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Manoela Queiroz Bacelar
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Dog walker

Permacultura

Um amigo
para passear
com seu cão

Plantar em
harmonia com
a natureza

Uma profissão relativamente nova ganha espaço no mercado de trabalho e
ajuda os donos de cães que nem sempre conseguem tempo para passear
com seus animais. Páginas 4 e 5

A “agricultura permanente” tornou-se
um meio propício para o desenvolvimento sustentável, unindo saberes de
culturas ancestrais com os da ciência
moderna. Página 14

Alimentação

Saúde

Mudar a
rotina requer
criatividade

Tabagismo
ameaça saúde
dos jovens

As intolerâncias alimentares estão
cada vez mais presentes no dia a dia.
Quem sofre com isso tem que ser criativo para manter uma alimentação saudável e saborosa. Página 15

O cigarro é a segunda droga mais
consumida entre os jovens, segundo o
Instituto do Câncer. Conheça os malefícios que o tabaco pode trazer para
seu corpo. Páginas 16 e 17

Ensaio
Foto: Pedro Vidal

Arte cênica
ganha espaço
em Fortaleza

Foto: Toni Benvenutti

A advogada fala sobre a produção de seu livro “ Tombamento: afetos construídos”. Páginas 10 e 11

“Rio em Película” busca valorizar a fotografia analógica e os cenários históricos
da Cidade Maravilhosa. Páginas 12 e 13
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Opinião
Editorial

LUIZA ESTER, estudante de Jornalismo

Informação com
representatividade

A perda do interesse e a liquidez do
polonês Zygmunt Bauman

N

A

a quarta edição do NICRepórter, a nossa redação buscou um conteúdo diferenciado, porém
voltado para o nosso público universitário. Em
parceria com a RádioNIC, elaboramos uma entrevista
contando um pouco da história da advogada e escritora
Manoela Queiroz Bacelar (atual vice-presidente da Fundação Edson Queiroz) e sobre o processo de produção do
seu livro “Tombamento: afetos construídos”.
Ainda sobre personalidades, quem se interessar pelos
profissionais da Universidade de Fortaleza, vai poder encontrar na editoria “A cara da Unifor” os perfis da professora Ana Valeska e do diagramador Aldeci Tomaz, que
nos contam suas trajetórias e como a Instituição lhes proporcionou grandes oportunidades.
Quem folheia o jornal buscando um conteúdo alternativo vai encontrar uma matéria sobre permacultura e sobre
como essa prática pode ajudar o meio ambiente por meio
do desenvolvimento sustentável. Passear com muitos cachorrinhos e ainda receber salário por isso? Sim, dog walker é a profissão que está em alta na cidade.
Também há matéria voltada para a indústria do cinema
e sobre uma forma diferente de empreender. O afroempreendedorismo e os grandes nomes femininos nos filmes
são alguns dos temas de cultura desta edição.
“Rio em película” é o nome do ensaio fotográfico
feito pela célula FotoNIC, sob o olhar do fotógrafo Pedro Vidal, estudante de Jornalismo. Ele utilizou câmera
analógica em vez da digital, e destacou as belezas das
fotos antigas em paisagens atuais, criando um contraste
interessante.

por Edson Baima
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vida segue em um mundo onde
a maioria do “tudo” é pequeno
e frágil. A velocidade do cotidiano nos deixa imersos no tempo em
que o relógio é acelerado, com o ponteiro dos minutos tal qual o dos segundos.
Geralmente, com esse estilo de vida,
despercebemos o mundo, o material, os
seres e, principalmente, as relações.
Lembro-me sempre da afirmação do
polonês Zygmunt Bauman: “vivemos
tempos líquidos, nada é para durar”.
Com isso, olho a água tomando a forma
de cada recipiente e entendo o porquê.
As relações são como um apurado de laços volúveis e momentâneos, dentro de
uma vivência cada vez mais veloz. “O
agora” é a artificialidade.
O homem deixa de girar com a Terra
em torno do sol para colocar a modernidade ao centro das preferências. E a
órbita em que está inserido se chama tecnologia. As relações pessoais estão cada
vez mais distantes da sociabilidade. Encontros parecem suscetíveis à extinção.
Assim, perde-se o interesse pelo demorado, pela conquista e pelas emoções. Mais
que isso, por aquilo que não envolve a
velocidade com que as luzes são acesas.
Qual o limite entre a facilidade da
modernidade e a artificialidade provocada no cotidiano? A rapidez com que
as informações se perpetuam parece
obstruir o que é genuinamente humano

“O homem
deixa de girar
com a Terra
em torno
do sol para
colocar a
modernidade
ao centro das
preferências”

— capacidade de pensar, agir e falar. A
alienação é sintomática, com remédios
aparentemente insuficientes. Aliás, não
há bula capaz de classificar a idade para
estar no ciberespaço.
Estamos nascendo em redes sociais.
Como se não bastasse, a exposição passa do individual para o inconsciente.
Bebês recém-nascidos são troféus da
vaidade e crianças estão crescendo sob
aparências. O diagnóstico não foi feito,
mas sabemos que é hereditário.
O “mundo online” desenvolve necessidades e ideais. Aparentar é verbo já
banalizado, de tão usual. Em verdade,
todos são felizes e prósperos. Acreditar
em tal afirmação parece ser mais fácil.
Fingimos. Registros fotográficos não
são mais feitos para lembrar. Sim, mostrar é a ação correta. A superficialidade
das emoções é proporcional à quantidade de postagens. Números parecem
mais importantes do que pessoas. Estamos nos tornando hipócritas em relação
à nossa própria essência.
O medo da solidão é inevitável e disfarçado por aparelhos inventados por
outro homem. O contato físico se tornou
falecido, diante da facilidade da troca de
curtidas e compartilhamentos nas redes
sociais. Agora, a marca principal da
vida é a ausência de comprometimento.
Então, perdemos os sentidos, os valores
e o que é — de fato — o real.
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Colecionismo:
um hobby
diversificado
Coleção. Hobby para alguns, investimento para outros.
O colecionismo é uma atividade que consiste na coleta,
organização e exposição de objetos. Venha entender um
pouco mais sobre essa prática tão diversificada

Rhuan de Castro
Repórter

C

om o intuito de reunir colecionadores e suas coleções, Fortaleza
sediou, em setembro, o 13º Encontro de Multicolecionismo do Ceará.
Idealizado pelo cearense Sérgio Pinheiro e amigos, a exposição ocorre desde
2003, sempre no mês de setembro, no
Hotel Praia Centro. Este ano, participaram do evento 30 coleções, incluindo
filatelia (selos), numismática (moedas
e cédulas) e telecartofilia (cartão telefônico). Esses encontros possibilitam a
troca e a comercialização de peças entre
os participantes, além de intercâmbio de
informações.
Passatempo para alguns, investimento para outros. O colecionismo consiste

na seleção, organização e exposição de
determinados itens como moedas, livros
e action figures (bonecos referentes a filmes, jogos ou séries). Há muitas opções
de objetos que constituem a diversidade
das coleções e os motivos que levam a
este hábito. Entre eles, estão a dificuldade de jogar peças fora, a conservação de
momentos importantes da vida ligados a
um tipo especial de objeto ou a simples
necessidade de conservar o item. “A necessidade de querer ter tudo. Eu gosto
de ter livros e HQs ao meu alcance para,
quando quiser, só esticar o braço”, afirma Bruno Cavalcante, estudante de jornalismo da Unifor.
De acordo com o livro “Ter e Manter”, de Philipp Blom, o ato de agrupar
e manter coisas é próprio da atividade
humana. O autor cita, entre outros exem-

Colecionador. Linha de action figures chamada Cloth Myth. Foto: Reprodução

plos, as coleções renascentistas, como os
tesouros do imperador Rodolfo II, que
preenchiam cômodos e exigiam a construção de palácios.
Hobby

O ato de colecionar é uma atividade que
manifesta as características pessoais de
um indivíduo, ou seja, o seu valor simbólico está ligado a aspectos do próprio
colecionador. Embora alguns considerem
uma perda de tempo, esse hobby contribui
para a preservação da memória referente à
história de cada pessoa. Neste sentido, diz
Rogério Santos, técnico em administração
e colecionador de action figures: “A maioria dos itens da minha coleção remete a
algum filme, série, desenho ou jogo que
fez parte da minha vida em algum momento. Quando olho para alguma das pe-

ças, a intenção é remeter àquela sensação
que eu tive ao conhecer o personagem que
ela representa”.
No que diz respeito ao custo, o colecionador deve realizar pesquisas de preços e opções de itens referentes ao seu
acervo. “A dica é colecionar o que couber
no seu bolso. Não adianta extrapolar no
orçamento. No final, colecionismo é apenas um hobby, por mais que amemos”,
orienta Santos. Contudo, para ser colecionador, não precisa ser rico. Heldair
de Castro, dona de casa, explica como é
possível ter uma coleção com custo zero.
“Eu coleciono cartões de telefone já faz
um tempo. Eu achava as ilustrações lindas
e sempre os guardava comigo. Meus familiares e amigos sabiam desse meu hobby e
sempre me ajudavam. No final, consegui
reunir mais de 300 cartões”, conta.
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Dog walker. Atividade se
populariza cada vez mais e
muda a vida de quem optou
por esse trabalho

