
De olho
na traição

Uma nova safra de detetives está se 
especializando em descobrir casos 
de traição extraconjugais.  
O Sobpressão mostra quem são 
esses profissionais, como ser um 
deles, e explica: por que traímos?
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COMÉRCIO.
Lingeries viram febre 
e aquecem mercado 
no Ceará

PATRIMÔNIO.
As histórias da 
Casa Barão de 
Camocim

CIDADE.
Bicicleta é a 
nova saída 
para trânsito 
caótico

MUNDO.
Intercâmbio: 
entre 
sorrisos e 
lágrimas

As bicicletas têm sido um 
sucesso para os fortalezenses. 
A prática acolhe adeptos para 
usufruirem da nova estrutura 
cicloviária da Cidade.

A experiência pode ser            
inesquecível, mas repleta de 
momentos difíceis. A saudade 
da família e a adaptação são al-
guns pontos para os quais todos       
devem estar preparados.

Muitos estilos e modelos para todos os tipos de 
mulheres. No Ceará, a procura por peças ínti-
mas cresceu nos ultimos anos e agora o Estado é 
referência no setor. 

Conheça as histórias de pessoas que viveram no 
casarão localizado no Centro de Fortaleza.Cons-
truído no século XIX, o patrimônio faz parte da 
memória da Capital cearense. 
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TENDÊNCIA.

Mundo gourmet toma 
conta da cidade
Tapioca, dindin, churros. Alimentos antes encontrados com faci-
lidade a preços populares agora são objetos de desejo dos apre-
ciadores da culinária. Saiba como aconteceu essa revolução.

SOB
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Editorial

40ª edição em 
alto nível!
Quem acompanha a maratona de montar 
um jornal sabe que esta é a expressão mais 
apropriada para resumir a 40ª edição do 
Sobpressão. A trajetória de um trabalho 
semestral se concretiza aqui. As reuniões 
de decisão de pauta, os debates calorosos, 
as diagramações, o trabalho de campo, as 
diversas entrevistas estão agora em suas 
mãos para um verdadeiro deleite.

O público feminino está sendo pre-
senteado! Vamos descobrir o universo 
das lingeries e o crescimento desse mer-
cado na nossa cidade. Para quem gosta 
de superação, o Sobpressão vem com um 
leque de novidades: ex-obesos, atletas es-
peciais e jovens brasileiros trabalhando 
fora do País. Nossos redatores ultrapas-
saram os segredos dos “sherlock holmes” 
cearenses e contam um pouco da arte de 
“caçar infiéis”.

Ao longo de sua leitura, um cheirinho 
de comida vai fazer com que você não re-
sista à tentação de visitar os novos estilos 
de lanchonetes que estão virando uma fe-
bre. Uma vontade de trocar o carro pela 
bicicleta? Claro que isso já é realidade em 
nossa cidade.

E, quem foi que disse que jovem 
brasileiro não tem memória cultural? A 
Casa Barão de Camocim é um exemplo! 
Casa com vasta história, misturando-se 
também nesta edição, na larga saga dos 
japoneses até o Ceará. Mas nem tudo é 
alegria nesta edição. Temos que lembrar 
dos idosos sendo mal tratados, abando-
nados. E os comediantes? Tão alegres no 
palco, mas tão infelizes fora deles. Não 
muito diferente estão os vendedores am-
bulantes. Muitos ganhando o pão de cada 
dia vendendo balas e salgadinhos dentro 
dos ônibus e seus terminais, mas sendo 
descriminados pela sociedade e pela Pre-
feitura.

Ufa! Você deve estar doido para se 
banquetear com tantas novidades. Vá lá. 
Delicie-se, arrepie-se, indigne-se e apren-
da ainda mais com esses alunos que, pra-
ticando, ensinam como fazer jornalismo 
com qualidade e vontade.
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Artigo

Artigo

Manchas de grafites na 
história da cidade

Solidariedade 
vem de casa

Em abril de 2015, a Praça da Gentilândia, no bairro do Benfica, 
acordou diferente. As pedras tortas do calçamento continuavam 
iguais, as pessoas transitavam pelo local, os ambulantes ven-
diam suas mercadorias como de costume, mas cores fortes e 
contrastantes fisgaram o olhar dos citadinos para dois pontos, 
que por muito tempo foram invisíveis naquele espaço. Os bustos 
de João Gentil, fundador do bairro, e Ludwig Lazarus Zamenhof, 
criador da língua Esperanto, perderam sua cor opaca e cinza, e 
ganharam vida.

A intervenção trouxe simultaneamente repulsa e sorriso, di-
vidindo opiniões sobre a manifestação artística. Além da pintura 
nos bustos, também foram feitas inscrições nas bases que sus-
tentam as duas imagens.

Se aquelas estátuas, há tanto tempo congeladas naquele es-
paço, pudessem pensar, o que achariam disso? Patrimônios ins-
talados na praça, abandonados e mal sendo notados, por sorte, 
às vezes, recebendo um olhar do canto de olho do cidadão que 
passava perdido pelo local. De repente, o vislumbre, a atenção 
de boa parte dos frequentadores e a discussão sobre eles.

O debate não é novidade para a capital cearense. O artista 
visual Rafael Limaverde, durante a primeira edição do Festival 

Concreto, fez uma intervenção sobre o farol do Mucuripe, em-
blemático monumento de Fortaleza, chamando a atenção da 
cidade para o patrimônio, que estava abandonado. Já em São 
Paulo, em fevereiro passado, o prefeito Fernando Haddad (PT) 
atraiu críticas e aplausos ao autorizar e participar da pintura feita 
por grafites nos Arcos do Jânio, estrutura centenária, tombada 
pelo Município.

Construído em 1350, o castelo Kelbun, na Escócia, é um 
grande exemplo deste diálogo entre patrimônio e arte urbana. 
Em 2007, toda a fachada do local foi grafitada pela dupla brasi-
leira Os Gêmeos. A arte, previsivelmente, gerou muita discussão, 
sendo questionada a necessidade dela em um bem que já era 
tão bonito. Ainda não se sabe quem estava certo nesse diálogo, 
porém depois da intervenção o castelo se tornou um dos pontos 
turísticos mais visitados do País.

Como grito de protesto, a arte urbana vem ressignificar os 
monumentos. Não há depredação, destruição ou roubo, e sim 
uma intervenção artística, colocando o espaço em pauta, não só 
pelas instituições governamentais, mas também pelos cidadãos, 
que acabam de uma forma ou de outra refletindo sobre os patri-
mônios e história da cidade.

Vimos os números oficiais do último desastre natural ocorrido 
no Nepal. 7.040 mortos e 14.123 feridos; segundo a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), quase 160.000 casas foram 
destruídas e 143.000 afetadas pelo terremoto. A tragédia afe-
tou economicamente, politicamente, e sobretudo, psicologi-
camente todos os envolvidos na tragédia. A região hoje está 
praticamente em ruínas e o povo, desolado à espera de ajuda. 
O Brasil já começou uma campanha através da Cruz Vermelha 
para arrecadar alimentos, mantimentos e medicamentos para 
as vítimas do terremoto. 

O Japão mandou equipe de policiais e bombeiros. A China 
enviou um grupo especializado e cães farejadores para contribui-
rem na busca. A Alemanha, barracas, roupas de cama e outros 
mantimentos. Israel levou médicos, remédios e vacinas para os 
atingidos. Além disso, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda 
de três milhões de euros; a Inglaterra, cinco milhões de libras es-
terlinas; Austrália e Nova Zelândia, cinco milhões de dólares; os 
Estados Unidos doaram um milhão de dólares e disponibilizaram 
equipes de apoio. 

Toda a mobilização para ajudar aqueles que necessitam nos 
mostra o quanto precisamos do outro para a construção de uma 

sociedade. Países com culturas distintas e, muitas vezes, visões 
divergentes se unem no intuito de amenizar o sofrimento de ou-
tro. É como aquele irmão distante que nos liga do outro lado do 
país e mesmo que ele não venha passar o Natal conosco, se ele 
precisa, iremos correndo ajudar. Isso nos mostra que a socieda-
de só é forte o bastante em união. É como um quebra-cabeça 
que só faz sentido quando está montado.

O Brasil, cheio de diversidade e, nos últimos tempos, adver-
sidades, mostrou-se disposto e tem tentado ajudar como pode 
aqueles que precisam de ajuda. Brasileiros voluntários se sensi-
bilizaram com a atual situação do Nepal. E eu sei, pessimistas 
disfarçados de “realistas” virão com o discurso: “Como pode 
se preocupar com Nepal, quando o nosso país está cheio de 
pobreza todos os dias? É hipocrisia”. Mas não. Aquele que se 
preocupa com o Nepal hoje ajudou o vizinho com a mudança 
ontem, colaborou com a limpeza da praia no último mutirão de 
limpeza do Ano Novo e, muito provavelmente, ajudou você, que 
reclama, com aquelas compras pesadas do supermercado. É 
simples. Quem hoje pensa no macro, muitas vezes já vivenciou o 
micro, as “pequenas” gentilezas do cotidiano.

E nosso País, ainda bem, tem resistido à amargura dos dias. 

Fernanda Cavalli
Estudante de  

Jornalismo - 7º Semestre

Vitória Matos
Estudante de  

Jornalismo - 7º Semestre

Manuela Serpa
Jornalismo

7º  Semestre
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Crônica Crônica

Aos olhos 
da infância

O ônibus 
em sua plenitude

Um pouco mais moça tive a chance de voltar a 
percorrer toda a extensão daquela espécie de ‘ca-
sa-trem’ dos pais de meu pai. Percebi, no entan-
to, que meus olhos registravam algo já conhecido, 
mas estranho, algo que minha memória de crian-
ça, ainda um tanto recente, não queria acreditar.

O saudosismo herdado do “Seu Manel” não me 
permitia aceitar que a sua casa de tantas lembran-
ças possuía dimensões tão menores e sem graça. 
Preferi abandonar o mais rápido aquela residência, 
ainda comprida e estreita, para não estragar o sa-
bor das melhores recordações. 

A casa onde tanto ri, me escondi e cansei de 
correr agora estava alugada, ocupada por outras 
pessoas, guardando outros móveis e novas histó-
rias. O local que até alguns anos atrás foi o territó-
rio mais explorado por mim quando mal alcançava 
a mesa, em aniversários, brincadeiras e rotina ri-
sonha mudou, de repente, em significado e feição.

A sala onde eu e meus irmãos dividíamos um 
valioso ovo de chocolate durante a Páscoa não era 
tão diminuta e sombria. O jardim de inverno, lugar 
preferido de D. Laura para dar continuidade aos 
seus crochês, era a coisa mais clara e linda, assim 
como os centros de mesa formados pela linha alva 
que corria entre seus dedos.

As tardes quentes com cheiro de bolo, cocadas 

ou doces de gergelim e goiaba, especialidades de 
vovó, não poderiam ser magicamente recriados 
naquela cozinha sem graça, um vão tão breve, co-
berto por uma cerâmica pálida, trincada e opaca.

O quintal que abrigava as brincadeiras mais ou-
sadas dos irmãos arteiros não seria aquele terreno 
de areia abandonado, sujo, sucateado e assustador. 

