. Sua entrada 
era pela rua Senador Jaguaribe e por esse 
motivo era conhecida como “O velho ca-
sarão do Senador Jaguaribe”. 

No final dos anos 1960, a prisão co-
meçou a ser esvaziada até sua completa 
desativação em 1970. Nesse mesmo ano 
o prédio passou por uma reforma para 
dar lugar ao Centro de Turismo. Existem 
diversos relatos sobre a existência de os-
sos humanos encontrados durante o pro-
cesso de reforma. Pessoas da época con-
sideravam a casa de detenção um local 
condenado e assombrado. Logo depois, 
em 1973, foi inaugurada a Emcetur-Em-
presa Cearense de Turismo.

Com o tempo, o prédio ganhou cada 
vez mais popularidade entre os turistas, 
destacando-se como um dos principais 
pontos de parada na visita à “terra da 
luz”. A Emcetur é um exemplo de arqui-
tetura antiga, com elementos da moder-
nidade e da cultura do nosso Ceará. 

Vendedora há mais ou menos 5 anos, 
Sônia Andrade, 26, conta que antes não 
conhecia o Centro de Turismo e nem sua 
história. Foi por amigos que pôde conhe-
cer o lugar. Segundo ela, a alta estação 
acontece nas férias, feriados e em datas 
comemorativas, quando há uma maior 
movimentação de consumidores. O 
maior desafio apontado pela vendedora é 
a questão da língua. Falar um outro idio-
ma como inglês ou espanhol tem sido 
uma necessidade para manter uma boa 
comunicação. 

“O Centro de Turismo do Ceará está 
aberto não só para os turistas mas tam-
bém para as pessoas de todo o Ceará para 
visitar e ver o artesanato da região”, diz 
Sônia Andrade, convidando-nos a co-
nhecer esse patrimônio incrível. 

O local histórico possui ainda o Mu-
seu de Arte e Cultura Popular, que retrata 
diversos aspectos do Nordeste com peças 
exclusivas de artistas como Bibi (Deoclé-
cio Soares), Cizin (Cícero Simplício do 
Nascimento) e bonecos feitos pelo Mes-
tre Boca Ricca. O ambiente é encantador, 

Isabelli Fernandes
Repórter

com peças carregadas de expressões tão 
vivas que atraem o olhar de uma forma 
inigualável. O acervo conta com 1.500 
peças de artistas cearenses. Muitas dessas 
obras possuem ligação com a espirituali-
dade. Atualmente, o museu encontra-se 
fechado para reforma estrutural, sem pre-
visão de retorno das atividades.

Ao todo, o Centro de Turismo do Cea-
rá possui 105 lojas com artigos regionais, 
culinários, decorativos, vestuário, cama, 
mesa e banho. Além de oferecer opções 
de compra, possui dentro de seus muros 

Fortaleza. Com artesanatos que agradam a todos os gostos, a antiga cadeia encanta seus visitantes pela diversidade.  Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Arte. Frase da autoria de um detento. Foto Isabelli Fernandes Cores. Uma das poucas peças coloridas do museu. Foto Isabelli Fernandes

História. Com uma 
importância que ultrapassa os 
anos, a antiga cadeia pública 
mostra-se imponente apesar 
do passar do tempo. Além 
de ponto turístico famoso, 
a Emcetur representa uma 
oportunidade de renda

muitas histórias e diversas oportunida-
des de conhecer um pouco sobre a antiga 
casa de detenção. Atualmente possibilita 
a criação de mais de 5 mil empregos di-
retos e indiretos.

Segunda a Sábado: 8h às 17h
Domingos e Feriados: 8h às 12h
Entrada franca

Rua Senador Pompeu 350 – Centro / Fortaleza - Ceará

Serviço
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Black & white

O nosso projeto foi realizado com o intuito de retratar o cotidiano dos cidadãos que vivenciam o centro da cidade de 
Fortaleza — o que fazem, qual o seu trabalho, qual a sua rotina. Mesmo com os dias conturbados, a poluição visual dos 
fios elétricos e o movimento urbano diário, queríamos reproduzir por meio do nosso olhar fotográfico o modo como o 
centro da Cidade abriga essas pessoas em uma era movida pelo excesso de informações.

Alana Pereira e Yara Pereira, alunas do curso de Jornalismo da Unifor
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Comunic Notas 

COMUNICAÇÃO INTERNA

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO (CCG)

DIA DO ÍNDIO

Campanha contra a dengue 
mobiliza o campus

MIN produz aplicativo para 
programas radiofônicos

Rádio NIC faz programação 
especial para o dia do índio 

Sexta Feliz volta 
repaginada

Jogando para integrar
Com o slogan “Peças que formam nosso jogo: Diversão, Integração e Você”, 
Copa NIC tem sua segunda edição

O Marketing da Unifor, em 

parceria com o Núcleo Inte-

grado de Comunicação, pro-

moveu, no mês de maio, ações 

coordenadas entre as células 

do NIC, divulgando meios de 

prevenção contra o mosquito 

da Dengue. O projeto envolveu 

intervenções dentro e fora do 

campus. Entre as ações desen-

volvidas destacaram-se a dis-

tribuição de repelentes e kits 

explicativos, bem como palestras educativas.

A célula Mídia Interativa (MIN) e o Núcleo de Aplicação 

em Tecnologia da Informação (NATI) estão produzindo 

juntos um aplicativo para a Rádio NIC, com o intuito de 

torná-la mais interativa. O aplicativo propõe mais au-

tonomia para que sejam produzidos programas ao vivo 

com participações de ouvintes. O projeto ainda está em 

pré-produção.

O programa “Sou Batuque”, um dos programas musicais 

semanais da rádio, produziu uma programação especial 

para a semana do dia do índio. Além de trazer a história 

indígena à discussão e mostrar o percurso dos índios na 

literatura, foi divulgada a rádio online indígena “Yandê”, 

com sede no Rio de Janeiro.

Nesta edição da Copa NIC, promovida pela As-
sessoria NIC, no mês de abril, foram realizados 
jogos que relembraram a infância. Os alunos fi-

caram livres do expediente para jogar carimba, basquete 
e queimada, além de outras atividades externas como 

slackline. O evento aconteceu no Ginásio Poliesportivo 
e no Bosque do DCE da Unifor, tendo como principal 
objetivo entrosar os estagiários do Núcleo por meio de 
dinâmicas e jogos em grupo. Além disso, o evento teve a 
proposta de harmonizar o ambiente organizacional.

Giovanna Campelo
Assessoria Nic

Páscoa.  Estagiários caracterizados para a “Sexta Feliz”. Foto: FotoNIC

Unifor. Os estagiários jogando partida de basquete na segunda edição da Copa NIC. Foto: FotoNIC

A Assessoria NIC produziu no mês 

de março mais uma “Sexta Feliz”. 

Com o tema “Páscoa”, o evento foi 

pensado como mais uma ação inte-

gradora entre as células do Núcleo, 

dessa vez envolvendo brincadeiras 

e chocolates. Para contextualizar o 

evento, foi realizada uma gincana 

interativa que teve entre as tarefas 

uma ação social, com a arrecada-

ção de livros infantis para posterior 

doação. A Agência NIC venceu a gin-

cana e recebeu como prêmio uma 

cesta de chocolates.

não 
subestime
esse 
adversário.

não 
subestime
esse 
adversário.

não 
subestime
esse 
adversário.

Ana Carolina Coutinho
Assessoria Nic