Camila Magalhães
Repórter

S

egundo uma pesquisa feita por
cientistas para a revista Current
Biology, publicação científica inglesa que cobre todas as áreas da biologia,
os cães fazem parte da vida dos seres humanos há mais de 27 mil anos. Os ancestrais dos cachorros aproximaram-se dos
homens pelo fato de estes representarem
uma fonte de alimento fácil e de abrigo,
enquanto, em troca, os animais forneciam
segurança contra possíveis ameaças para
as tribos da época.
No decorrer dos séculos, os humanos
domesticaram os cães e os modificaram
geneticamente. Assim, surgiram as mais
variadas raças. Desse modo, o homem e
o cachorro se afeiçoaram cada vez mais,
tanto que hoje é possível ver vários mimos para esses animais, como roupas, casinhas, parques e hotéis.
Entretanto, nem sempre os donos dos
cães têm tempo para cuidar tão bem de
seus “bichinhos”, o que os leva a procurar

diferentes alternativas de cuidados para
os animais. Nesse âmbito, uma profissão que vem se popularizando cada vez
mais é a de dog walker, em tradução
literal do inglês, passeador com cão.
São profissionais contratados para
caminhar com os cachorros de pessoas que, por algum motivo, não podem se exercitar constantemente com
seus pets, já que a falta de exercício
pode fazer mal à saúde física e mental
do animal.
Paulo Sérgio Alves, 18, comenta
que escolheu essa profissão porque
sempre teve uma paixão enorme por
cães e, quando era mais novo, assistia
a filmes nos quais via profissionais passeando com vários cachorros e aquilo o
encantava. Foi quando resolveu se mudar para Fortaleza, pois em Ubajara,
uma pequena cidade no Interior, onde
morava, não havia como levar o negócio adiante.
Mas nem tudo são apenas passeios.
A profissão também tem suas dificuldades, como qualquer outra. A maior
delas é, geralmente, quando os cães se
estranham e querem brigar, mas isso
depende muito de como é o dia a dia
do cachorro. Por outro lado, o jovem
afirma ser uma profissão muito compensadora. “Um dos momentos mais
gratificantes para mim é quando vou

Foto: Divulgação / Manipulação: Aldeci Tomaz

Passeio com
cães pode ser
uma profissão
com muitos
benefícios
e amor

pegar o cachorro ou o cliente vem deixá-lo e vejo aqueles olhinhos se encherem
de felicidade e o rabinho começar a balançar em saber que vão passear. Esse é
um dos momentos mais importantes para
mim. Um outro momento é de saber que
estou fazendo o bem para eles, pois já
tem muita gente por aí fazendo mal aos
bichos”, conta Alves.
Vale a pena entrar na área?

Para quem deseja entrar no ramo, ele afirma que se deve gostar muito de animais e
ter prazer em lidar com eles, além de ser

necessário ter muita determinação e coragem para poder ter êxito nessa profissão.
Alexandre Esmeraldo, 41, que trabalha
na área de turismo, pensou em vários negócios para iniciar devido à crise do País,
e foi na profissão de dog walker que ele
encontrou a melhor relação de custo-benefício, por conta do investimento relativamente baixo e do retorno rápido. Segundo Esmeraldo, é muito gratificante ver a
felicidade dos cachorros quando ele chega
ou a expectativa dos animais na hora de os
levar para passear — basicamente, a demonstração de carinho dos bichos por ele.

“Um dos momentos mais
gratificantes para mim é
quando vou pegar o cachorro
ou o cliente vem deixá-lo e vejo
aqueles olhinhos se encherem
de felicidade e o rabinho
começar a balançar em saber
que vão passear. Esse é um dos
momentos mais importantes
para mim”
Trabalho. Alves com um de seus clientes.
Foto: Arquivo pessoal

Paulo Sérgio Alves
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Já entre os empecilhos enfrentados,
segundo Alves, o principal é a questão de
ser um serviço novo e, por conta disso,
as pessoas ainda não o conhecerem bem.
Ademais, são bastante necessárias a divulgação, a confiança dos donos e a adaptação do animal com você. “A primeira
dica para quem quer ingressar na área é
pesquisar muito sobre o assunto. Só pense
em fazer esse serviço se for apaixonado
por animais. Tem que ser paciente e dedicado, e ter um conhecimento básico de
adestramento ajuda muito. Também deve-se ter paciência, pois os clientes aparecem muito pelo ‘boca a boca’ no início do
trabalho”, explica Esmeraldo.
Segundo o veterinário e professor
doutor Antônio Cavalcante Filho, é importante que os cães se exercitem. Por

causa da própria fisiologia canina, o
passeio é muito importante, a fim de que
o cachorro não tenha atrofia muscular.
Além disto, o passeio ativa o sistema locomotor e possibilita a queima de gordura do organismo.
O médico veterinário também explica o
que pode levar a uma conduta violenta do
cão: “Geralmente, o comportamento agressivo do cão para com o homem se dá por
ameaça. Então, a maioria dos ataques ocorre apenas caso o cão se sinta intimidado”.
O emprego de dog walker tem perspectivas de crescer cada vez mais no
mercado e traz bastantes benefícios, tanto
para os cães e seus donos quanto para os
passeadores de cães propriamente ditos.
Veja, a seguir, algumas dicas de como
adestrar seu cachorro em casa:

Passeio. Esmeraldo em uma praia com três “clientes”. Foto: Arquivo pessoal

7 dicas para adestrar o seu cão
1. Fazer as necessidades no lugar certo

5. Quando adestrar o cachorro

Dê ao seu cachorro uma guloseima, quando ele fizer no
lugar certo. Se o comportamento correto for seguido de um
reforço, será mais fácil para o cachorro aprender a repeti-lo.

É sempre melhor adestrar seu cachorro quando ele ainda é
um filhote. Mas isso não significa que cachorros adultos não
possam aprender novos truques ou comportamentos.

2. Não cavar no jardim

6. Ensine que você é o líder

Se seu cachorro tende a cavar muito, tente passar mais
tempo com ele. Também é importante levá-lo ao veterinário
para verificar sua saúde.

Nunca permita que ele interrompa os exercícios no meio.
Você deve mostrar-lhe firmemente que ele deve seguir o que
você quer que ele faça.

3. Repetição é a chave do sucesso

7. Mastigar a coisa certa

Para verificar se o seu cachorro aprendeu um comando
após uma série de repetições, teste sem a guloseima. Faça
isso três vezes consecutivas.

Dê coisas que ele possa mastigar, como brinquedos ou
ossos. Se seu cachorro tentar mastigar você, reclame em
alto e bom som, cruze os braços e ignore-o por dez minutos.

4. Comunicando-se com o cachorro
Você precisa adestrar seu cão a realizar o comando ou
movimento assim como corrigi-lo quando ele não o realizar
corretamente.

Manda pra

gente!

Fonte: Shannon Lueck (http://www.adogownersdogsite.com/)
Tradução: Guilhermo Coelho

O Jornalismo NIC é um laboratório de prática jornalística do Núcleo
Integrado de Comunicação, ligado ao Curso de Jornalismo. Aqui
produzimos um noticiário diário online e publicações impressas. Nossa
produção é voltada para o público jovem e a comunidade da Unifor.
Se você sabe de algum fato interessante que esteja acontecendo
ou vá acontecer, Manda pra gente! Passamos aí ou te ligamos para
conversar melhor e, com isso, fazer o fato virar notícia.

jornalismonic@gmail.com

facebook.com/labjor.unifor

3477.3314
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Cresce a
demanda
por cursos
de teatro em
Fortaleza
Palco. Luis Carlos Shinoda no espetáculo “Miau”, do Cangaias Coletivo Teatral. Foto: Jotacílio Martins

Cultura. O teatro “resiste e
sobrevive a tudo, à guerra,
à censura, à penúria”, disse
a atriz Isabelle Huppert
na mensagem oficial da
UNESCO para o Dia Mundial
do Teatro

Letícia Feitosa
Repórter

A

arte cênica é umas das manifestações artísticas mais antigas
da humanidade, e oferece benefícios a quem a faz. Em entrevista ao
site Educar para Crescer, a coordenadora
e orientadora cênica da Casa do Teatro
em São Paulo, Luciana Barboza, diz que
“além de promover o autoconhecimento e
desenvolver a autoconfiança, fazer teatro
é um exercício de escuta do próximo”. Ir
a uma peça também é benéfico. Segundo
um estudo feito pela Universidade de Arkansas (EUA), assistir a um espetáculo ao
vivo desencadeia uma maior tolerância e
empatia, além de aumentar o vocabulário
e desenvolver uma capacidade de entender
as emoções de outras pessoas. O mundo
teatral tornou-se atraente para quem deseja seguir no caminho das artes ou apenas
para quem pretende perder a timidez.
Plínio Morais, 20, estudante de Licenciatura em Teatro na Universidade Federal
do Ceará (UFC), diz que sempre manteve o
contato com atividades artísticas. “Estudei

em uma escola muito voltada para o social
e para a cultura popular. Visitávamos o
Centro Dragão do Mar, os índios Tapebas,
dançamos Reisado nos festivais de final do
ano, nos apresentamos no Teatro SESC
Emiliano Queiroz, Teatro Cine São Luiz.
Minha infância foi recheada dessas vivências”, lembra. Quando prestou vestibular,
escolheu o Teatro e, para ele, essa não foi
uma escolha planejada. “Eu não tinha uma
justificativa pronta. Acho que, por toda a
minha vivência, essa decisão veio como
um instinto mesmo”, conta.
Muitos que se consideram tímidos vão
às aulas de artes cênicas e conseguem “se
soltar mais”. É o caso de Amanda Ingridy,
21, que também faz o curso de Licenciatura
em Teatro da UFC. “Por ser tímida desde
criança, achei que não levava jeito para o
teatro, mas tive uma experiência no teatro
da igreja que eu frequentava e foi um sentimento único”, garante. Inspirada em atores
de filmes, como Jake Gylenhaal e Heath
Ledger, Amanda decidiu ser atriz e afirma
ainda estar trabalhando para se superar a
cada dia. “Tive que ir me desprendendo
aos poucos, tomando consciência de cada
parte do meu corpo. E essa consciência
plena te deixa no estado quase onisciente
do próprio ser e nesse estado não há espaço
para pudores. Você é inteiro naquele momento. Esse é um processo, e ainda estou
no meio dele”, afirma.
Euriano Gomes, 25, é técnico de segurança do trabalho e apaixonado por teatro.
O seu interesse pelas artes cênicas também surgiu na infância. “Minhas brincadeiras sempre foram voltadas para a arte”,

fala. Gomes é tímido, mas encontra nos
palcos uma maneira de se expressar. “O
teatro é como se fosse um portal onde me
encontro. A energia que recebo do palco
me transforma de uma forma inexplicável.
É uma atmosfera riquíssima”, afirma.
O teatro na cidade de Fortaleza