Pelo menos nosso brinquedo mais perigoso 
harmonizava-se melhor com minhas lembranças. 
A corda que nos levava e trazia dependurados era 
a enorme folha de um coqueiro e a escada para a 
grande aventura uma goiabeira, perfeitamente es-
culpida para os pés danados da criançada. Tudo 
ainda lá. 

O quarto do casal protagonista da família, 
onde um dia dormi discretamente enquanto ten-
tavam desesperadamente descobrir meu para-
deiro, não era assim tão sombrio e banal como 
agora o via. Até a cama onde me aconcheguei 
fardada, após desmaiar cansada da rotina da 
escola, era bem maior que aquela outra ali per-
dida no meio do nada, tão pouco convidativa. 
Foi, então, que percebi. A maturidade ou apenas o 
tempo em si traz um novo olhar sobre as coisas. 
Por vezes, frustante até demais. A perspectiva ten-
de a ser de cima para baixo, enviesada. As propor-
ções são outras. 

Acordo às 5h30min, já atrasado. Tomar banho, engolir o 
café, escovar os dentes e correr ao primeiro ponto de ôni-
bus. O motorista já inicia o dia fazendo o favor de queimar 
a parada, aí mais 10 minutos de espera. Lá vem o outro 
ônibus, subo e corro, passando por tudo: bolsas, sacolas e 
fios de fone de ouvido. Desço na segunda parada para pe-
gar o temido e disputado Pici/Unifor. Outras oportunidades 
aparecem,  existem as topics (microônibus) 55 e a 03, mas 
nada mais universitário do que pegar a linha Pici/Unifor. 

De longe vejo ele. Na verdade, eles. Sempre chegando 
juntos e atrasados, dois ônibus da mesma linha. E, olha, 
os motoristas já andam feito loucos. Puxa, empurra e xin-
ga, delicadezas que ocorrem até conseguir passar na ca-
traca. Já acomodado em cima do pé de um e escorado 
nas costas de outro, coloco meu fone e vou escutando 
a trilha que embala o meu dia ou, se preferir, posso ir es-
cutando a música evangélica que o motorista coloca em 
seu pen drive.

Em frente à igreja de Fátima, na Avenida 13 de maio, 
rezo para o ônibus não sair dali,  pelo sol que atravessa as 
folhas das árvores altas e pelo vento que refresca o ônibus.

Na altura da Assembleia Legislativa, sobe uma velhinha 
e o senso de educação desaparece. Não sei o que acon-
tece, mas algumas pessoas dormem e outras ficam cegas.

Tenho pra mim que muita gente tem parente doente 
ou o Hospital São Carlos possui o maior quadro de fun-
cionários de unidades hospitalares em Fortaleza. Nunca 
vi tanta gente descer na mesma parada. Sigo viagem 
olhando pela janela que funciona como um divã para 
qualquer pessoa. Os desejos, aflições, raivas e planos 
para o dia são despejados ali, quase caindo em quem 
passa pela calçada.

Em uma parada de um shopping sobe um jovem do 
Manassés, vendendo suas canetas esferográficas nas 
mais variadas cores (que nunca falham!) ou as pastilhas 
mity, que são ‘boas para tratar rouquidão’, ‘refrescar a gar-
ganta’ e são feitas com o mais ‘puro hortelã’.

E dobra, desce e para no sinal, assim se repete até o 
ponto final. Chegando na Avenida Washington Soares é 
aquele trânsito “lindo”, carros, motos e topics buzinando. 
Às vezes me pergunto se no semáforo existe algum dis-
positivo sonoro que acelere o tempo do sinal vermelho. Os 
motoristas acham que sim. E o ponto final se aproxima, 
descem os alunos da FIC e já na outra parada os alunos 
da Unifor. 

Se analisarmos bem, o ônibus é o mais puro reflexo da 
vida: cheio de sobe e desce, obstáculos, curvas e para-
das; pessoas que incomodam e tomam seu lugar e outras 
que aparecem para ceder espaço. Cabe a cada passagei-
ro da vida ser rápido e garantir um bom assento na janela.

Lígia Costa
Estudante de  

Jornalismo - 7º Semestre

João Neto
Estudante de Jornalismo - 7º Semestre

Crônica

Um simples 
bom dia

Acordar cedo é um problema para muitos brasileiros, 
principalmente, se o “acordar cedo” for para pegar um 
ônibus. O problema se agrava quando aquele cidadão 
chega na parada de ônibus e percebe que não importa 
quão cedo ele acorde; sempre haverá outros que acor-
daram mais cedo e que já estão na parada esperando 
um ônibus. Todo esse esforço para nada, pois o ônibus 
é sempre lotado. 

Isso tudo ocorre por muitos fatores: políticos, sociais, 
econômicos etc. Mas nem todo esse sofrimento justifica 
a grosseria com o outro, principalmente com um trocador 
simpático. O ônibus 075-Campus do Pici/Unifor é co-
mandado pelo motorista José e o trocador Marcelo. Um 
é calado e o outro não sabe o que é passar cinco minutos 
sem dizer, pelo menos, 20 palavras. 

Sempre com um sorriso para dar um “bom dia”, Marce-
lo logo consegue reconhecer  um conversador como ele. E 
isso é suficiente para passarem a viagem tagarelando. Mas 
ambicioso, Marcelo, não se contenta em parolar só com 

um usuário, ele precisa trazer um sorriso e um verdadeiro 
debate a todos os sonolentos e despertos no ônibus. 

E é nesse momento que aparecem aqueles brasileiros 
que odeiam “acordar cedo”. São os brasileiros de cara 
feia para as intermináveis estórias de Marcelo. Muitas ve-
zes regojitam um  “não quero saber” ou não respondem 
aquele animado “bom dia”, mas Marcelo não desanima e 
procura o próximo par de olhos abertos.

Por mais que essa  atitude seja de uma grosseria gri-
tante, vale a pena pensar no que houve com a humanida-
de. É frustrante quando passamos por algo que dificulta 
nossa vida, e um ônibus lotado faz isso com a pessoa. 
Mas é necessária uma grosseria? Nem sempre teremos o 
que desejamos, isso é a lei que rege a vida, mas isso não 
significa que haja a necessidade de sermos pessoas que 
não conseguem dar um “bom dia” ou escutar a estória do 
outro. O mundo precisa de pessoas despertas, falantes 
e animadas que se importem o suficiente com as outras 
para desejarem um simples “bom dia”. 

Thais Moreira 
Estudante de  

Jornalismo - 7º Semestre
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Retratos de uma tarde na rua Governador Sampaio, Centro de Fortaleza. Fotos: Pedro Cela.



Idosos sofrem 
com a falta de 
abrigos

De “casas de horrores” a lares regulares, os abrigos para idosos em Fortaleza revelam o  
desafio de enfrentar um problema social que tende a se acentuar, no futuro, em todo o País

Uma situação “calamitosa”. Foi este o cená-
rio encontrado pelo promotor Alexandre 
de Oliveira Alcântara, da 17ª Promotoria 
de Justiça Cível de Fortaleza, ao realizar 
uma visita ordinária, em fevereiro de 2015, 
à Casa de Idosos Caminhos de Emaús, lo-
calizada no bairro Parque Araxá.

Era nesta Instituição de Longa Per-
manência de Idosos (ILPI), interditada 
após denúncia e constatação das irregu-
laridades, que 24 idosas conviviam com 
a fome e com o desconforto. O ambiente 
sujo, fétido, repleto de objetos acumula-
dos por todos os lados, atrativo para ra-

tos e baratas, assemelhava o lugar a uma 
“casa de horrores”, conforme relembra o 
promotor.

Após a interdição, Maria Nilza Be-
zerra, de 62 anos, foi transferida da 
instituição irregular para o Lar Torres 
de Melo, equipamento que presta as-
sistência integral há mais de 100 anos, 
no bairro Jacarecanga. Sua aparência 
séria e contida, no entanto, não é ca-
paz de esconder o descontentamento 
com aquela que foi sua moradia duran-
te dois anos. “Lá [Casa de Emaús] era 
horrível. Três horas botavam a gente 
para dormir. Não era bom. Eu nun-
ca dormia, passava a noite acordada”, 

reclama. Quando questionada sobre 
a sua estadia provisória no novo Lar, 
Maria Nilza conta apressada que lá é 
mais bem tratada.

Segundo a assistente social Karine 
Holanda, o Lar Torres de Melo é o abri-
go que atualmente atende 236 idosos 
(pessoas com 60 anos ou mais), o maior 
número no Ceará. Ainda que super-
lotada, a instituição recebeu 18 das 24 
idosas transferidas da Casa de Emaús, 
temporariamente.

Francisca de Castro, 78 anos, não 
precisou passar pela “casa de horrores” 
para chegar ao Lar Torres de Melo, onde 
vive há oito anos. Ela confirma o bom 

atendimento que recebe e fala sobre sua 
independência, embora não receba a vi-
sita nem auxílio de familiares. “Tive di-
ficuldade em aprender a andar na casa, 
mas a gente se acostuma a viver aqui. 
Hoje ninguém espera mais por família. 
Eu me aposentei e vivo com meu di-
nheiro”, orgulha-se a idosa.

Abrigamento insuficiente

Encontrar uma ILPI regular em Forta-
leza, que observe todos, ou pelo menos 
boa parte dos direitos dos idosos, é ain-
da como tatear no escuro. Segundo Ale-
xandre Alcântara, na Capital alencarina 
existem apenas entre 10 e 12 instituições 

Lígia Costa e Tatiana Soares 
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- todas lotadas - de longa permanência 
legalizadas, número incompatível com 
o aumento deste contingente etário. De 
acordo com dados do Censo 2010, a 
população de idosos na Cidade era de 
1,063 milhão de pessoas, enquanto ha-
via 658,9 mil em 2000.

“É preocupante quando a gente vê uma 
situação como a do Emaús. É necessário 
que o poder público - principalmente o 
municipal, que é o responsável por uma 
política pública no município de Fortale-
za - assuma essa responsabilidade porque 
é uma demanda crescente que, realmente, 
vai se agravar”, adverte o promotor.

“Caos” no Ceará

De acordo com o 9º artigo disposto no 
Estatuto do Idoso, “é obrigação do Esta-
do garantir à pessoa idosa a proteção à 
vida e à saúde, mediante efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em con-
dições de dignidade”.

Embora a legislação seja clara, na prá-
tica, não há como afirmar que os direitos 
dos idosos, em Fortaleza, estão sendo 
amplamente observados. A interdição da 
Casa no Parque Araxá, bem como a su-
perlotação do Lar Torres de Melo denun-
ciam a falta de compromisso do Poder 
Público com este público etário.

“Atualmente, o Estado do Ceará está 
passando por um caos nesse setor por-
que são pouquíssimas instituições que 
existem e o Estado mesmo só tem uma 
instituição, com apenas 104 idosos. A 
gente tem mais que o dobro de lá”, criti-
ca a assistente social do Torres de Melo.

Conforme antecipa o promotor Ale-
xandre Alcântara, a falta de boas condi-
ções do abrigo mantido pelo Estado no 
bairro São Gerardo, que “deveria ser o 
modelo”, pode vir a resultar, inclusive, 
em uma futura interdição. “O abrigo 
está em péssimas condições. Nós temos 
já um termo de ajustamento de conduta 
para que o Estado adequasse o abrigo às 
normas sanitárias, mas até agora nada. 
Ou seja, é a possibilidade do Ministério 
Público pedir até a interdição por falta de 
condições de funcionamento”, denuncia.