Coletivos teatrais recheiam a programação da capital cearense, além dos espaços
culturais que dispõem de oficinas e peças

para todas as idades. Plínio e alguns colegas do curso criaram juntos o FARPA,
um coletivo que tem como objetivo fazer
teatro fora dos muros da Universidade.
Um dos principais trabalhos do FARPA
foi o espetáculo “Há algo estranho nas
coisas que não são ditas”, que foi resultado de 10 meses de estudo. “Nos apresentamos nos palcos do SESC Iracema,
SESC Emiliano Queiroz, Theatro José de
Alencar, Teatro Carlos Câmara, Teatro

“O teatro
é como se
fosse um
portal onde
me encontro.
A energia
que recebo
do palco me
transforma
de uma forma
inexplicável.
É uma
atmosfera
riquíssima”
Euriano Gomes

COLETIVO. Plínio Morais para as fotos do espetáculo “Há algo estranho
nas coisas que não são ditas”, do coletivo FARPA. Foto: Roberta de Oliveira
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Universitário e nossa última apresentação foi dentro do Festival de Teatro de
Fortaleza 2016”, relembra.
Luis Carlos Shinoda, 27, um dos fundadores, ator e diretor artístico do Cangaias Coletivo Teatral, conta que se interessou pelas artes cênicas quando viu
um espetáculo feito na comunidade onde
morava. Shinoda afirma ter duas grandes
inspirações: Dylla Costa, sua primeira diretora teatral, e João Andrade Joca, professor do curso de Princípios Básicos de
Teatro, do Theatro José de Alencar. “Me
formei como ator neste curso em 2009, e
foi muito significativo para mim, não só
artisticamente, mas principalmente pela
formação ética, política e social como indivíduo”, lembra.
Shinoda diz que o Cangaias surgiu em
2005 e tem dois momentos: uma primeira
fase, mais informal, em Maracanaú, em
que se apresentavam em postos de saúde, escolas, secretarias do Município, e
produziam peças por diversão; uma segunda fase, em 2012, já em Fortaleza,
quando viraram um grupo de teatro mais
profissional. O espetáculo “Miau” foi o
primeiro trabalho do coletivo que tem a
formação oficial do grupo, formado por
Shinoda, Angélica Nunes e Adonai Elias.
Além de produzir peças, o Cangaias
oferecem o Curso Livre de Práticas Teatrais, no Café Teatro das Marias. “É a primeira vez [que oferecem o curso]. Várias
pessoas que seguem, e assistem o grupo,

perguntavam se tínhamos um curso de formação em teatro. Fomos acreditando na
ideia. Estudamos alguns cursos e pensamos
em fazer algo diferente, oferecendo práticas plurais do teatro, como o
estudo da voz, da expressão “Estudei em uma
corporal, do teatro popular e
escola muito voltada
da dramaturgia”, explica.
Para Shinoda, o teatro em para o social e para
Fortaleza está em ascensão,
a cultura popular.
apesar dos poucos locais de
apresentação. “Temos pou- Visitávamos o Centro
cos centros culturais e casas
de espetáculos. Aí o gover- Dragão do Mar, os
no tem que acordar e suprir índios Tapebas,
essa demanda. São muitos
grupos, mas a pouca progra- dançamos Reisado nos
mação é devido aos poucos festivais de final do
espaços para apresentarmos
nossos espetáculos. Mas vejo ano, nos apresentamos
que, mesmo assim, o teatro no Teatro SESC
que se faz em Fortaleza é
bem diverso, e com certe- Emiliano Queiroz,
za vem crescendo cada vez
Teatro Cine São Luiz.
mais”, opina. Plínio Morais
também crê na diversidade Minha infância foi
teatral da Cidade. “Fortaleza
recheada dessas
é uma cidade onde o teatro é
presente. Há muitos grupos vivências”
de teatro que realizam pesquisas, que têm espetáculos Plínio Morais
em cartaz, grupos novos que surgem na
vontade de fazer teatro. Sempre há peças
em cartaz, opção não falta, é só sair da
caixinha e ir atrás”, afirma.

EXPERIÊNCIA DA REPÓRTER

Fazer teatro como forma
de desinibição
Comecei a fazer teatro há um mês. Explorar essa arte
sempre foi uma curiosidade minha, mas nunca tive a
chance de fazê-lo. Prestei vestibular para Jornalismo
na Universidade de Fortaleza (Unifor) e para Licenciatura em Teatro na Universidade Federal do Ceará.
Passei nas duas, mas, na hora da escolha, decidi cursar
o mais seguro e deixei a vontade de estudar as artes
cênicas para depois.
Estudo jornalismo, mas sempre mantive o desejo de
viver a experiência nos palcos. Eu também me tornei
muito tímida e precisava fazer algo que me “destravasse”, principalmente para a profissão de repórter, e o
teatro parecia a melhor opção. Depois de um ano na
faculdade de Jornalismo, eu conheci uma colega que
almejava o mesmo que eu. Então, uni o útil ao agradável e, junto com essa amiga, procurei cursos de teatro
em Fortaleza.
No início do ano, encontramos o Curso Livre de Práticas Teatrais, oferecido pelo Cangaias Coletivo Teatral.
Com muito nervosismo, fui para a primeira aula sem saber o que esperar. Logo no primeiro dia, no módulo de
expressão corporal, eu já me senti acolhida pela comunidade teatral. É interessante perceber que eu consigo
me soltar nas aulas, porque lá é um local sem julgamentos, onde todos estão na mesma situação, explorando
essa arte em conjunto.

Principais teatros de Fortaleza
Theatro José de Alencar:

Teatro Carlos Câmara:

Inaugurado em 17 de junho em 1910, este é um
dos principais teatros da cidade. Foi tombado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e
é referência de arquitetura, arte e turismo no país.

Foi inaugurado no dia 5 de outubro de 1974 e, no
início, era conhecido como Teatro da Emcetur. O local
tem 368 assentos, sendo todos espalhados entre as
partes inferior e superior.

Teatro Universitário Paschoal
Carlos Magno:

Teatro Celina Queiroz:

O local, inaugurado em 26 de julho de 1964, mostra
espetáculos de conclusão de curso dos alunos de
Teatro na Universidade Federal do Ceará.

Com capacidade para mais de 300 pessoas, o teatro
foi inaugurado em 6 de junho de 2003 e foi criado
com o objetivo de colocar Fortaleza no circuito das
principais produções teatrais do Brasil.
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Mulheres representam 20% do
elenco em filmes dos EUA
Filmes. O Relatório 2017
sobre a Diversidade
em Hollywood mostra
que as mulheres estão
conquistando seu espaço na
indústria cinematográfica,
mas a representatividade
feminina ainda está longe de
ser a ideal

O Teste de Bechdel

O teste surgiu numa tira da cartunista Alison Bechdel, há 30
anos. Ela queria ironizar Hollywood e sua sub-representatividade feminina. A partir desse momento, produtoras começaram a usar a tira como critério para medir a participação das
mulheres na indústria cinematográfica. Em 2013, uma rede
de cinema sueco começou a se utilizar do teste para recomendar filmes para os seus frequentadores. Para passar nos
testes, os filmes têm que atender a três requisitos:
1.
2.

Clara Studart
Repórter

O

Relatório 2017 sobre a Diversidade em Hollywood mostra que
as mulheres estão conquistando
seu espaço na indústria cinematográfica,
mas a representatividade feminina ainda
está longe de ser a ideal.
As mulheres estão conquistando cada
vez mais espaço na sociedade, inclusive
nas artes, mas as desigualdades de gênero
ainda são visíveis. De acordo o Relatório
2017 sobre a Diversidade em Hollywood,
órgão de pesquisa americano responsável
por atestar o destaque dado para as mulheres no cinema, apesar de representarem a
metade da população dos Estados Unidos,
as mulheres desempenham apenas 29%
dos papéis principais em filmes.
Diferentemente da premiação do Oscar em 2016, que mostrou que as mulheres representaram 13,6% dos protagonistas
em filmes, o Relatório sobre a diversidade
apresenta um aumento desse número em
7%, com base nos 100 filmes mais rentáveis
dos Estados Unidos em 2017. Apesar das
diferenças no destaque entre personagens
femininos e masculinos, a mulher deixou de
ser representada apenas como personagem
objetificada para ser a heroína independente, como é o caso da personagem Hermione
Granger, da saga “Harry Potter”.
O site “Mulher no cinema”, criado
pela jornalista Luísa Pécora, foi desenvolvido para divulgar o trabalho de atrizes e
diretoras para o grande público. Segundo a jornalista, é importante dar espaço
para as artistas feministas que não têm
as mesmas oportunidades de mostrar seu
trabalho como os homens e promover a
igualdade de gênero em todas as áreas da
sociedade, não só na indústria do cinema.
De acordo com Luísa, os obstáculos
que as mulheres enfrentam na indústria
cinematográfica refletem os obstáculos
que as mulheres enfrentam em qualquer
profissão, com salários mais baixos, menos oportunidades, pressões estéticas, es-

3.

O filme deve apresentar, no mínimo, duas mulheres com
nomes.
As mulheres devem se conhecer e interagir uma com a
outra.
O conteúdo da conversa não deve ser referente a um
homem.

Cinema. As mulheres desempenham apenas 29% de papéis
principais em filmes. Foto: Reprodução

tereótipos etc. Portanto, promover a igualdade de gênero no cinema é promover a
igualdade de gênero em todas as áreas.
Para Bruno Cavalcante, estudante do
curso de Audiovisual e Novas Mídias da
Unifor, a forma como a mulher é apresentada no cinema depende de quem a representa. Ele considera que, quando uma personagem feminina é escrita por um homem,

ela pode ser mostrada de forma caricata e,
se ela for escrita por uma mulher, suas características seriam mais fiéis à realidade.
“A mulher está ganhando espaço na mídia,
porém, dependendo de quem a fizer, ela não
sai como deveria”, acrescenta o estudante.
Segundo uma pesquisa realizada pelo
Centro para o Estudo das Mulheres na Televisão e no Cinema, da Universidade Es-

tadual de San Diego (EUA), dos 250 filmes que atingiram a maior bilheteria em
2016, 7% foram dirigidos por uma mulher.
Outra pesquisa realizada pelo site The
Wrap, especializado em cinema, mostra
que, em 2017, 6% dos filmes lançados serão dirigidos por uma mulher. Isso mostra
que ainda existe um longo caminho até a
igualdade de gênero no cinema.

Trajetória das
mulheres no cinema
1930

Mary
Pickford
interpretou
a mocinha
bondosa e
sonhadora
no filme
“Pollyanna”

1940

1950

Vivien Leigh
foi uma
mocinha
destemida
em “E o
Vento Levou”

1960

Bette Davis
atuou como
uma mocinha
que tinha
medo de
perder seu
posto para
uma mulher
mais jovem em
“A Malvada”

1970

Jane Fonda
desempenhou
papéis que
valorizavam
suas curvas
como em
“Klute“

1980

Audrey
Hepburn
representou
uma
prostituta em
“Bonequinha
de Luxo”

Molly
Ringwald
atuou
como uma
adolescente
roqueira que
questionava
sua
sexualidade
no filme
“A Garota
de Rosa
Chocking”

1990

Julia
Roberts deu
vida a uma
prostituta
que ainda
sonha com
um príncipe
encantado
em “Uma
Linda
Mulher”

2000

Jennifer
Lawrence foi
uma mulher
guerreira,
corajosa e
independente
nos filmes da
saga “Jogos
Vorazes”
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A cara da Unifor

por Matheus Miranda, Carolina Campos e Clara Menezes
Repórteres

Profissionais que fazem a diferença

FOTO: KHALIL SOBREIRA

FOTO: CELINA DIOGGENES

Nesta edição do NICRepórter, “A cara da Unifor” traz profissionais da área de comunicação da Universidade que mudaram o foco de suas vidas com o
estudo. Ana Valeska, 45, professora e artista, e Aldeci Tomaz, 41, diagramador, trabalham na Unifor e contam como tentaram novas atividades e
mudando assim o rumo de suas vidas. É importante entender e conhecer a história de profissionais que acompanham e adicionam na vida acadêmica
de cada aluno. “A cara da Unifor” tem por objetivo conhecer um pouco da vida daqueles que compõem o corpo da Universidade e prestigiá-los.

“A beleza está na
simplicidade das coisas”

Arte e vida de Ana
Valeska

Nascido em Aracati, Aldeci Tomaz de Oliveira mudou-se para

Nascida em 1971, na cidade de Fortaleza, a professora da

Fortaleza aos 16 anos em busca de melhores oportunidades.

Universidade de Fortaleza (Unifor) e artista Ana Valeska

Filho de um segurança e de uma dona de casa, ele e seus

Maia, 45, teve uma infância muito tranquila na casa de seus

irmãos saíram de sua cidade natal para estudar e trabalhar.

avós, onde morava junto com sua mãe. Ela conta que seu in-

Iniciou-se como office boy de uma gráfica. Ele acha-

teresse pela arte começou muito cedo por causa da influência

va muito interessante ver os funcionários trabalhando

literária da mãe. Viver cercada de autores tornou Ana uma

com desenhos, vetorização e produção de artes gráficas.

criança solitária.

“Aquilo (design gráfico) despertava
muito a minha atenção. Aí, em 1999,
procurei fazer um curso de design
gráfico”, conta.
Em 2004, surgiu a oportunidade
de uma seleção para trabalhar no
curso de Jornalismo da Universidade
de Fortaleza (Unifor), no Núcleo Integrado de Comunicação, o NIC. Após
trabalhar por alguns anos no NIC, ele
concluiu que precisava de capacitação superior na área de comunicação,
então em 2010 ingressou no curso de

Já adulta, formou-se em Direito em

“Quando eu cheguei na
Unifor, encontrei um
ambiente diferente do
mercado. Eu precisei
estudar comunicação
para enriquecer meu
design”

graduação em Jornalismo.

1997 e advogou por quatro anos. No entanto, quando surgiu o curso para graduação em arte em nossa cidade, Ana
não pensou duas vezes antes de desistir
do que estava fazendo para seguir sua
vertente artística. Essa mudança repentina de carreira ocorreu porque ela sentia um vazio em relação ao mundo do
Direito.
Apesar de diversos questionamentos,
Ana nunca esteve preocupada em ter
uma carreira sólida e segura. “Eu prefiro

“Eu prefiro estar
verdadeiramente no
território do não saber e
buscar um caminho que
para mim surgiu como
sendo o meu do que
viver uma vida falsa”

estar verdadeiramente no território do não saber e buscar um

Ele nunca deixou de buscar conhecimento e está, constan-

caminho que para mim surgiu como sendo o meu do que viver

temente, em busca de cursos para acompanhar a evolução

uma vida falsa”, revela a artista. Porém, suas escolhas tiveram

dos softwares e da tecnologia com os quais trabalha. “Quan-

consequências, como a dificuldade financeira.

do eu cheguei na Unifor, encontrei um ambiente diferente do

Em 2006, Ana Valeska se formou em Artes Visuais pela

mercado. Eu precisei estudar comunicação para enriquecer

Faculdade Integrada da Grande Fortaleza (FGF). Depois disso,

meu design. Minha formação se juntou com a experiência

teve diversos trabalhos publicados, como fotografias feitas

que eu tinha, e esse é o meu diferencial”, afirma.

com texturas e pelagens de animais, que a levaram para o Sa-

Trabalhou em diversos projetos gráficos, mas recorda-se

lão de Abril. No entanto, a professora preferiu se dedicar à

de dois trabalhos em especial: a revista Kasar, pela liberdade

docência. Seu gosto por ensinar vem, principalmente, do fato

que teve no desenho do projeto, e a reforma gráfica do jornal

de ela gostar de dialogar e aprender com os estudantes. Para

AgroValor, pelo desafio de melhorar um desenho já existente.

Ana, “o professor deve funcionar como alguém que apresenta

Para Aldeci “a beleza está na simplicidade das coisas”.

um mundo novo, não para dizer: o mundo é assim”.
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Entrevista > Manoela Queiroz Bacelar

O patrimônio
histórico e
seus afetos

uma Manoela de 15 anos atrás, com a Ma-

exemplo, toda vez que um bem guardar

noela atual. Não seria honesto publicar um

relevante valor cultural, importante para

texto que foi escrito há 15 anos sem con-

memória coletiva, ele seria passível de

tribuições mais recentes e mais maduras.

ser tombado. Logicamente, o procedimento pressupõe estudos e levantamen-

Jornalismo NIC: Então as “digressões”,

tos, circunstanciando o valor cultural do

são uma espécie de atualização do seu

bem, com equipe técnica, para, ao final

pensamento sobre o tema?

do procedimento, instruir a decisão de

Na verdade, foram reflexões que ela-

se tombar ou não determinado bem. Em

borei mais recentemente e guardei. Há

Fortaleza, o tombamento pode ocorrer no

dois anos, revisitei a dissertação e atuali-

âmbito do IPHAN (federal), da Secult (es-

zei a parte legislativa, alguma porção da

tadual) ou da Secultfor (municipal), com

doutrina e complementei com uma pes-

a participação de conselhos paritários de

quisa de julgados, que explicitam a visão

cultura que auxiliam o processo.

dos tribunais em relação à natureza jurí-

“Tombamento: afetos construídos”, primeiro livro de Manoela Queiroz Bacelar, foi lançado no dia 30 de novembro de 2016, na Galeria Multiarte.
Nesta obra, a advogada expressa um pouco da paixão e do conhecimento
que adquiriu na pesquisa sobre o tombamento, destacando os aspectos
jurídicos e culturais do tema. A obra também valoriza o lado artístico do
assunto, com fotografias e desenhos de edificações tombadas em Fortaleza. Manoela é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza,
Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará e Pós-graduada
em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas. O Jornalismo NIC realizou esta
entrevista em parceria com a RádioNIC*.