O Sobpressão entrou em contato 
com as diretoras da Casa Caminho de 
Emaús e da Unidade de Abrigo mantida 
pelo Estado do Ceará, mas ambas não se 
manifestaram sobre as denúncias.

Quando questionado sobre o Brasil es-
tar ou não preparado para lidar com um 
contingente de idosos cada vez maior, o 
promotor é enfático. “De forma alguma 
o Brasil está preparado para enfrentar a 
questão do envelhecimento e, quando 
digo Brasil, falo das famílias, da sociedade 
civil, de todos nós, do Estado brasileiro. 
Por conta deste despreparo, nós vamos ter 
muitos problemas, vamos ter várias pes-
soas sofrendo, como o que já verificamos 
aqui no cotidiano da promotoria”.

1 - Higiene na 
Casa de Emaús  

é precária 2 - 
Acúmulo de obje-
tos em espaço de 
convívio das ido-

sas 3 - Dormitório 
improvisado em 
área externa do 
abrigo. Fotos: 17ª 

Promotoria Cível

1

1

2

32

4

5

3

1 -Lar Torres 
de Melo 2 - Ido-
sa   exibe roupas 
de boneca feitas 

por ela 3 - Maria 
Nilza,  do Emaús 

para o Lar 4 - Idoso 
expoe sua pintura 

5 - Francisca de 
Castro. Moradora 
do Lar há 8 anos. 

Fotos: Lígia Costa e 
Tatiana Soares

“O Estado do Ceará está passando por um caos nesse 
setor porque são pouquíssimas instituições que existem 
e o Estado mesmo só tem uma instituição, com apenas 

104 idosos. A gente tem mais que o dobro de lá”
Karine Holanda - Assistente Social do Lar Torres de Melo

SOB PRESSÃO 
#40  •  Fevereiro/Maio de 20156



A expectativa de vida no Brasil gira em 
torno dos 75 anos e a população idosa 
fica cada vez mais em evidência. Surge, 
assim, a necessidade da implantação de 
políticas públicas e projetos de inter-
venção voltados para a  terceira idade, 
também considerada a “melhor idade”. 
Entre tantas categorias profissionais que 
prestam assistência aos idosos, destaca-
mos a Terapia Ocupacional.

Segundo a terapeuta ocupacional 
Ádyla Lucas, esta é uma profissão da 
área da saúde que atua no contexto fí-
sico, social e emocional do indivíduo, 
no intuito de favorecer independência, 
bem como tratar disfunções e promover 
melhor qualidade de vida.

Quando o idoso apresenta algum 
comprometimento físico, às vezes oca-
sionado por alguma sequela de acidente 
vascular encefálico, mal de Parkinson, 
ou acidente doméstico, a terapia fun-
cional utiliza outras abordagens, com 
técnicas que objetivam a funcionali-
dade motora. Os idosos que vivem um 

envelhecimento normal não ficam de 
fora dessa linha de cuidado. A Terapia 
Ocupacional trabalha com uma propos-
ta de promoção de saúde e prevenção 
de agravos, ofertando qualidade de vida 
através de atividades que sejam signifi-
cativas para os idosos, ajudando a lidar 
com o fim de sua vida produtiva, ou seja, 
a aceitação da aposentadoria juntamen-
te com a elaboração de projetos de vida. 
Alguns dos objetivos do terapeuta ocu-
pacional nos cuidados gerais do idoso 
são: tornar o idoso o mais independente 
possível, incentivar o idoso a fazer pla-
nos e traçar metas a serem alcançadas, 
promover saúde e reabilitar em caso de 
disfunções.

O procedimento para alcançar esses 
objetivos vem através de atividades lúdi-
cas, produtivas e psicomotoras que en-
volvam condicionamentos funcionais, 
circuitos psicomotores, práticas corpo-
rais, dança sênior, atividades manuais e 
ações comunitárias. Todas as atividades 
são pensadas de acordo com a necessi-

O parágrafo V do 3º artigo do Estatuto do Idoso diz que a 
“priorização do atendimento do idoso” deve ser de “sua pró-
pria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto 
dos que não a possuam ou careçam de condições de manu-
tenção da própria sobrevivência”. Conforme a lei, portanto, 
a prioridade é que o idoso fique com sua família e que seja 
atendido por ela, mas nem sempre isto é possível.

Terapia Ocupacional pode ser utilizada como 
opção para uma melhor saúde do idoso  

Serviços alternativos são criados 
para suprir aumento da demanda

dade de cada idoso ou de uma necessi-
dade coletiva. No Lar Torres de Melo, 
por exemplo, os idosos seguem a risca 
uma rotina voltada para a ocupação 
positiva com atividades, como Fisiote-

rapia, Terapia Ocupacional, Oficina de 
artes, sessão de cinema com debates e 
aulas de canto. Os idosos também parti-
cipam de festas comemorativas promo-
vidas pelo instituição. 

Saiba mais

Denuncie casos 
de violência 

contra idosos

Atos de violência, abuso financeiro 
e outras formas de maus-tratos 
contra os idosos se tornam cada 
vez mais frequentes em Fortaleza.  
Saiba como denunciar violações 
contra o idoso:
Disque 100 - Disque Direitos 
Humanos (Serviço de telefonia 
gratuito 24h, todos os dias. Não 
há exigência de identificação do 
denunciante). 
Promotoria dos Idosos - (85) 
3252-6391 / 3452-6352.
Centro Integrado de Atenção e 
Prevenção à Violência contra 
Pessoa Idosa - (85)  3181-
2728.
Alô Idoso - 0800-285-0880;
Conselho Estadual dos Direitos do 
Idoso (Cedi/CE) - (85) 3101-1561;
Promotoria do Idoso e do 
Deficiente - (85) 3452-3756.

Alguns fatores, como a acelerada queda na taxa de fe-
cundidade, as mudanças na configuração dos arranjos fa-
miliares, bem com o aumento da escolaridade e inserção 
da mulher no mercado de trabalho, incidem na redução 
de oferta de cuidadores familiares.

Atentas a esta nova demanda, algumas empresas se de-
dicam à criação e oferta de novos serviços alternativos para 
o cuidado na Cidade. Uma empresa intitulada Home An-
gels, por exemplo, em funcionamento no bairro Aldeota, 
disponibiliza cuidadores especializados para idosos. 

Por iniciativa da Cooperativa dos Profissionais de En-
fermagem do Ceará (Coopen), também funciona desde 
2013, no bairro de Fátima, a Creche do Idoso. Lá, as pes-
soas podem deixar seus parentes de 60 anos ou mais para 
receberem cuidados durante o dia, enquanto cuidam de 
seus afazeres diários.

Porém, o termo ‘creche’, segundo o promotor Alexan-
dre Alcântara, não soa como o mais adequado. “A Socie-
dade Brasileira de Geriatria e Gerontologia condena essa 
denominação. Nós temos que ter muito cuidado para não 
infantilizar, para não idiotizar o envelhecimento”, ressalta.

Ele também afirma que, com o aumento da demanda 
por cuidados de idosos em todo o Brasil, é natural que 
surja um novo mercado, até mesmo clandestino, que im-
plica na necessidade de uma regulamentação.

Em horário de lazer, idosa aprende a pintar no Lar Torres de Melo.  Foto: Tatiana Soares 
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Bicicletas ganham  
as ruas de Fortaleza
Quando falamos em bicicletas, que cenários lhes vêm a cabeça? A magrela está ganhando espaço na 
rotina dos cearenses e nas ruas da cidade, que já possui 524 km de vias exclusivas para os ciclistas.

Priscila Baima e Suelen Ramos

Ela não leva gasolina, não precisa trocar 
o óleo e ainda ajuda a emagrecer. Basta 
só ter um bom capacete, roupas leves e 
água para hidratar. O veículo existe des-
de muito tempo, possui estrutura sim-
ples e não é nociva ao meio ambiente. 
Contando com tantos benefícios, não é 
de se estranhar o constante aumento de 
bicicletas pelas ruas da cidade. De fato, 
ela veio para ficar. Os movimentos ci-
cloviativistas começaram a ganhar força 
em Fortaleza desde 2013 com uma causa 
real: andar de bike. Mas não é tarefa fácil.

Movimentos como o Massa Crítica 
e a Ciclovida, ambos com grande influ-
ência no Facebook, aderiram à causa ci-
cloviária de Fortaleza, como na implan-
tação de ciclofaixas, denúncias de atos 

contra o ciclista, acidentes e infrações 
de trânsito. 

A Ciclovida, fundada em 29 de mar-
ço de 2013, revela como foi difícil o iní-
cio do movimento. “No início, o diálogo 
com o poder público foi muito difícil. As 
primeiras reuniões que a Ciclovida parti-
cipou foram depois que a Massa Crítica 
pintou por 2 vezes ciclofaixas populares 
e a prefeitura apagou. Depois, nos convi-
daram para participar das reuniões para 
implantação das primeiras ciclofaixas. 
Nessas primeiras reuniões, não havia ain-
da ninguém na prefeitura com o mínimo 
de conhecimento no assunto. Hoje, a situ-
ação já é melhor”, conta a equipe, que pos-
sui arquitetos, engenheiros, professores e 
advogados como representantes. 

Com o tempo, a relação foi mudan-
do, mas, de acordo com eles, ainda tem 

muito a ser feito: a Prefeitura passou a 
olhar mais para a infraestrutura ciclovi-
ária (ciclovias e ciclofaixas), mas está se 
esquecendo das campanhas educativas.

Gustavo Pinheiro, engenheiro do 
Programa de Ações Imediatas de Trân-
sito e Transporte (PAITT) da Prefeitu-
ra de Fortaleza, declara que as ações 
vêm tendo efeito gradativamente, por 
causa dos estudos que precisaram ser 
feitos. 

O Plano Diretor Cicloviário de Forta-
leza foi aprovado em dezembro de 2014, 
baseado no estudo de um ano e meio 
que prevê diversas ações do modal ciclo-
viário, ações educativas e de fiscalização, 
implantação de estacionamento – para-
ciclos e bicicletários – além de uma defi-
nição de uma rede de ciclovia, ciclofaixas 
e ciclorrotas. De 524 km de sinalização 

urbana a serem implantados por toda a 
cidade, 116 já foram concluídos. 

A Ciclovida acredita, porém, que 
ainda faltam sinalização e espaços des-
tinados à bicicleta. A implantação das 
infraestruturas ainda carece de inves-
timento, pois “são apenas poucos qui-
lômetros desconexos, geralmente ter-
minando em situações perigosas, como 
viadutos, túneis ou no meio de avenidas 
de fluxo rápido (60 km/h)”, denuncia o 
movimento. 

A ciclista Sheryda Borges confessa 
que andar de bicicleta em Fortaleza é di-
fícil, mas não impossível. Ela sabe que a 
cidade está passando por um momento 
muito importante, em que a bicicleta é 
reconhecida como meio de transporte e 
começa a ser experimentada por pesso-
as que nunca haviam pedalado na vida. 

Bicicletar virou 
moda na capital
O sistema de bicicletas compartilhadas 
“Bicicletar”, projeto recente da Prefeitu-
ra, já conta com mais de 33 mil cadas-
tros feitos desde outubro de 2014, data 
da implantação do sistema. 

No início, o sistema ganhou as 15 
primeiras estações nos bairros Aldeota 
e Meireles. Em seguida, se espalhou por 
outros bairros. O engenheiro do PAITT 
explica que o sistema foi implantado em 
áreas onde há residências, escolas e co-
mércio. 

Atualmente, o sistema conta com 
196.566 viagens realizadas pelos usuá-
rios, partindo das 40 estações já em ple-
no funcionamento na cidade. 

Os últimos equipamentos instalados 
foram no bairro Benfica, Farias Brito e 
mediações da Avenida Bezerra de Me-
nezes.

As estações possuem um sistema de 
recarrega movido à energia solar. 
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Mapa Cicloviário de Fortaleza

“O problema é que o trânsito é uma 
grande disputa de poder, em que o es-
tresse e a vaidade incitam reações mui-
to violentas nas pessoas. É preciso que 
haja ações educativas, que os motoristas 
aprendam a compartilhar a via e enten-
dam que a bicicleta faz parte do trânsito, 
e que o lugar dela é na rua”, sugere Shery-
da, que possui um blog destinado aos que 
praticam o ciclismo em Fortaleza.

Viviany Monteiro é estudante de Jor-
nalismo e desde adolescente pratica es-
portes. Mãe de dois filhos, destaca que a 
cidade ainda precisa se acostumar com 
as bikes. “Já levei fechadas de ônibus, de 
carros, e o mais grave foi o atropelamen-
to por uma moto, no Cocó. Mas isso não 
me impediu. A cultura do ciclismo ain-
da está sendo desenvolvida em Fortale-
za, os motoristas ainda veem os ciclistas 
como ‘empecilhos’, o que se traduz num 
comportamento por vezes mal-educado 
e nada generoso”.

A fiscalização das infrações causadas 
contra os ciclistas da Cidade é precária. 
O movimento cicloativista reclama que a 
Autarquia Municipal de Trânsito e Cida-
dania (AMC) deveria fiscalizar as irregu-
laridades, mas “tem um efetivo extrema-
mente reduzido e é historicamente omissa 
em relação aos desrespeitos com ciclistas”.

Já Sheryda tinha medo de assalto e 
de se perder. “Sempre observava as ruas, 
imaginando se me sentiria segura ao pe-
dalar ali. Depois que minha amada Sha-
mira (o nome que dei à minha bicicleta) 
chegou, passei a utilizar aplicativos como 
o GoogleMaps e pedir ajuda a ciclistas 
mais experientes para assim traçar as me-
lhores rotas”, falou entusiasmada.

“Se eu andar de bicicleta, serei assaltado” 
Existem poucos registros de assaltos a ciclistas, quando 
comparados ao número de carros que são assaltados nos 
semáforos ou congestionamentos. Os ciclistas têm mais 
liberdade de movimento, podendo, em uma situação de 
perigo, desviar seu caminho em outra direção.

“Se eu andar de bicicleta, vou ser atropelado” 
O índice de atropelamento de pedestres é muito maior do 
que o de ciclistas, e nem por isso as pessoas deixam de 
andar  a pé. Basta ficar atento e pedalar nos locais devidos, 
como em ciclovias e ciclofaixas presentes nas ruas.

“Ninguém aguenta pedalar nesse sol forte”
 Nenhuma cidade tem clima perfeito para pedalar. Ou são 
frias, ou quentes demais. De bicicleta, se sua menos do que 
a pé, ou em um ônibus, por exemplo. Escolhendo caminhos 
sombreados e com menos subidas, e ganhando resistencia 
física, se passa a suar menos. Basta se adaptar. 

“Pedalando, eu vou respirar muita poluição” 
Um estudo realizado em Londres em 2014 comprovou que 
os pedestres e ciclistas respiram menos poluição que mo-
toristas e usuários de ônibus. Substituindo-se o caminho 
normal por vias mais calmas, esse índice cai ainda mais. 

Mitos e verdades sobre o ciclismo em Fortaleza 

Sistema

Infraestruturas urbanas para o uso de bicicletas

O cadastro pode ser feito no site Bici-
cletar ou a partir do aplicativo no smart-
phone. O pagamento se dá por um 
plano de adesão com taxa diária R$ 5 
(podendo ser solicitada somente pelo 
app do celular), mensal (R$ 10) ou anual 
(R$ 60), por meio do cartão de crédito.

Quem for usuário do Bilhete Único 
terá o uso gratuito do equipamento, 
mesmo precisando fazer o cadastro. O 
sistema funciona todos os dias, a partir 
de 5h e indo até às 23h59min para a re-
tirada dos equipamentos com 24 horas 
para a devolução.

Ciclovia - É um es-
paço segregado para 
fluxo de bicicletas. 
Isso significa que há 
uma separação física 
isolando os ciclistas dos 
demais veículos.

Ciclofaixa - É quando 
há apenas uma faixa 
pintada no chão, sem 
separação física de 
qualquer tipo (inclusive 
cones ou cavaletes).

Ciclorrota - São 
vias onde o ciclista 
compartilha o espaço 
com os demais 
veículos, possibilita-
dos através da sinalização 
horizontal e vertical.

Paraciclo - Possuem 
estacionamentos 
de curta ou média 
duração (até 2h,), 
com até 25 vagas, de 
uso público e sem qualquer 
controle de acesso.

Bicicletário - Os bici-
cletários são caracte-
rizados como esta-
cionamentos de longa 
duração, grande número 
de vagas, controle de acesso, 
podendo ser públicos ou privados.

Passeio 
Compartilhado - São 
locais onde ciclistas 
e pedestres utilizam 
o mesmo espaço, 
sendo fundamental a devida 
sinalização para evitar acidentes.

Saiba Mais
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Caçadores de infiéis
A demanda de detetives que se especializam em investigar casos de relações extraconjugais tem   aumentado. O Sobpressão foi atrás deles para descobrir um pouco mais sobre a profissão, saber o  que é preciso para seguir carreira e ouviu especialistas que respondem a pergunta: por que traímos? 

José Avelino Neto

O que faz com que um relaciona-
mento seja firme e duradouro e o que 
faz com que alguns deles se esgotem 
e se deteriorem? Para a primeira das 
perguntas a resposta é confiança. Para 
a segunda, a falta dela. E foi a ausência 
da confiança no marido que fez com 
que Solange contratasse um deteti-
ve. “Eu já vinha suspeitando desde o 
tempo que a gente namorava. Embora 
disesse que me amava, mas era difícil 
acreditar por causa das atitudes dele. 
Aí, tomei coragem e contratei um de-
les”. Solange é o nome fictício de uma 
mulher de 44 anos que diz ter sofrido 
com o estigma da traição por quase 
toda a sua vida. Ela se casou com um 
rapaz por quem era apaixonada desde 

os 14 anos. Após algum tempo de fler-
tes, ataram a união e viveram durante 
18 anos. Sempre com a suspeita de que 
era traída. A seu pedido, vamos guar-
dar sua verdadeira identidade para evi-
tarmos constrangimentos. 

Ela duvidava dos compromissos que 
ele tinha e das reuniões de amigos aos 
finais de semana. Sua intuição estava 
certa: ela não era o único amor de Flá-
vio (nome também fictício), o marido 
tinha outra. E a descoberta foi a gota 
que faltava para pôr um fim à relação. 

O caso de Solange não é isolado. São 
vários que recorrem a um detetive quan-
do querem descobrir uma traição. “Boa 
parte dos casos de hoje são de pessoas 
que querem descobrir se há uma tercei-
ra pessoa na relação”. É o que diz Tânia 
Barbosa, detetive particular de Fortaleza 

e que já trabalha há nove anos no mer-
cado investigativo de casais. “Só aqui na 
cidade, todo mês tem três, quatro suspei-
tas pra gente cair em campo”, conta.

E se engana quem acha que está fácil 
fazer um “flagra” hoje em dia. Mesmo 
com um vasto aparato tecnológico, “a im-
prensa atrapalha com a revelação destes 
métodos”, é o que diz Edilmar Lima, dono 
da Central Única Federal dos Detetives do 
Brasil (CUFDB),  uma empresa referência 
em formação de detetives com sede em 
Brasília e atuante há 19 anos na forma-
ção desses profissionais. O empresário da 
CUFBD já foi convidado a participar de 
vários programas de TV para falar sobre 
a profissão. Em quase todos deles, o foco 
era a revelação de métodos, técnicas e ob-
jetos usados no dia a dia, algo que atrapa-
lha bastante o desempenho dos “sherlo-

Aliado às novas tecnologias, trabalho 
dos detetives em dá o flagra está mais 

fácil. Foto : Bernardo Warlley
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Saiba mais

O que é preciso 
para ser detetive?

Ser detetive não é considerado 
uma profissão. Uma lei antiga de-
terminou algumas condições míni-
mas para que se exerça a prática. 

Pelo País, algumas empresas 
ministram cursos para formar in-
vestigadores. Em Brasília, na Cen-
tral Única Federal de Detetives do 
Brasil (CUFDB), o pretendente a 
detetive passa por uma seleção e 
precisa obedecer a pré-requisitos 
como não ter antecedentes crimi-
nais. No Ceará, o Conselho Regio-
nal de Detetives é quem ministra 
um curso.  Os critérios de recru-
tamento são os mesmos utilizado 
pela CUFDB.  

O tempo de estudo varia. No 
Ceará, o curso dura dois meses. 
Na CUFDB, pode chegar a seis. 
O candidato faz uma prova e se 
pontuar bem, recebe certificado e 
carteira profissiocal. Quem preferir, 
pode fazer o curso na modalidade 
a distância, e recebe material para 
estudar em casa. O Investimento 
varia de R$ 359 a R$ 600.  

A CUFDB já formou 18 mil pro-
fissionais, 400 deles no Ceará.

ck holmes”. Por conta disso, a descoberta 
oficial de traição atualmente é considera-
da baixa, uma média de cinco para cada 
dez casos recebidos. O exercício do ofício, 
a partir da revelação de como ele se dá 
nestes programas, por exemplo, deixa o 
truque explícito. “Isso é uma coisa com-
plicada porque você não consegue dar o 
flagra. Então, não pode chegar dizendo 
que o cara traiu”, friza Edilmar Lima. 

Hoje em dia é tarefa fácil contratar 
um detetive. Basta folhear uma página de 
classificados e estarão lá telefone, email e 
algumas informações adicionais, como o 
tempo de trabalho. Foi assim com Solan-
ge, do caso citado no início desta repor-
tagem. Mas, na linha contrária do profis-
sionalismo, existe o circo da charlatanice. 
Inúmeros detetives não têm sequer per-
missão para atuar no ramo. “Um grande 

número deles não são capacitados como 
dizem ser. E, nessa história, quem acaba 
enganado é o cliente porque não farão 
nada direito e não terão provas”, aponta 
o empresário.

Detetives que atuam neste ramo só 
existem porque há a traição. Sem traí-
dos, não haveria traidores e, assim, os 
profissionais seriam desprezíveis. O ato 
é a razão principal para o exercício des-
tes profissionais. As discussões acerca 
dos motivos para trair e ser traído são, 
de longe, uma das mais polêmicas até 
hoje (ver box acima). Muito embora seja 
amplo o leque de evidências, o estudo 
oficial mais recente, que vai revelar a real 
situação da convivência dos casais, está 
marcado para sair em novembro. Mas a 
última edição do Registro de Indicado-
res Civis (RIC), um estudo do Institu-

to Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), revela que os casos de fins de 
convivência a dois têm aumentado em 
relação aos últimos dez anos. Em 2013, 
houve um aumento de 60% de divórcio 
em comparação com os dados de 2003. 
No Ceará, as mulheres lideram a inciati-
va de pedir o recurso para poder oficia-
lizar o divórcio. Ainda assim, é grande 
o número de pessoas que decidem se 
casar. Segundo o último RIC, 9.239 ce-
arenses oficializaram a união em 2013. 
Um número recorde, deixando o Ceará 
atrás somente da Bahia (13.211) e Per-
nambuco (11.373). 