Edson Baima e Mirelly Oliveira
Repórteres

dica do tombamento e as consequências

Jornalismo NIC: No seu livro existe uma

indenizatórias. As digressões, que são es-

passagem sobre os “afetos destruídos”. O

ses outros textos mais recentes, revelam

que seriam?

um pouco do meu pensamento “fora da

Os afetos destruídos são as distorções

caixa”, onde eu me permito escrever sem

da proteção. Um paradoxo mesmo onde se

muita censura, sem me prender muito ao

tem um imóvel tombado, portanto formal-

padrão acadêmico ou ao tema específico

mente protegido, mas de fato tão vulne-

do tombamento. São retratos mais livres

rável a ponto de ser demolido. São ações

do meu pensamento.

criminosas contra o patrimônio. A rigor,
a proteção condensada pelo tombamento

Jornalismo NIC: O que é mesmo o tom-

evitaria que esse patrimônio fosse demo-

bamento e qual a importância dele para

lido. É um recurso de condicionamento do

a sociedade?

direito de propriedade: aquilo que está

assunto na graduação e sempre gostei de

O tombamento é um instituto jurídico

tocado pelo tombamento não pode ser

temas ligados às artes, à cultura e à me-

de direito administrativo, que conversa

destruído, desfigurado, ter sua visibilida-

mória. Então, fiz uma pequena monografia

com os direitos culturais porque protege

de prejudicada. A legislação penal também

Jornalismo NIC: Como surgiu a ideia do

e me apaixonei pelo assunto. No final do

o patrimônio cultural material, garantin-

criminaliza essas condutas de destruição

livro “Tombamento: afetos construídos”

mestrado, para a pesquisa da dissertação,

do o direito à memória e tudo aquilo que

e mutilação desse patrimônio. Mas a rea-

e como se deu o processo de produção

resolvi aprofundar o conteúdo. O nome

esse direito tangencia. Ele foi inaugurado

lidade apresenta distorções, como a casa

desta obra?

do trabalho era outro: ”Tombamento:

no Brasil em 1937, por meio do Decreto-

do Rodolfo Teófilo, que foi demolida três

Concluí o mestrado em direito na Uni-

considerações sobre o instituto para seu

-Lei 25. Embora seja um normativo vigen-

dias depois de ser tombada, o Centro Ar-

versidade Federal do Ceará, em 2002.

aprimoramento em Fortaleza”. O tempo

te há 80 anos, penso que sua revisão não

tístico Cearense e o caso da Chácara Flora,

Ao término da disciplina de direito ad-

passou e tive a felicidade de conhecer o

é fator essencial para o fortalecimento da

que foi destruída durante o processo de

ministrativo tive que fazer uma pequena

professor Eduardo Freire em 2015. Ele

ideia da preservação do patrimônio cul-

tombamento. Embora o processo não te-

monografia. Havia uma lista com os mais

me ajudou a compor este livro com o pro-

tural na sociedade. O DL 25/37 serve de

nha sido completo, os efeitos de proteção

diversos temas propostos pela professo-

jeto gráfico. Inserimos fotos do talentoso

base para estados e municípios fazerem

retroagem ao momento inicial do procedi-

ra Germana Moraes, e lá estava a opção

fotógrafo, Celso Oliveira e desenhos do

suas próprias legislações sobre proteção

mento. Esses três casos são emblemáticos

“Tombamento”. Nunca havia estudado o

Campelo Costa, arquiteto e desenhista de

do patrimônio cultural material. A função

alto nível técnico e artístico. São imagens

do tombamento, em última instância, é

e ilustrações dos imóveis tombados na ci-

constituir um novo regime jurídico que

dade de Fortaleza. Queria colocar no títu-

recai sobre o bem cultural e impede sua

lo do livro o termo “tombamento”, pois é,

destruição, sua mutilação, condicionan-

inicialmente, do que se trata. Mas não

do, por vezes seu entorno. Dessa forma,

fazia mais sentido deixar um título de

garante o exercício de direito cultural, o

uma dissertação de um mestrado. Até

direito à memória, que é um direito fun-

porque o trabalho produzido hoje não

damental transindividual, cujo núcleo é

é mais a dissertação pura e simples. O

a dignidade da pessoa humana. Viabiliza

Eduardo me sugeriu esse subtítulo

também a responsabilidade das gerações

“afetos construídos”, que soa muito

atuais em relação à fruição desses bens

bem e traduz o sentimento por trás

pelas futuras gerações. O tombamen-

do texto. No livro, usei uns recursos,

to, portanto, protege os bens materiais,

que são textos mais recentes, inseridos

móveis ou imóveis, referidos na hipóte-

ao final de cada capítulo, que chamo de

se do artigo 216 da Constituição Federal

digressões. O desafio foi tentar dialogar

de 1988. Em relação a edificações, por

“Quanto mais democrático
for o debate sobre o
patrimônio cultural,
mais chance teremos de
implementar políticas
públicas exequíveis para
sua proteção e integração”.
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do quanto ainda temos que caminhar para
apreender o sentido do patrimônio cultural como algo que nos diz respeito.
Jornalismo NIC: Qual é o patrimônio histórico que mais tem o seu afeto?
Tem um lugar que foi ressignificado na
vida do fortalezense, nos últimos anos,
que é a Casa do José de Alencar. Eu penso que hoje ela ocupa um lugar de fruição
na vida das pessoas que lá frequentam. Por
quê? Toda vida que se consegue que um
patrimônio tombado seja estimado pela comunidade, faça parte da vida das pessoas,
requalifique o espaço dialogando com as
necessidades locais, naturalmente será mais
fácil a preservação, porque o patrimônio já
é um afeto de fato. Famílias fazem piquenique, crianças andam de bicicleta, há contação de histórias, um pequeno museu de
brinquedos, restaurante de comida típica.
Realmente, poderia ter uma monitoria explicando para os frequentadores quem foi José
de Alencar etc. Não temos isso agora, mas o
local está preservado, as pessoas fruem o
espaço, o patrimônio está vivo, está aberto
e com um tipo de uso contemporâneo ade-

“O tombamento é um
instrumento importante
de proteção do
patrimônio material:
aquilo que está tocado
por ele não pode
ser destruído. Mas
vem acompanhado
de obrigações e
responsabilidades
impostas ao proprietário,
ao poder público e à
comunidade”.

quado. Outro edifício que sobreviveu foi o
Palácio da Luz. Foi Assembleia, pertenceu

tural é um exemplo desse movimento de

Jornalismo NIC: Quais os planos da Ma-

mos essa maior inspiração no Cristo. Apre-

ao município, foi biblioteca, casa de cultura,

apropriação coletiva. Fortaleza não possui

noela para o futuro?

cio há muitos anos a cultura afro-brasileira.

levou tiro de canhão e é a sede da Academia

um sítio urbano tombado. Não temos um

Existem outras vertentes que eu gosta-

Os mitos africanos são, para mim, de uma

Cearense de Letras, abrigando outras aca-

acervo como São Luís ou Ouro Preto, por

ria de estudar e me aprofundar, que é o

beleza rara e comovente. Nossas tradições

demias afins. Passou por várias reformas

exemplo. Não somos Olinda. E nem somos

patrimônio imaterial e a tutela penal do

indígenas também são muito atraentes.

antes de ser tombado. O fato é que ele atra-

um lugar do Velho Mundo. Mas nós somos

patrimônio cultural. Mas nada concreto so-

Enfim, o sincretismo brasileiro permite a

vessou as décadas com um uso adaptado a

essa Fortaleza que que está aí. É a que nós

bre algum trabalho futuro. Gostaria muito

fruição dessa diversidade também de ma-

cada momento da cidade. Uma política pú-

temos e onde vivemos. Então temos de

de continuar escrevendo. É algo que me

neira sincrética. De outro lado, vejo um mo-

blica que estimule essa bem-querença para

trabalhar com ela. É nosso tesouro. A lista

atrai. Fico feliz de poder me expressar da

vimento de franca aproximação da ciência

que o patrimônio permaneça afetivo e pos-

de bens tombados na cidade constitui um

forma escrita. Gostei de fazer esse livro,

com a espiritualidade, que pode ser um fa-

sa adaptar seu uso à sua vocação na cidade

desafio posto. Alguns imóveis estão bem

foi divertido e gratificante. Esse é só o pri-

tor de integração para o ser humano.

em dado momento histórico.

mantidos, outros com problemas, se de-

meiro. Dediquei ao meu marido, Ricardo

teriorando; outros com o uso inadequado

Bacelar, e às minhas filhas, Maria e Sara.

* Esta entrevista foi realizada em novembro de 2016. Desde o dia 2 de agos-

Jornalismo NIC: No campo jurídico, como

e outros sem uso. Mas todo esse acervo

está o debate sobre o tema do seu estudo?

patrimonial requer uma atenção especial

Jornalismo NIC: Você é uma pessoa que cur-

to de 2017, Manoela Queiroz ocupa o

Não é tema discutido a todo instante.

da comunidade e do Poder Público. Em úl-

te mandalas, meditação e outras coisas “as-

cargo de vice-presidente da Fundação

Mas percebo claramente um maior com-

tima instância, o ente público que tomba é

trais”. Como é o lado espiritual de Manoela?