Há um motivo para tantos casamen-
tos: as mulheres se decidem por tal ini-
ciativa, por serem mais fiéis. Na última 
pesquisa realizada pelo Instituto de Psi-
quiatria do Hospital das Clínicas de São 

Paulo, 25% das mulheres confessaram já 
ter traído. Parece muito, mas não é. O 
homem é duplamente infiel: 50% deles 
confessaram a traição.

E entre os estados Brasileiros, a Bahia 
é o local onde se tem a maior incidência 
de traidores: 64% da população já “pulou 
a cerca” ao menos uma vez. No Ceará, 
60% dos habitantes têm o mesmo hábito. 

A profissão de detetive requer sigilo 
total. Se pedirem para que você identi-
fique um no meio da multidão, certa-
mente irá errar o chute. Portanto, todo 
cuidado é pouco: ele pode ser o amigo 
ao lado ou mesmo o seu parceiro numa 
relação extraconjugal, disfarçado de 
amante, a pedido de seu próprio parcei-
ro(a). Tendo um ao seu lado, a sua “pu-
lada de cerca” nunca mais será como an-
tes. Agora, olhe para os lados. Cuidado.  

Diante de um padre ou juiz, quando põem as alianças 
nos dedos, todos, sem exceção, prometem amar e respei-
tar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença ou ate 
que a morte os separe. Mas, salvo alguns casos, não há 
como escapar da traição. “Em tese, para uma perspectiva, 
além de moral, é possível afirmar que nossos desejos não 
são direcionados a um único ser. Podemos, sim, desejar 
mais de uma pessoa”, é o que diz Georges Boris, mestre 
em Psicologia pela Universidade de Fortaleza (Unifor), 
doutor em Sociologia e especialista em relação de gêneros. 

Trair é ato, não há diferença nele. Fatores e a forma 
como se aceita a traição são o que nos faz enxergar dife-
renças “A mulher é mais proibida e limitada nesse sentido, 
já o homem é mais ‘propenso’, se permite mais”, revela . 

A visão do homem e da mulher em relação à infide-
lidade difere. O homem imagina que traiu quando leva 
outra para cama. A mulher, como é mais próxima das suas 
emoções, sente que trai quando se envolve afetivamente, 
mesmo sem nenhuma aproximação física. Enquanto o 
homem (geralmente) procura sexo, a mulher procura ro-
mance, fantasias e sensualidade. “Mas isso não quer dizer 
que não possamos encontrar mulheres que se permitam e 
lidem com essa questão mais facilmente”, fala Boris.

A julgar por uma pesquisa feita pela empresa OnePoll, 
com mulheres do Reino Unido, o quadro tem mudado. Em 
um levantamento feito com mais de mil mulheres, 40% 
delas confessaram que mantêm um pretendente amoroso 
“na reserva”, caso a relação chegue ao fim e elas fiquem 
solteiras. A pesquisa ainda mostrou que esse “plano B”, 
seria um homem que elas conheceram ainda dentro do 

Procuramos parceiros fiéis, mas 
traímos cada vez mais. Por quê?

casamento, em média sete anos antes de a relação acabar. 
Na maioria dos casos, o “plano B” era sempre um velho 
amigo e até um ex-namorado ou marido. Mesmo assim, a 
predominância de traição ainda emplaca os homens. 

Não há uma receita para evitar uma traição. Na atuali-
dade, porém, recursos como a internet, a televisão ou uma 
fantasia, atuariam como freio para este desejo. Contudo, 
somente trabalhando em conjunto é que o casamento se 
segura e se mantém firme. 

Quem é traído sabe, sente. Os próprios detetives são 
taxativos ao afirmarem que aquele que é traído sente o que 
se passa. Então, por que contratamos um detetive para in-
vestigar o caso, se já temos a noção de que estamos sendo 
trocados por alguém? “Além das questões de assegura-
mento próprio, parece haver um desejo mórbido de saber 
quem, por que, como foi e como o outro funciona”. É o que 
afirma o psicólogo. Talvez, sejamos todos como São Tomé. 
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Vivendo do 
comércio 
nos ônibus

Bombons, pastilhas, doces, cadernos, caça‐
palavras. Tudo o que pode ser “útil” no nosso 
dia a dia. Assim os vendedores ambulantes 
percorrem Fortaleza dentro dos ônibus, e se 
incorporam à cultura do cearense

De mão em mão, o ambulante oferece 
“utilidades” aos passageiros
Foto: Janinna Acuña

Alguns deles alegam que os filhos estão 
em casa necessitando de algum alimen-
to. Já outros, na maioria dos casos regis-
trados, se dizem participantes de insti-
tuições para recuperação de usuários de 
drogas e vendem kits para se manter e 
pagar o tratamento na instituição.

O fato é que essas pessoas circulam 
em diversas  linhas de ônibus da capital 
cearense e, também, por paradas de ôni-
bus e terminais. Apresentaremos aqui as 
histórias de três ambulantes, o cotidiano 
e descobriremos como ingressaram nes-
se mercado de trabalho. 

Sustento da casa

Maria Ivone Freitas de Sousa, 45, mo-
radora do Parque São José, mãe de três 
filhos, acorda todos os dias às 6h da ma-
nhã. Em casa, arruma a sala, os peque-
nos quartos e faz o almoço cedinho para 
o filho adolescente de 15 anos. Ela tem 
mais outros dois filhos e também os aju-
da, mas eles já são casados e moram em 
casas alugadas no bairro.

Saindo de sua residência todos os 
dias, toma a mesma linha de ônibus 
com destino ao terminal da Parangaba, 
onde realiza sua atividade como ambu-
lante há 14 anos. Por volta de 7h30min, 
chega ao terminal e começa a arrumar 
sua banquinha em uma das plataformas. 
Com chocolates, pipocas, chicletes, gar-

Janinna Acuña  e João Neto rafas de água e bolinhos, Maria Ivone 
atrai sua clientela por ter uma seleção 
variada e colorida de produtos.

Ivone só conseguiu espaço no ter-
minal após uma briga de dois anos na 
Justiça contra a Empresa de Transporte 
Urbano de Fortaleza (Etufor). O órgão 
alegou para Ivone que o terminal já pos-
suía uma área exclusiva para lanchone-
tes e lojas, e que o local não teria condi-
ções de abrigar o tipo de comércio que 
ela faz. A alegação foi em vão. A Justiça 
concedeu, em 2002, o direito da ambu-
lante de realizar sua venda de produtos 
entre as plataformas. Hoje,  é uma das 
poucas que possuem uma autorização 
para comercializar produtos dentro do 
terminal da Parangaba.

A insegurança presente nos bairros 
de Fortaleza chegou à vendedora. No 
terminal, diz que já passou por diversas 
situações de perigo. “Uma vez tentaram 
levar minha pochete com o pouco apu-
rado. Em dia de jogo [clássico-rei], não 
conseguimos ficar parados no terminal. 
Temos que ficar se escondendo atrás das 
colunas”, exaltou-se a comerciante.

Mesmo tendo um dia pesado de tra-
balho, com calor e um intenso barulho 
de veículos e pessoas, o dinheiro no 
final do mês compensa todas as dores. 
Todo início de semana, investe cerca 
de R$ 300 para repor os produtos que 
são vendidos, tendo, ao final do mês, 
lucrado cerca de R$ 1.500. “O dinheiro 

que eu ganho serve para pagar minhas 
contas de luz, água e telefone”, aponta 
para a pochete [que não foi roubada] 
abarrotada de moedas e cédulas. Assim 
como milhões de brasileiros, Ivone tem 
um sonho de montar o seu negócio, 
mas acha inviável. “Tenho um sonho 
de montar uma lanchonete, mas o custo 
para iniciar um negócio é alto. Sem falar 
no problema da insegurança”, lamenta.

Já anoitecendo e com pouco movi-
mento, por volta de 19h30min liga para 
o filho vir até o terminal ajudá-la a levar 
a mercadoria e o dinheiro ganho no dia. 
“Ter o meu dinheiro certo todos os dias 
é o que me dá forças para trabalhar”.

Alternativa para um desempregado

Jefferson Nogueira da Silva, 26, realiza 
seu trabalho dentro dos coletivos. Uti-

lizando-se de um vale transporte ele-
trônico, o chamado “passe card”, trafega 
de ônibus em ônibus, nos mais diversos 
bairros,  vendendo seus kits.

Por estar desempregado formal-
mente, viu a vida de ambulante como 
uma forma de conseguir dinheiro. 
“Fui demitido e não consegui seguro 
desemprego, então, tive que procurar 
alternativas para me sustentar”, relata.

Seu dia começa às 5h, quando se 
põe a montar kits com agenda, lanter-
na portátil e um pacote de doce. Tra-
balhando de segunda a sexta, admite,  
com sorriso confiante no rosto, que 
ganha bem. “Compro meu material 
com recursos próprios. Com o dinhei-
ro arrecadado, pago as minhas despe-
sas e também pago as despesas do meu 
filho que não mora comigo”.
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Legislação proíbe o 
comércio em ônibus 

A Etufor informou, por meio de nota, que é proibida a venda de qualquer 
objeto ou comida dentro dos veículos. Essa proibição dá-se de acordo com 
a Lei 7163 de 1992. A legislação proíbe a venda por ambulante dentro dos 
coletivos, e fica a cargo do motorista a proibição da entrada deles dentro dos 
veículos. O mesmo é válido em vans e ônibus intermunicipais.  

Nos terminais, só é permitida a venda de artigos, a exemplo de bombo-
niere e artesanato, por pessoas cadastradas. Segundo o órgão, o cadastro foi 
solicitado pelo Ministério Público em acordo com a Associação dos Vende-
dores Ambulantes dos Terminais de Ônibus de Fortaleza (Avatof). 

Cada terminal possui sete vendedores ambulantes cadastrados, identi-
ficados por coletes e crachás. Nos veículos, a orientação é proibir a venda 
e impedir o embarque gratuito. Só podem embarcar como passageiros. A 
reportagem entrou em contato com o  Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), mas, por telefone, 
a assessoria de comunicação informou que a diretoria do sindicato proibiu 
qualquer tipo de veiculação de informação referente ao assunto. A Avatof 
também foi procurada, mas não encontramos telefone, página da internet 
ou qualquer outro meio de comunicação da Associação.

Serviço
Instituições que realizam tratamento contra a dependência de drogas:
Instituição Manassés - Rua Júlio de Lima, 205 - Cidade dos Funcionário
Centro Leão de Judá - Rua Lobo do Mar, 76 - Parque Leblon
Associação Shalom - Rua Catão Mamede, 217 - Aldeota
Associação Mãe da Divina Providência - Poço do Capim S/N - Jaguaruana

Com sorriso no rosto, Ivone oferece   
doces, salgadinhos e bombons 

Fotos: João Neto e Janinna Acuña

Denuncia que já sofreu preconcei-
to por partes dos passageiros, mas se 
dá bem com motoristas e cobradores. 
“Muitos passageiros viram a cara para 
gente, chamam a gente de vagabun-
do e de outros nomes”, narra com voz 
embargada. Umas das coisas boas que 
destaca, durante o pouco período que 
está como ambulante, são as amizades 
que fez com outros vendedores. “Tro-
camos produtos e experiências. Cada 
um tem uma forma de atrair o cliente 
e, quando nos encontramos, falamos 
sobre cada venda”, anima-se. Um dos 
recursos mais utilizados por eles é o 
bom humor. Brincar com as pessoas, 
criando uma situação de interação, 
gera mais lucro. 

Jefferson circula por diversos bair-
ros da capital, principalmente no Si-

queira, na Parangaba e em Messejana. 
Sua rotina depende dos horários de 
pico e de como foi o dia de vendas. “Às 
vezes, circulo em horários de grande 
movimento, dependendo de quanto 
eu apurei. Em um dia melhor, chego 
a apurar entre R$ 40 e R$ 80. Aí vou 
para casa mais cedo”. O fim do expe-
diente acaba quando sente que não 
dá mais para vender ou por volta de 
20h, quando todos já têm retornado 
de seus trabalhos e o movimento cai 
dentro dos terminais.

Das drogas para os ônibus

Lindemberg Rocha de Moraes, um ho-
mem de 30 anos de idade, ex-usuário 
de drogas, trabalha como vendedor 
ambulante nos coletivos, de segunda 
a sábado, vendendo jujubas, bombons 

e salgadinhos, tudo isto por um valor 
de R$2, mas recebe qualquer doação 
Começou trabalhando para uma fun-
dação cristã que ajuda a pessoas com 
problemas de drogas, mas  não conse-
guia ter um retorno financeiro agra-
dável. Da renda diária obtida,  80% 
do valor era repassado à instituição. 
Como é um projeto social que  abriga 
pessoas com dependência química, ele 
entregava o dinheiro como pagamen-
to do tratamento a que era submetido 
mais as despesas de água, luz e ali-
mentação no local. 
Lindemberg  confessa que ele - assim 
como muitos outros vendedores nos 
ônibus - utiliza o nome de empresas e 
fundações para sensibilizar a popula-
ção. Há cerca de três meses, trabalha 
como ambulante independente e ainda 
utiliza o nome da fundação a que per-
tencia. “Faço isso porque é um meio de 
ganhar dinheiro rápido. As pessoas se 
sentem mais sensibilizadas”, admite o 
vendedor. Após oito anos no mundo 
das drogas, acabou vendo sua famí-
lia afastar-se dele. Hoje sonha um dia 
conseguir recuperar a convivência com 
seus familiares e ser aceito como um ex-
-usuário de drogas. 

Ele vê com com olhar crítico o tra-
balho realizado em algumas institui-
ções de tratamento de dependentes 
químicos. “Hoje eu vejo uma casa de 
recuperação como uma fonte de ren-
da. Uma ferramenta para adquirir lu-
cros financeiros. A saída das drogas e 
a recuperação do dependente químico 
está por conta dele”, fala com firmeza 
o ex-usuário de droga. 

Na minha opinião é uma boa 
alternativa para que as pessoas 
possam viver com dignidade, sem 
se converter a marginalidade e 
colocando em casa os 
frutos de seu trabalho.

Enquete

Como você avalia o trabalho dos 
vendedores ambulantes desenvolvido 
dentro dos ônibus e terminais?

Rafael Sales
Advogado

Eu acho que muitos ambulantes 
praticamente obrigam o passageiro 
a segurar o produto que eles 
vendem. Falam muito alto. 
É descortês por parte 
deles. Eu reprovo! 

Wagner Mendes
Jornalista

Entendo que é o pão de cada dia 
deles, mas são muito exagerados  
como nos abordam. Existem alguns 
coletivos que evito de 
circular, pois sei que 
eles estarão lá.

Nayane Oliveira
Estudante
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O primeiro japonês a migrar para o 
Ceará foi Jusaku Fujita, em 1923, vin-
do da província de Kumamoto. Hoje, 
seus descendentes são responsáveis por 
grandes legados a sociedade cearense 
como o centro de hematologia Fujisan e 
a construtora Fujita.

Fundado em 1974 por Edmar Fujita, 
filho de Jusaku (rebatizado Francisco 
Guilherme Fujita), o Fujisan é referên-
cia no serviço de hemoterapia privado, 
sendo o maior do Norte-Nordeste. Lo-
calizado na Av. Barão de Studart, o Gru-

po Fujisan também controla o Fujicom, 
empresa de venda de equipamentos 
hospitalares, e o Fujiday, centro de on-
cologia e hematologia.

Após se formar em Medicina, Edmar 
conseguiu emprego na Santa Casa de 
Misericórdia de Fortaleza. Lá havia um 
banco de sangue e, a partir daí, teve a 
idéia de fundar o Fujisan. O governo do 
estado viu que muitas vidas estavam sen-
do salvas graças ao trabalho do Fujisan e 
convidou o Dr. Fujita para ajudar na ela-
boração e desenvolvimento do Hemoce. 

O Fujisan oferece o serviço de hema-
tologia, que diz respeito a tudo o que é 
feito com o sangue desde o momento 
da coleta até a transfusão, como relata 
Francisco Guilherme Fujita Neto, um 
dos diretores e filho de Edmar. “A gente 
cobra os serviços que são feitos no san-
gue. Tudo começa na análise, depois o 
sangue é processado, examinado, testa-
do e ainda tem outro processo para veri-
ficar se esse sangue é compatível com o 
paciente. A outra parte de nossa receita 
vem de parcerias com planos de saúde”.

Família Fujita foi a primeira a chegar ao Ceará

Japão faz história no Ceará
Mesmo pequena, a presença japonesa no Ceará é responsável por grandes legados e serviços 
prestados ao Estado. Eles deixaram marcas nas áreas da saúde, tecnologia, agricultura, dentre outras. 

Vitor Fernandes e Andressa Roriz

Poucos sabem, mas os japoneses têm 
história no Ceará, uma trajetória de 
luta, determinação, sacrifício e mui-
to trabalho. À meia-noite do dia 17 de 
maio de 1960, após 45 dias de viagem, 
um grupo de nove famílias japonesas 
vindas das províncias de Nagano-Ken 
e Kagoshima desembarcou em Guaiú-
ba, na época um distrito de Pacatuba. 

Os orientais vieram para um projeto de 
imigração agrícola cujo objetivo era cul-
tivar frutas e verduras para o mercado 
de Fortaleza e ensinar novas técnicas de 
agricultura aos locais. 

Filho de japoneses e natural de Gua-
raçaí-SP,  Jorge Sakamoto, 72, lembra 
com exatidão o dia em que chegou a 
Fortaleza: 26 de junho de 1966. O nissei 
chegou seis anos depois a trabalho. Ha-
via sido destacado como técnico agríco-

la na Colônia Pio XII, no distrito de São 
Jerônimo, a 9km de Guaiúba, local onde 
os imigrantes japoneses foram alocados. 
Por lá, Sakamoto ficou três anos.

As casas já estavam prontas para os 
imigrantes e tinham o estilo local, sem 
influência oriental na arquitetura. A bu-
rocracia com relação à compra das ter-
ras foi resolvida pelo Instituto Nacional 
de Imigração e Colonização (Inic).“A 
ambientação foi bastante difícil por 

causa, principalmente, da linguagem. 
Preservaram a cultura japonesa e, aos 
poucos, foram se adaptando”, explica 
Sakamoto. Apesar das dificuldades para 
se comunicar, Sakamoto destaca que o 
relacionamento dos japoneses com a 
população local sempre foi muito bom.

Do Japão, foram trazidos microtrato-
res, implementos agrícolas e várias espé-
cies de semente, destacando a cultura de 
melão-japonês. Sakamoto explica como 

Glossário
Issei: Japonês que migra para o 
continente americano. 
Nissei:  Filho de japoneses.
Sansei: Neto de japoneses.
Yonsei: Bisneto de japoneses.
Gonsei: Trisaneto de japoneses.
Nikkei:  Descendente em qualquer 
grau. 
Dekassegui: Nikkei que migra 
para o Japão.

Jardim Japonês 
na Av. Beira-Mar. 

Homenagem a Jusaku 
Fujita, primeiro 

imigrante japonês
a vir ao Ceará   

Foto: Andressa Roriz
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Na Av. Rui Barbosa está a Floricul-
tura Tomoe, cujo proprietário, Rober-
to Ito, é filho de japoneses. “A cultura 
japonesa tem uma preocupação muito 
grande com a natureza e com a questão 
ambiental, é muito comum no Japão o 
hábito de ter plantas e flores dentro da 
casa”, frisa Ito.

Com relação ao legado que está sen-
do deixado para o estado, Ito destaca 
que seu comércio deixa um legado de 
flores de corte. “A Tomoe é referência 
no mercado. O trabalho da floricultura 

é um trabalho de transformação. Rece-
bemos as flores e temos que tratar, lim-
par, repadronizar e transformar em um 
produto acabado”. Fora isso, 70% das 
rosas vêm da Serra da Ibiapaba, o que 
contribui para gerar emprego e renda 
para o estado.

Com relação a preservar a cultura 
japonesa, Roberto Ito diz que o faz na 
medida do possível. “Na alimentação é 
muito difícil. O idioma a cada ano que 
passa vou perdendo porque não tenho 
com quem falar. Fora isso, as atividades 

Cultura oriental para cultivar e transformar flores

este melão ficou conhecido: “Na primei-
ra safra de melão-japonês não houve co-
mércio por desconhecimento do cearen-
se, então distribuíram melões nos hotéis, 
pensões, internatos escolares e restau-
rantes. No ano seguinte, [1961] o melão 
começou a ser vendido no mercado São 
Sebastião e em várias outras feiras, daí 
em diante a procura foi muito grande”. 
Atualmente, o Ceará é um dos líderes 
nacionais na exportação de melão e isso 
se deve ao trabalho destes japoneses.

Os orientais também começaram a 
colher melancia, pepino e outras horta-
liças. Sakamoto ressalta o legado deixa-
do por estes agricultores. “Semanalmen-
te os produtos eram comercializados, 
principalmente em Fortaleza. Foram os 
japoneses que ensinaram os cearenses a 
cultivar esses produtos”.  Os nipônicos 
não ficaram apenas na agricultura, im-
plantaram também granjas de aviários 
e, apesar das condições naturais e do 
histórico de secas, alguns fatores ajuda-
ram. “Ali na região da Serra da Aratanha 
foram construídos três açudes, iniciou-
se a agricultura de irrigação”.

Com o passar dos anos, os japoneses 
que vieram ao Ceará em 1960 seguiram 
caminhos diferentes. Das nove famílias 
que chegaram, apenas as famílias Fujiwa-
ra, Tsuchyia e Okura permanecem em 
Guaiúba. Sakamoto explica que, a exem-
plo de todos os japoneses que migraram 
ao Brasil, os que vieram ao Ceará sonha-
vam em voltar para o Japão. “O objetivo 
era trabalhar, ganhar dinheiro e voltar 
para o Japão. Com o tempo, nasceram 
os filhos, compraram mais terra, abriram 
comércio, melhoraram de vida e foram 
esquecendo o sonho de voltar”. Por sua 
vez, o técnico agrícola Jorge Sakamoto 
se radicou em Fortaleza, casou com uma 
cearense, por aqui teve seus descendentes 
e vive tranquilo depois da aposentadoria.