Edson Queiroz.

partilhamento das questões do patrimônio

responsável pela conservação do bem. É

Quando posso, pratico ioga, procuro me-

nos últimos anos. O VI Encontro Interna-

o velho mergulho para dentro de si

cional de Direito Culturais terá como tema

e para a consciência das

a Tutela do Patrimônio Cultural, identida-

escolhas e suas res-

de e diversidade. No meio jurídico, sinto

ponsabilidades.

ditar, gosto de mantras, leio a doutrina espírita, os ensinamentos de Chico Xavier
e de outros mestres iluminados, de
tantas tradições diferentes,

um aquecimento do assunto. Um potro

que se encontram juntos no

aspecto é que o tema está saindo do re-

amor. Na nossa cultura, te-

duto de arquitetos, urbanistas e juristas.
As pessoas estão se apropriando dessas
questões. Isso é positivo porque estimula
políticas públicas de educação e capacitação patrimonial, de valorização da nossa
cultura. O Observatório do Patrimônio Cul-
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Rio de Janeiro à moda antiga
Pedro Vidal, aluno de Jornalismo

O ensaio “Rio em Película” foi elaborado através de uma visão diferenciada sobre a fotografia nos dias atuais. Com a
ideia de demonstrar a presença instigante da película fotográfica, com sua riqueza de cores, detalhes e textura característica. Assim andamos pelas ruas, percorremos serras, litoral e locais históricos do Rio de Janeiro para registrarmos as
cores, arquitetura e belezas da Cidade Maravilhosa através dos nossos olhares.
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Permacultura é um modo de vida em
prol do desenvolvimento sustentável
Sustentabilidade. A
Permacultura abrange
várias áreas, desde
agricultura e ciências
naturais, até a arquitetura,
com sua metodologia do
design

Capte e armazene energia

Cuidar
da
Terra

Obtenha rendimento
Não produza desperdícios
Observe e interaja

Luiza Ester
Repórter

Use soluções pequenas e lentas

ocê sabe o que é a Permacultura? O termo, incomum, surgiu
da expressão em inglês Permanent Agriculture, criada pelo professor
Bill Mollison e o ecologista David Holmgren, na década de 1970. Hoje, passou
a propor uma “Cultura Permanente”, por
tratar-se de um modo de vida que visa
à estadia no planeta em harmonia com
a natureza. Após muitas reflexões, percebeu-se que, para ser uma prática realmente sustentável, não poderia se limitar
apenas ao conceito de agricultura. Era
necessário envolver outros setores básicos, como saneamento, infraestrutura,
economia e espiritualidade.
Por isso, a Permacultura abrange várias áreas, desde agricultura e ciências
naturais até a arquitetura, com sua metodologia do design. Segundo o blog “SeteLombas”, especializado no assunto,
“Design, em permacultura, é um sistema
de composição de diversos elementos,
estruturais, vegetais, animais e sociais,
visando à criação de um ambiente integrado para a convivência sustentável de
pessoas”. Nesse contexto, trata do relacionamento do homem com os outros
animais, as plantas e as edificações.
Utilizada como um sistema de planejamento, a permacultura une culturas ancestrais com os conhecimentos da ciência
moderna. Ela possui três princípios éticos
e alguns outros baseados na ecologia e na
forma sustentável de interação. Os permacultores trabalham sobre os valores de
cuidar da terra, das pessoas e compartilhar o excedente. David Holmgren, no
livro “Permacultura: princípios e caminhos além da sustentabilidade”, de 2002,
propõe doze princípios do planejamento
permacultural.
Para Luis Sérgio Júnior, 27, estudante
de geografia da Universidade Estadual do
Ceará (UECE) e membro efetivo do Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais
do Semiárido (NEPPSA), a permacultura
é uma busca de reconexão em um mundo
cada vez mais distante da natureza. “So-

Use e valorize a diversidade

V

Partilha
Justa

Integre em vez de segregar
Use os limites e valorizeo
marginal
Use e valorize os serviços
e recursos renováveis

Cuidar
das
pessoas

Use a criatividade e responda às mudanças
Pratique a autorregulação
e aceite conselhos

Design partindo de padrões
para chegar aos detalhes

mos natureza, e não acima dela. Quando a
humanidade tiver humildade de reconhecer isso e conseguir ter consciência da importância dos ecossistemas para o equilíbrio da vida, aí poderemos ver mudanças
reais de melhoria desse planeta”, afirma.
Além de ser uma alternativa para o
desenvolvimento sustentável, é também
um modo de vida. Luis Júnior acredita
que a Permacultura transforma as ações
de cada pessoa. “O sistema cria pessoas
super dependentes, que sempre vão esperar por alguém para solucionar problemas simples. A Permacultura vem trazer
o poder ao povo, a verdadeira independência”. Para ele, ela está para além de
uma ciência. Seria uma “filosofia de vida
revolucionária”, pois sua limitação não
está apenas na teoria. Diante disso, a
Permacultura pode ter sua ação pautada
no saneamento e nas construções ecológicas, nas agroflorestas, na economia solidária e na educação ambiental.
Já são diversas as ONGs, escolas e
pessoas difundindo a Permacultura, ao
mesmo tempo que várias comunidades
estão sendo criadas com o intuito de trabalhar para um mundo mais justo, saudável e consciente. Mas, de acordo com
o estudante de geografia, ainda é preciso trabalhar muito. “Falta um interesse
coletivo e político, que, acredito, só virá
depois do caos, infelizmente. As pessoas
em geral não estão preocupadas nem
com seu próprio lixo, quem dirá em mudar seus hábitos”, opina Luis Sérgio.
NEPPSA

Harmonia. Com a permacultura, o homem volta a interagir com a natureza e a fazer parte
dela. Foto: Arquivo pessoal

“A Permacultura
vem trazer o
poder ao povo,
a verdadeira
independência”
Luis Sérgio Júnior

Ativismo. Luis Sérgio Júnior, estudante de geografia e
membro do NEPPSA. Foto: Arquivo pessoal

O Núcleo de Estudos e Práticas Permaculturais do Semiárido (NEPPSA) é um
laboratório da Universidade Estadual do
Ceará (UECE). Localizado no Campus
Itaperi e sob coordenação do professor
Oriel Herrera, o núcleo trabalha na área
de ecologia aplicada, com algumas técnicas sustentáveis e de baixo custo, buscando adaptá-la para a região semi-árida.
Luis Sérgio Júnior, atuante no Núcleo
desde 2009, diz que é importante as técnicas serem voltadas para o semiárido, porque a região apresenta uma vasta escassez
de recursos. “Muito importante reutilizar
ao máximo as águas no espaço, como canalizar as águas de chuveiros e torneiras
para bananeiras, sistemas de irrigação por
microaspersão, cobertura do solo para
evitar erosão e evaporação, dentre outras”, acrescenta.
A equipe que compõe o NEPPSA é
formada por estudantes das mais diversas
áreas, desde as ciências da saúde e tecnológicas até as humanas, reafirmando o
caráter interdisciplinar da Permacultura.
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Intolerância alimentar é mais
frequente na vida moderna
Demanda. Você já parou
para pensar na quantidade
de alimentos sem glúten e
sem lactose que surgiram
no mercado? Isso acontece
porque o número de pessoas
que sofrem de intolerâncias
alimentares cresceu
Carolina Campos
Repórter

C

lassificadas como alergias e intolerâncias alimentares, essas patologias tornaram-se cada vez mais
presentes na população. Isso acontece devido às reações anormais que o organismo apresenta a determinados alimentos.
O que varia entre as duas categorias é o
tipo e gravidade dessas reações. A pessoa
pode desconfiar dos sintomas que sente
após a ingestão de determinado alimento.
De acordo com a nutricionista Mariana Frota, essas intolerâncias se manifestam devido ao constante e precoce contato com derivados do leite e produtos que
contêm glúten. “Torna-se mais frequente
o consumo precoce em altas quantidades de produtos lácteos e alimentos que
contém glúten”, afirma. As intolerâncias
alimentares são classificadas como uma
série de reações anormais que o organismo desenvolve após a ingestão de determinados alimentos. Dentre estas, existem
algumas que são mais comuns e que se
manifestam em mais pessoas. Uma delas
é a intolerância à lactose.
A intolerância à lactose caracteriza-se
pela incapacidade que o organismo tem de
digerir a lactase (açúcar do leite) presente
em laticínios. De acordo com o Hospital
Israelita A. Einstein, essa intolerância se
mostra mais comum em pessoas entre 14
e 60 anos e seus sintomas são, geralmente,
cólicas abdominais, distensão abdominal e
diarreia. Mariana explica que existem três
tipos de intolerância, que variam de acordo com a maneira como se manifestam. “A
primária acontece decorrente do envelhecimento. A secundária é resultado de alguma doença ou ferimento e a congênita
acontece quando a pessoa já nasce com o
problema”, afirma a nutricionista.
Andressa Bezerra, 18, estudante,
descobriu que estava com intolerância à
lactose quando tinha 16 anos e conta que
foi muito difícil se adaptar à nova rotina
de alimentação. “Adquiri [a intolerância]

Saudável. O chocolate é um dos principais alimentos que são cortadas da dieta de pessoas com intolerância à lactose. Foto: Celina Diógenes

quando ia fazer 17 anos. Não cresci me
adaptando. A mudança teve que ser brusca’’, afirma a estudante. Andressa passava por momentos de estresse quando começou a ter reações a alimentos que era
acostumada a ingerir e desconfiou que se
tratava de intolerância à lactose.
Um outro tipo de intolerância que se
mostra bastante comum é a intolerância
ao glúten. Esta é como uma sensibilidade
a essa proteína que pode se dever à exposição frequente ao glúten presente no
trigo, centeio e outros cereais.
Zanandrea Silva, 42, dona de casa, teve
que se readaptar a uma vida com diferentes hábitos alimentares. “Eu sempre me
alimentei normalmente, mas alguns meses atrás, comecei a sentir fortes dores no
estômago, depois de algumas refeições”,
afirma Zanandrea, que teve o diagnóstico
quando realizou exames solicitados pelo
gastro. E complementa: “É muito difícil
achar comidas alternativas pra quem não
pode comer glúten que não sejam muito
caras e que sejam gostosas. As opções são
muito poucas”.
A nutricionista Mariana Frota afirma
que se deve ter cuidado ao tentar dietas
que excluem completamente alimentos

derivados do glúten da rotina alimentar, pois, após longo tempo sem contato
com o glúten, a pessoa pode vir a desenvolver intolerância ao mesmo. Mariana
comenta sobre o aumento de produtos
“sem lactose” que estão presentes no
mercado e afirma que, para as pessoas

que desejam parar totalmente de consumir a lactose, o cuidado com esses
produtos deve ser redobrado, pois estes
possuem a enzima lactase (que auxilia
no processo da digestão da lactose). A
solução é retirar completamente os derivados do leite da dieta.
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Jovens começam a fumar
cigarro cada vez mais cedo
Cigarro. A iniciação de jovens no consumo do cigarro acontece
por diversos motivos. É importante conhecer os malefícios que
a nicotina traz para o corpo e tratamentos eficazes

Matheus Miranda
Repórter

A

ceitação social, influência de
amigos tanto no colégio quanto
nas universidades ou até mesmo curiosidade são apenas alguns dos
inúmeros motivos que levam um jovem a
colocar o primeiro cigarro na boca. Muitos que fumam entram nessa “cortina de
fumaça” antes de completar a maioridade.
A Vigitel (Vigilância de Fatores de Riscos para Doenças Crônicas por Inquérito

Telefônico), no início de 2016, comprova
que a população de Fortaleza acima dos
16 anos registrou um percentual de 23,6%
de fumantes e, ainda, de 17,4% de fumantes passivos (pessoas que não fumam, mas
convivem com fumantes).
A principal substância ativa encontrada naturalmente no tabaco — matéria
prima que dá origem ao cigarro — é a
nicotina, poderoso estimulante do sistema
nervoso central. Com o início do consumo
dessa substância, o cérebro exige quantidades cada vez maiores, e isso explica por

que as pessoas se tornam viciadas. Apenas na fumaça do cigarro existem mais de
4.770 substâncias tóxicas, como alcatrão
e monóxido de carbono, e até substâncias
radioativas, como polônio 210 e cádmio,
que são encontradas nas baterias de automóveis.
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o fumo é responsável por
30% de mortes ocasionadas por câncer,
sendo 90% dos casos de pulmão. Além
disso, o tabagismo está ligado à origem
de tumores malignos em outros órgãos,
como boca, laringe, pâncreas, rins, bexiga, colo do útero e esôfago.
Problemas na sociedade

Mesmo com tantas campanhas de conscientização contra o cigarro, o número de

jovens que decidem embarcar no vício é
cada vez maior. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o tabaco é a
segunda droga mais consumida entre os
adolescentes, o que em parte se deve às
facilidades e estímulos para obtenção do
produto, como, por exemplo, o baixo custo.
A faixa etária mais afetada, de acordo
com o cardiologista Marcos Vieira, 47,
são os jovens entre 15 a 24 anos. ‘‘Em
média, o usuário vive dez anos a menos
que um não-fumante. “As substâncias
introduzidas no corpo de um adolescente pelo cigarro causam danos imediatos
e acumulados, prejudicando a saúde do
indivíduo e elevando os riscos de propagação de diversas doenças’’, relata o cardiologista. Um atrativo para o consumo
são as propagandas, que até pouco tempo
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associavam o tabaco às imagens de beleza, sucesso, liberdade, poder, inteligência
e outros atributos desejados pelos jovens.
O estudante de Engenharia Mecânica
Leonardo Ribeiro, 22, por exemplo, fuma
há oito anos, ou seja, desde os 14. Ele começou escondido dos pais, já procurou
ajuda médica e, apesar das consequências,
continua a fumar. ‘‘Comecei sem influência de ninguém, apenas por curiosidade e
vontade própria. Já tentei parar diversas
vezes e, em uma delas, até já procurei
ajuda médica, porque percebi que estava
gastando muito dinheiro com essa dependência’’. Leonardo ainda comenta que,
quando tentou parar de vez com o cigarro,
começou a ficar estressado por banalidades do dia a dia.
Equivocadamente, muitas pessoas acreditam que o tabagista é uma pessoa que não
deixa de fumar porque não quer. Na verdade, não é bem assim. Quem fuma sofre
de dependência química, ou seja, é alguém
que, ao tentar deixar de fumar, se confronta
com grandes desconfortos físicos e psicológicos que trazem sofrimento, e que podem
impor a necessidade de várias tentativas até
que finalmente consiga abandonar o tabaco.

A dona de casa Rosângela Mendonça
conta que começou a fumar desde os seus
18 anos de idade e hoje, aos 45, sabe que
é preciso abandonar esse vício. ‘‘Quando
eu subo a escada, aqui de casa, já me sinto cansada. Uma escadinha a toa, parece
que tem 12 degraus. Beber, graças a Deus,
já tem mais de sete anos que eu não boto
uma bebida de álcool na boca. O cigarro
que está sendo difícil. Às vezes, eu passo
12 horas sem fumar, mas, quando eu chego em casa, adeus! Não passo sem ele’.
Evite esse vício

Os benefícios de parar de fumar são bem
conhecidos. Mas o poder viciante da nicotina, o hábito diário e a pressão de amigos
ou familiares tornam a decisão de largar o
cigarro muito difícil. Segundo o cardiologista Marcos Viana, a dificuldade existe,
sim, porém querer parar de fumar depende exclusivamente do fumante. ‘‘Evitar
o cheiro do cigarro é uma das principais
dicas para quem deseja parar de fumar.
Por isso, deve-se lavar as roupas, cortinas,
lençóis, toalhas e qualquer outro objeto
que possa ter cheiro de cigarro’’.
Além disso, de acordo com o Institu-

to Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), um fumante diário de cigarros
industrializados gasta em média R$ 78,43
por mês com os cigarros. O Brasil, em
2015, tinha mais ex-fumantes (18,2%) do
que fumantes (17,4%), pelo menos entre
a população maior de 30 anos de idade. E
a proporção de tabagista está caindo ano
após ano.
A epidemia global do tabaco mata
quase 6 milhões de pessoas por ano. Destas, mais de 600 mil são fumantes passivos. Se nada for feito, estão previstas mais
de 8 milhões de mortes por ano a partir de
2030. Mais de 80% dessas mortes evitáveis atingirão pessoas que vivem em países de baixa e média rendas.
Este ano, a OMS definiu como tema
para serem trabalhados internacionalmente as embalagens padronizadas de cigarro
e correlatos.
Se você quer parar de fumar, comece
escolhendo uma data para ser o seu primeiro dia sem cigarro. Este dia não precisa ser um dia de sofrimento. Faça dele
uma ocasião especial e procure programar
outra coisa que goste de fazer para se distrair e relaxar.

‘‘As substâncias introduzidas
no corpo de um adolescente
pelo cigarro causam danos
imediatos e acumulados,
prejudicando a saúde global
do indivíduo e elevando
os riscos de propagação de
diversas doenças’’
Marcos Vieira

Estatísticas sobre o tabagismo
A fumaça do cigarro
tem mais de 4,7 mil
substâncias tóxicas.

‘‘Às vezes, eu passo 12 horas
sem fumar, mas, quando eu
chego em casa, adeus! Não
passo sem ele”
A OMS estima que um
terço da população
mundial jovem seja
fumante (2 bilhões de
pessoas).

Rosangela Mendonça

Na Paraíba, o número de
fumantes passa dos 450
mil, sendo 90 mil destes
somente em João Pessoa.
No Brasil, 200 mil pessoas
morrem todos os anos por
doenças causadas pelo
tabagismo.

“Já tentei parar diversas
vezes e, em uma delas, até
já procurei ajuda médica,
porque percebi que estava
gastando muito dinheiro com
o meu vício’’
Leonardo Ribeiro

18

Novembro de 2016

Afroempreendedorismo gera renda
para donas de casa e universitárias
Empreendedorismo.
Geração de renda para
donas de casa e para
universitárias com a
expressão da identidade
negra no comércio
é um dos pilares do
afroempreendedorismo
Larissa Carvalho
Repórter

O

afroempreendedorismo é um
meio para gerar renda entre descendentes da cultura negra e dos
saberes das comunidades quilombolas
remanescentes. A proposta é tornar visível e comercializar trabalhos produzidos
que tenham esse viés cultural, tais como
peças de acessórios, artesanatos, vestuários e brinquedos para crianças. No Brasil, o fenômeno está em ascensão e trouxe
oportunidades de crescimento econômico, além da inclusão de empreendedores
e artistas afrodescendentes no mercado.
A realidade é bastante presente, pois
a comercialização dos produtos especializados é feita de forma fácil. Grupos e
organizações, como o Coletivo de Mulheres Negras do Mato Grosso do Sul, o
Instituto de Economia da Universidade
de Campinas (Unicamp), a Rede Brasil
de Afroempreendedores (REAFRO), a
Rede Nacional de Micro e Pequenos Empresários e Empreendedores Individuais
Afro-Brasileiros, o Coletivo de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros
(CEABRA-SP) e a Associação Nacional
dos Coletivos de Afroempreendedores
(ANCEABRA), realizam seminários e
encontros para pautar discussões sobre a
questão e enfrentá-la.
Para incentivar essa geração de renda,
iniciativas como o Projeto Brasil Afroempreendedor (PBAE) buscam fomentar o
desenvolvimento social e econômico ao
valorizarem as produções do empreendedor negro. Desde 2015, o projeto realiza
ações de capacitação para pessoas que
empreendem de forma individual e apoia
também a formação de micro e pequenas
empresas do ramo. Isso acontece pela Política Nacional de Fortalecimento do Empreendedorismo Afro-Brasileiro.
Para fomentar também o crescimento
do mercado no País, de acordo com o site
do Instituto Adolpho Bauer (IAB-Curitiba), até 2017 o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) investirá cerca de

Cultura. O afroempreendedorismo é uma realidade entre universitárias e donas de casa. Foto: Tércia Rabelo

500 mil reais em um programa inédito,
conhecido como o Inova Capital – Programa de Apoio a Empreendedores Afro-Brasileiros. O intuito é estudar o mercado consumidor negro que se formou para
identificar negócios inovadores e com alto
potencial de crescimento. O projeto visa
também a capacitar e dar visibilidade ao
empreendedor.
Diante do cenário de crise econômica e desemprego que o País enfrenta na
atualidade, muitas mulheres negras encontram no empreendedorismo uma saída
para mudar a situação. É o caso de Cristina Alves, 27, dona de casa, que acredita
no crescimento do ramo. “Estamos mais
empoderados quanto às nossas origens e,
por isso, queremos mostrar cada vez mais
que nós somos capazes de ser donos do

“É uma ponte porque
muitas mulheres
querem assumir a
sua identidade. Não
querem mais se
submeter ao que a
mídia dizia que elas
tinham que ser”
Anna Bianka

Possibilidade. Esse mercado gera renda para muitas mulheres negras. Foto: Luís Alves

nosso próprio negócio”, ressalta. Ela fa-

brica jóias que representam e valorizam a
cultura afro.
Anna Bianka, 21, estudante de Arquitetura e Urbanismo, também considera
que o ramo está crescendo, além de ser
uma forma de as mulheres negras se assumirem como tal. “É uma ponte, porque
muitas mulheres querem assumir a sua
identidade. Não querem mais se submeter
ao que a mídia dizia que elas tinham que
ser”, afirma. Para ela, muitas meninas não
teriam coragem de usar um turbante ou
uma faixa como têm atualmente.