Além de todos os trabalhos reali-
zados como servidor público federal, 
Sakamoto também deixou um legado 
de sua cultura, é o fundador do Undokai 
no Ceará. O evento é uma gincana de 
atividades esportivas com o intuito de 
agrupar os descendentes de japoneses, 
contando com a participação tanto dos 
descendentes quanto de simpatizantes 
da cultura japonesa, ocorrendo sempre 
em novembro.

Japoneses remanescentes

Um dos japoneses remanescentes em 
Guaiúba é Daisuke Tsuchyia, que tinha 
11 anos quando chegou e hoje está com 
66. Agricultor aposentado, Tsuchyia 
tem algumas cabeças de gado e um tra-
tor com o qual faz serviços de aração. 
Apesar do tempo, recorda o trajeto da 
viagem de um mês e meio. “Saímos de 
Kobe, fizemos escala em Los Angeles, 
passamos pelo canal do Panamá e para-

mos na Venezuela para abastecer. Des-
cemos em Recife porque o porto de For-
taleza era raso e não dava pra ancorar, 
de lá viemos de trem para Guaiúba”.

A alimentação local foi um obstáculo 
no início. “No Japão, a alimentação era 
à base de arroz, soja, legumes, verdura 
e peixe. Tivemos que sair do peixe para 
a carne”, queixou-se Tsuchyia.  Outro 
obstáculo foi a terra. “A terra aqui não 
é boa, por isso muitas famílias saíram 
daqui. Tivemos que fazer nosso próprio 
adubo com óleo de melão”. Na agricul-
tura, as culturas mais tradicionais (fei-
jão, milho, arroz) eram para a subsis-
tência, enquanto o melão e a melancia 
eram para vender. “Ganhávamos mais 
dinheiro assim porque o brasileiro não 
sabia produzir melão”. 

A agricultura sempre foi um ofício 
da família Tsuchyia. “Ainda no Japão, 
meu pai escreveu um livro sobre agri-
cultura e isso foi de grande ajuda quan-

do chegamos aqui”. Quando perguntado 
se os japoneses queriam ter vindo, Dai-
suke ressalta: “Não é questão de querer 
ou não querer, gostar ou não gostar, era 
nossa sobrevivência. Hoje vivo bem, 
não sou rico, mas também não morro 
de fome”. Sempre bem humorado, Dai-
suke lembra dos tempos em que Jorge 
Sakamoto esteve em Guaiúba e até brin-
ca: “Ele veio aqui pelo Incra nos ensinar 
agricultura mas era meu pai que ensina-
va pra ele (risos)”.

Ainda no distrito de São Jerônimo, 
vive Koichi Fujiwara, 72, também  agri-
cultor aposentado e dono de algumas ca-
beças de gado. Por fim, a família Okura 
é representada por alguns descendentes. 
Em 2008, nas comemorações do cente-
nário da imigração japonesa ao Brasil, 
Daisuke Tsuchyia, Koichi Fujiwara e 
Motoyuki Okura foram homenageados 
na Assembléia Legislativa do Ceará pe-
los serviços prestados ao Estado.

culturais japonesas aqui no Ceará são 
muito poucas porque a colônia japone-
sa se fragmentou”.

Ito também destaca o grande tra-
balho executado pelos japoneses que 
vieram em 1960 para Guaiúba, na 
época um distrito de Pacatuba. “Eles 
foram para a agricultura e depois abri-
ram granjas avícolas. Hoje você passa 
por lá e vê tudo ajeitadinho, com boas 
estradas e indústrias, mas naquela 
época a Pacatuba era mato, eles foram 
jogados no meio do mato”.

Sr. Jorge Sakamoto, 
aposentado pelo 
Incra e vivendo 
tranquilamente em 
Fortaleza   
Foto: Vitor Fernandes

Sr. Daisuke 
Tsuchyia,  ja-

ponês que che-
gou à  Guaiúba 
em 1960.  Foto: 

Vitor Fernandes

Roberto Ito em sua 
floricultura   

Foto: Andressa Roriz
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Eduardo Martins, Fernanda Cavalli, Pedro Cela

Uma casa que, se fosse gente, saberia 
contar boa parte da história de Fortaleza. 
Uma casa que passou por tantas fases e 
mudanças, e hoje é calejada e envelheci-
da, cheia de rugas. Um lugar que acolheu 
várias pessoas, desde as mais pobres à 
família imperial portuguesa, influen-
ciando vidas e sendo palco da memória 
da Cidade.  A Casa Barão de Camocim, 
construída no final do século XIX, des-
toava inteiramente do tipo de moradias 
adotado na Capital cearense naquela  
época, com mobílias vindas da Europa e 
adornos que lembram um tempo de luxo 
e requinte. O patrimônio está situado no 
cruzamento das ruas Meton de Alencar e 
General Sampaio,  defronte à Praça Cló-
vis Beviláqua, no centro de Fortaleza.

O casarão amarelo abrigou quatro 
gerações da família do comerciante 
Geminiano Maia, o barão de Camo-
cim, além da família de Dona Salete, 
que cuidou do espaço por mais de uma 
década quando ninguém mais queria 
viver por lá. A casa também foi local 

de passagem de muitos visitantes, vi-
zinhos e alunos da Vila das Artes, que 
se apropriaram da habitação, desde seu 
tombamento, em 2007. Apaixonado pe-
los patrimônios e história do Ceará, o 
arquiteto Romeu Duarte acredita que as 
pessoas têm uma carência muito gran-
de de abrigo, de fazer parte da cidade. 
“Se a gente perde um edifício como 
este, perdemos referência histórica, in-
formação de como Fortaleza se formou, 
como caminhou”. 

Atualmente, a habitação se encontra 
em estado de abandono, mesmo com as 
promessas de uma restauração, e sob os 
cuidados da escola de audiovisual Vila 
das Artes. As portas e janelas estão tran-
cadas, o local não tem iluminação, os 
cupins proliferam, destruindo parte da 
madeira da mínima mobília que ainda 
enfeita e remete a um tempo de riquezas.

A diretora da Vila das Artes, Cláu-
dia Pires, há dois anos vem tentando 
ocupar o lugar com manifestações ar-
tísticas, mas as condições do edifício 
dificultam a apropriação. O projeto 
inicial do casarão prevê um centro de 

artes visuais, uma biblioteca e um café. 
Até o momento apenas parte da Vila do 
Barão foi restaurada.

Nota enviada pela assessoria de im-
prensa da Secretaria de Cultura de Forta-
leza (Secultfor) comunica que as obras de 
restauro da Casa do Barão de Camocim 
ainda não têm um cronograma defini-
do, sem previsão para apresentação do 
projeto. “A prefeitura desde muito tempo 
anuncia uma recuperação da casa, fez-se 
algumas coisas no entorno, mas no edi-
fício principal a intervenção ainda não se 
deu. É um espaço vivo de cultura que, se 
fosse recuperado, a cidade não só ganha-
ria um equipamento cultural de grande 
expressão, como também receberia uma 
edificação que marca de maneira muito 
relevante e com muita história esse trecho 
da cidade”, evidencia Romeu Duarte.

Dona Salete

A dona de casa Maria Salete Pessoa, 67, 
lamenta a condição atual do lugar que 
mudou a sua vida.  Andando na calçada 
da casa que já foi o seu lar, ela se en-
tristece vendo as rachaduras nas pare-

 Impressões do casarão

“Pelo edificio não  se
prestar mais a uma função, 
não é motivo para derrubar. Se 
ele se revestir de valor histórico, cultural 
e afetivo, que ele seja mantido e passe a 
funcionar com outro uso”

“Eu coleciono tudo. 
Com as fotos eu posso 
reconstituir uma época. Eu 
tenho uma imagem da Casa do Barão na 
década de 30, quando houve uma
reforma, onde foi  descaraterizada”

“Realizei uma 
exposição na casa. Foi 
resultado do trabalho 
coletivo feito pela turma III durante o 
módulo Ciclo Imagem e Espaço, 
da escola Vila das Artes”

Romeu Duarte 
Arquiteto

Miguel  A. Azevedo 
Jornalista e pesquisador

Rafaela Kalaffa
Estudante

“Dos sorrisos e cantos das longas noites
sobra a tua sala vazia.
Quanto há das minhas memórias esquecidas
naqueles escombros de vida!
As estripulias das crianças
são as trepadeiras que te habitam, 
os teus novos inquilinos,
no teu palco de lembranças.”
(O. S. Michael)
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des do casarão amarelo, que deixam es-
cancarados os ferros de sustentação dos 
pilares corroídos pela ferrugem.  Após 
12 anos, o reencontro com o local gera 
nostalgia de um tempo que ela afirma 
ter sido muito feliz.

Quando tinha apenas 27 anos, dona 
Salete teve que enfrentar uma tragédia 
que mudaria os planos que havia tra-
çado para sua vida. Depois de um dia 
rotineiro, seu marido morreu de forma 
inesperada, deixando três filhas, ainda 
crianças, sob o cuidado da mãe. Mesmo 
desamparada, uma surpresa chega à sua 
porta, um bebê, que acolheu e adotou 
como seu filho mais novo.

Com quatro crianças e uma dor que 
define como insuportável, saiu de casa 
chorando e pedindo ajuda a Deus. “Eu 
falei: Senhor, tu sabes o que eu estou 
passando, eu não posso mais morar na 
minha casa porque me traz muito sofri-
mento, me envia outro lar porque eu não 
tenho dinheiro”. Salete lembra que no 
mesmo dia ao chegar em casa recebeu 
uma ligação da irmã, falando que a neta 
mais velha do Barão, Dona Carmem, 

Uma casa 
chamada memória

Referência e palco das lembranças de Fortaleza, a Casa Barão 
de Camocim acolheu famílias cearenses desde o século XIX 

À esquerda, na página 
ao lado, comôdos do 
casarão amarelo.  
À direita, a fachada 
lateral do edifício.
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eu tive que ir embora, foi meio difícil 
porque eu gostava de morar lá. Hoje está 
tudo muito mudado, não tem mais sen-
tido voltar ao local”, lamenta Salete.

Dona Olga

Olga Pamplona, 83, é a única neta viva 
do Barão de Camocim. Ela guarda, em 
sua casa atual, louças, quadros e até mo-
bílias de um tempo em que viveu com 
fartura. Porém os sofás que pertenciam 
aos seus avós estão cobertos por lençóis, 
guardados em um quarto. “Eles são mui-
to lindos e chiques, não tem nenhum lu-
gar da casa que seja digno para eles”.

Um grande quadro enfeita a sala com 
o retrato de sua avó, a baronesa Rose 
Nini Liabastre, que deixou a França para 
se casar com o comerciante, nascido em 
Aracati, Geminiano Maia, o Barão de 

Camocim. Cecy era filha única do ca-
sal, porém, ao se unir com Maximiano 
Leite Barbosa, teve 10 filhos: Carmem, 
Newton, Lígia, Ilnah, Neide, Luci, Aila, 
Heitor, Lourdes e Olga.