Acessórios, bijuterias, bonecas e rou-

pas são produtos feitos pelas artesãs. Todos eles expressam e representam aspectos da identidade negra. Tamires Ferreira,
24, que se considera afroempreendedora,
pontua que, dentro do seu trabalho [ilustrações, quadros e brincos], ela busca ressaltar toda a singularidade e a beleza da
população negra, principalmente das mulheres. “São o grande foco do meu trabalho. Ser uma afroempreendedora significa
mostrar, por meio da arte, algo que eu vivencio no meu cotidiano enquanto mulher
negra. Então, é uma extensão daquilo que
eu sou”, enfatiza.
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Escotismo estimula o convívio
com a diferença entre jovens
Inclusão. Escotismo é uma
ótima opção para jovens
desenvolverem suas
habilidades físicas, sociais
e intelectuais por meio do
convívio com a natureza e
dos princípios escoteiros

Lígia Grillo

educação. Trabalhar a inclusão faz com
que nossos jovens e até mesmo os adultos
consigam conviver de forma harmoniosa, na construção de um mundo melhor,
onde se respeitem as diferenças e se valorize a vida”, afirma Sandra Valda, 54,
funcionária pública estadual e escotista
no 25º Grupo Escoteiro Eudoro Corrêa
em Fortaleza. “Respeitando os limites de
cada um e aceitando o outro como ele é,
fazendo atividades onde cada um tenha a
oportunidade de vivenciar esses momen-

tos. O mais importante é fazer com que
todos nós aprendamos a conviver com
harmonia”, completa.
Fins educacionais

O site dos Escoteiros do Brasil disponibiliza uma cartilha sobre como lidar com
as deficiências com o objetivo de facilitar
e estimular o convívio entre as pessoas e
o movimento escoteiro. Nela são explicados seus diversos tipos e a importância de
conviver com a diversidade.

Repórter

O

lema principal dos escoteiros é
“Sempre Alerta Para Servir”.
Além dele, existem as dez leis
escoteiras, uma das quais diz que “o escoteiro é amigo de todos e irmão dos demais
escoteiros”. Ou seja, deve aceitar as diferenças, não importando a classe social, religião ou nacionalidade. Isso abre portas
para a inclusão de jovens com dificuldades em qualquer âmbito, permitindo seu
desenvolvimento físico, pessoal e social.
Edvaldo de Oliveira, pai de Anderson
de Oliveira, 19, estudante, conta como o escotismo ajudou no desenvolvimento de seu
filho autista e como o ajudou na diminuição da ansiedade e no aumento da autoestima. “Fora do grupo ele ainda tem dificuldade de socialização, isso devido ao autismo,
porém, o escotismo o deixa bem. Ele gosta
das pessoas, conversa com e sobre elas, bem
diferente do convívio no dia a dia com estranhos. Mas, mesmo ele ainda sendo meio
fechado em relação a pessoas estranhas, notei que tem conseguido se desenrolar mais
facilmente”, relata.
“A inclusão no movimento escoteiro é
importante, pois somos um movimento de

“Trabalhar a
inclusão faz com
que nossos jovens
e até mesmo os
adultos consigam
conviver de forma
harmoniosa, na
construção de um
mundo melhor.”
Sandra Valda

Autonomia. Escotismo procura desenvolver no jovem a
autoconfiança para gerir seus próprios caminhos. Foto: Divulgação
Grupo Escoteiro Eudoro Corrêa

O escotismo é um movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins
lucrativos. Foi fundado pelo inglês Robert Stephenson Smyth Baden-Powell,
com o intuito de desenvolver o jovem
por meio de um sistema de valores que
prioriza a honra, baseado na promessa e
na lei escoteira. Por meio da prática do
trabalho em equipe e da vida ao ar livre,
o escotismo faz com que o jovem assuma seu próprio crescimento, tornando-se
um exemplo de fraternidade, lealdade,
altruísmo, responsabilidade, respeito e
disciplina. O grupo conta com mais de
40 milhões de membros no mundo, de
acordo com a Organização Mundial do
Movimento Escoteiro (OMME).
Os ramos, como são nomeadas as divisões por faixa etária, são denominadas de
ramo lobinho (6,5 a 10 anos), ramo escoteiro (11 a 14 anos), ramo sênior (15 a 17
anos) e ramo pioneiro (18 a 21 anos). A
partir de 21 anos, os jovens são considerados voluntários e atuam como escotistas.
Dentro das divisões de cada ramo existem as patrulhas, ou matilhas, como são
chamadas no ramo lobinho, normalmente
com até 6 integrantes.
Os escoteiros no Brasil são representados pela organização “Escoteiros
do Brasil”. Em nível mundial, o Movimento Escoteiro é regido pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro
(OMME), que é uma organização independente, apolítica e não-governamental,
composta de 164 organizações nacionais.
Essas organizações estão espalhadas por
223 países e territórios em todo o mundo.
Para conhecer melhor o escotismo,
acesse o vídeo do lado esquerdo por
meio do QR Code.
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Campanha publicitária

Projeto Pau de Arara realiza sua 9ª edição

Nessa jogada
O Xeque-mate é seu.
COM A ESTRATÉGIA CERTA, VOCÊ DEFINE A DISPUTA.

Crato. Alunos posam para foto em mais uma edição do projeto. Foto: Jari Vieira

O Pau de Arara, projeto de extensão

Jaguaribe, no Ceará. Como produto final

dos cursos de Jornalismo e Publicidade

do projeto, os alunos, em parceria com

e Propaganda da Unifor, realizou sua

os professores e assistentes, vão traba-

viagem semestral entre os dias 22 e 26

lhar o material coletado durante a via-

de junho. Os destinos foram as cidades

gem para a confecção de uma exposição

de Exu, em Pernambuco, Nova Olinda,

fotográfica. O projeto gerou um docu-

Santana do Cariri, Juazeiro do Norte e

mentário com as imagens registradas.

UMA CAMPANHA DA
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
Curso de Farmácia
unifor

Páscoa

Farmácia viva
lúcia gurgel

NIC promove ação social com o Emaús
A AssessoriaNIC entregou ao Movimen-

cina de consertos dos materiais recebi-

to Emaús: Amor e Justiça cerca de 300

dos por meio de doações.

livros arrecadados durante a Semana

Essa é a terceira vez que a Asses-

PáscoaNIC. A ação foi desenvolvida pela

soriaNIC protagoniza ação social. Em

célula com o objetivo de fomentar a so-

2016, na primeira edição da Semana

lidariedade e a integração dos monitores

PáscoaNIC, a célula arrecadou cerca de

NIC participa de mais uma etapa da
campanha contra o Aedes Aegypti

do Núcleo Integrado de Comunicação.

200 livros, que foram doados para o

No período de 25 a 28 de maio, a Uni-

O objetivo foi reforçar os trabalhos de-

Os livros, recebidos por Thaisa San-

Projeto Social Revarte: Resgate dos Va-

for, em parceria com o NIC e o cur-

senvolvidos no combate ao mosquito den-

tiago, auxiliar administrativo da ONG,

lores pela Arte. No Natal do mesmo ano,

so de Farmácia, promoveu ações de

tro e fora do campus, iniciados em 2016,

foram direcionados para as crianças

arrecadou alimentos, que foram doados

combate ao mosquito Aedes Aegypti.

quando a Unifor buscou conscientizar alu-

acolhidas pelo projeto Casa do Saber,

para o Lar Torres de Melo.

As ações fizeram parte da segunda

nos, professores e demais colaboradores

etapa da campanha Não Subestime

do grande aumento de casos de Chikun-

Esse Adversário.

gunya, Dengue e Zika no estado do Ceará.

que funciona no bairro Pirambu.

O trabalho fez parte do projeto de in-

Os monitores da AssessoriaNic visita-

tegração da célula de Assessoria dentro

ram as instalações do projeto no bairro

do NIC. O ganhador recebeu uma cesta

Cristo Redentor, onde conheceram a ofi-

de Páscoa produzida pela Assessoria.

Integração

Assessoria NIC desenvolve parceria com o CEMP UFC
A célula de Assessoria do Núcleo Integrado de Comunicação da Unifor
produziu neste semestre um Plano de
Comunicação para o Centro de Empreendedorismo (CEMP) da Universidade Federal do Ceará.
O plano envolveu todas as células do
NIC, protagonizando o processo de comunicação integrada desenvolvido pela
Assessoria desde o ano de 2015.
As peças elaboradas tiveram o objetivo de promover a comunicação e organização interna do CEMP, assim como
Social. Mais de 300 livros doados pelas células do núcleo. Foto: Jari Vieira

direcioná-lo ao seu público-alvo.

Planejamento. Reunião das células do NIC
com o CEMP. Foto: Jari Vieira