Olga viveu no casarão amarelo até os 
21 anos, idade em que se casou. Ela con-
ta que o espaço preferido da casa era a 
sala de visitas, que ficava próxima a en-
trada principal, no térreo. “Lá era ma-
ravilhoso, tudo que tinha de bom fica-
va nesta sala”, conta saudosista de uma 
infância e juventude em que vivia “sem 
muitas preocupações”.

Miguel 

Já Miguel possui uma relação diferente 
de Salete e Olga com o casarão. “A minha 
história é do lado de fora da casa”, explica 
o guardador de carros. Em 1994, quando 

Barão de Camocim

“Cai do teu telhado uma poeira fina, que encobre
 os sonhos que vivemos -  triste te ver morrer.

Ao eco sem retorno,
preferes arranhões no assoalho

e paredes sujas… sujas de gente, de histórias,
de sorrisos, da vida que não há mais.

Ah, como querias, novamente... sujar-te!”
               (Odette Siguel)   
 

          Depois do Decreto Municipal 
12.304 de 05 de dezembro de 2007, a 
casa Barão de Camocim foi tombada 
pela prefeitura de Fortaleza, por 
meio do Processo 428/2006.Para a 
Prefeitura de Fortaleza,a relevância do 
tombamento da residência é justificada 
por ser uma das raras edificações do 
tipo remanescentes na cidade, com o 
estilo denominado “mission style”.

        Com a derrubada do Império, em 
1889, e com o exílio da família imperial 
portuguesa em Paris, surgiu uma 
aproximação entre Geminiano Maia e 
a corte imperial portuguesa. Na volta 
ao Brasil com a família, Geminiano 
foi surpreendido por um presente: o 
título de Barão, fornecido pelo reino de 
Portugal.

        A herdeira do Barão, Cecy, 
casou -se com Maximiano Leite 
Barbosa e tiveram 10 filhos: Carmem, 
Newton, Lígia, Ilnah, Neide, Luci, Aila, 
Heitor, Maria de Lourdes e Olga. 

        De Paris e de vários países europeus 
vieram todos os móveis e adornos do 
casarão, como os tapetes, o piano do tipo 
Stuttgart, a prataria, as joias, os cristais, 
lustres espanhóis e candelabros trazidos 
da França. A casa era decorada ainda 
com obras de arte produzidas por artistas 
europeus do século XVIII, estofados em 
estilo Luís XV, espelhos e consoles.   

          Foi em Paris que o Barão de 
Camocim conheceu Rose Nini Liabastre, 
com quem se casou e teve uma filha, 
Cecília de Camocim. Com sua família 
o barão mudou-se para Fortaleza e 
construiu sua mansão.

       Geminiano Maia, natural 
de Aracati, veio à Fortaleza 
com 17 anos para trabalhar, 
se estabelecendo no ramo da 
exportação de tecidos, montando 
a Maison Louvre de Tecidos 
Finos, Com sucesso no negócio, 
ele confia a loja a um sócio, 
mudando-se para França.

6
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algumas ruas foram criadas entre as ca-
sas da Vila do Barão, decidiu cuidar dos 
automóveis que estacionavam no local. 
Depois de 21 anos no espaço, conta que 
se apegou à região e, por isso, nunca foi 
embora. “Se eu tivesse saído, os margi-
nais tinham tomado de conta. De certa 
forma, eu protegi o ambiente, porque 
funciona como se fosse o meu emprego”.

Dona Salete, Olga, Miguel, os alunos 
da Vila das Artes ou mesmo os visitan-
tes, são pessoas com histórias diferen-
tes, com condições financeiras distintas, 
mas com um ponto em comum, que 
coincide em suas vidas. Todos possuem 
uma relação particular e única com a 
Casa Barão de Camocim. Alguns po-
dem até ver o espaço como uma sucata, 
mas, para outros, é uma referência da 
cidade e palco de suas histórias. 

estava precisando de uma pessoa para 
morar e cuidar do casarão. De imediato, 
aceitou a proposta e se mudou em 1990 
com os quatro filhos para o local.

“Quando eu cheguei, foi uma alegria 
tão grande, as crianças corriam pela casa. 
Eram 23 cômodos, muito bonita, cheia de 
móveis. Eu trabalhava muito para conse-
guir limpar tudo, mas foi uma graça muito 
grande morar lá”, lembra. A família viveu 
13 anos no local, lar onde o seu filho caçu-
la comemorou a primeira eucaristia, onde 
foram feitas várias ceias de Natal, e espa-
ço escolhido para o casamento de Cléia e 
Marta, suas filhas mais velhas.

Quando Carmem, a neta mais velha 
do Barão morreu, a família de Geminia-
no decidiu vender a residência à Prefei-
tura, que pouco depois tombou o edifí-
cio, em 2007. “Depois do tombamento, 

SOB PRESSÃO 
#40  •  Fevereiro/Maio de 201518



A febre gourmet tomou conta da gastronomia brasileira, sobretudo a cearense.   
Com isso, o mercado da culinária ganhou uma nova cara e virou objeto de desejo e status.

O sorvete “traga a vasilha” virou gelato, 
o churro “da esquina” foi repaginado, o 
cachorro quente “quebra-bucho” passou 
a ter uma nova cara, a tradicional tapio-
ca com manteiga ganhou ingredientes 
da culinária francesa. Alimentos antes 
encontrados com facilidade a preços 
populares agora são objetos de desejo 
dos apreciadores da culinária.

O termo ‘gourmet’ é associado  a arte 
culinária da boa comida e bebida. A 
palavra vem do francês e o seu signifi-
cado designava os bons apreciadores de 
vinho. Atualmente, já faz parte do vo-
cabulário brasileiro e se relaciona com 
os prazeres da mesa, na perspectiva da 
autenticidade, da qualidade e do bom 
paladar. Os produtos gourmet, muitas 
vezes, são mais caros e oferecem ingre-
dientes diferenciados da concorrência.

A correria do dia a dia faz com que 
o fortalezense se alimente cada vez mais 
fora de casa, o que torna o setor de res-
taurantes e bares um dos que mais cres-
cem na Capital. Segundo o Sindicato de 
Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, 
Buffets e Similares do Estado de Ceará 
(Sindirest-CE), houve um aumento de 
20% no movimento dos restaurantes de 
Fortaleza no último ano.

Estabelecimentos como hamburgue-
rias, gelaterias, tapiocarias, brigaderias e 

do resolvi montar uma hamburgueria, 
pensei como cliente, um lugar onde eu 
queria estar sentado um dia. Fiz e pro-
vei cada item do cardápio. Cozinhei 20 
vezes a costela para chegar ao resultado 
que eu queria”, revela Marcelo Pimentel.

Para o proprietário do Barney’s Bur-
ger, ter um estabelecimento gourmet é 
mais desafiador por conta da exigência 
dos clientes. “A palavra gourmet chama 
atenção apenas a primeira vez. Depois 
que você vai ao estabelecimento, sabe 
se ele é gourmet ou não. O gourmet não 
é uma garantia de negócio; Ele oferece 
mais uma dificuldade, é um desafio. Se 
você diz que é gourmet, é porque tem 
que oferecer o melhor pão, a melhor car-
ne e o melhor serviço. Então, você está 
dando a cara à tapa”, acredita Marcelo.

Os cuidados com a seleção dos pro-
dutos e a escolha dos profissionais são 
preocupação prioritária da empresa. 
Para um queijo entrar na hamburgueria, 
é feito um teste de 15 dias com clientes.

“Meatpacking NY Prime Burger”, 
“The Burgers On The Table”, “Joker’s 
Burgers”, “T-Bones – Steak & Burgers” 
e “Burger Street 1130” têm muito mais 
que o nome de origem inglesa em co-
mum com o Barney’s Burger. Grafites, 
luminosos e pôsteres que fazem refe-
rência à cultura americana compõem a 
decoração dos estabelecimentos e dão a 
eles um clima de bar moderno.

Raísa Azevedo e Mike Lucas
cafés viraram um negócio muito lucra-
tivo na Capital alencarina e ganharam 
cada vez mais frequentadores e admira-
dores. O “raio gourmetizador” atingiu 
em cheio o público fortalezense, com o 
chocolate suíço no churro gourmet ao 
molho barbacue no hambúrger.

Comida de quintal vira  
negócio lucrativo

Nas hamburguerias, a exemplo do Bar-
ney’s Burger, que foi o pioneiro na cida-
de, todos os hambúrgueres são feitos de 
forma artesanal. O preço dos hambúr-
gueres no local varia entre R$ 19,90 e R$ 
34,90.

O Barney’s Burger começou de for-
ma tímida há três anos e meio. Marcelo 
Pimentel, o proprietário, sempre fazia 
churrasco para os amigos e, por ser um 
sucesso, foi desafiado a preparar um 
hambúrguer. A proposta animou o em-
presário, que teve coragem de abrir uma 
hamburgueria, um sonho antigo. O que 
era apenas um hobby entre os amigos 
virou um negócio, com fila de espera já 
na primeira semana.

Hoje, 170 pessoas podem ser acomo-
dadas no estabelecimento. Chopp estilo 
anos 60, uma Kombi e motos retrô espa-
lhadas pelo ambiente integram a deco-
ração e proporcionam uma viagem no 
tempo aos frequentadores. “As influên-
cias do Barney’s vêm do vintage. Quan-
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O carrinho de comida e o ambiente de pra-
ça ainda atraem clientes, apesar da tendência 
de estabelecimentos cada vez mais fechados 
por conta da segurança. O que era costume 
de gerações passadas vem ganhando força e as 
pessoas passaram a se reunir novamente nas 
ruas para comer. 

Entre os prédios e pontos comerciais, um  car-
rinho de churros chama atenção na Rua Vicente 
Leite. É lá que está localizado o “La Churre”. O es-
tabelecimento chegou à Fortaleza em janeiro de 
2015, depois que a proprietária, Patrícia Santiago, 
fez uma viagem para Nova Iorque e coletou ideias 
e inspirações dos food trucks do local.

A novidade que o “La Churre” trouxe foi o 
churro salgado, com o toque de cearensidade da 
paçoquinha e da carne de sol com queijo coalho. 
Patrícia Santiago acredita que a diferença entre 
o “La Churre” e outros estabelecimentos que 
comercializam o churro é a massa de boa qua-
lidade, o que levou à conquista de clientes fiéis. 
“Fomos muito bem recepcionadas por todos os 
públicos – homens, mulheres, jovens, idosos e 
crianças –, que gostaram do nosso diferencial, o 
churro salgado. Os nossos produtos são produzi-
dos diariamente. A massa que fazemos não fica 
para o dia seguinte. Foi realizado um treinamen-
to de dois meses para chegar ao ponto certo da 
nossa massa”. A proprietária, revela que apenas 
duas pessoas sabem a receita dos churros.

O valor dos produtos varia entre R$ 5 e R$ 8, 
a depender do tipo de recheio. O “La Churre” é 
um exemplo de como um negócio simples de rua 
pode ganhar maiores proporções e atingir outro 
tipo de público. Apesar de pequeno e com pouco 
tempo no mercado, Patrícia diz que há o projeto 
de abrir uma franquia na praça de alimentação 
do shopping RioMar em junho de 2015.

A rua ainda é um lugar que dá lucro ao 
mundo gourmet. O “Lá Fora Food Park”, que 

traz comida de rua em expositores gastro-
nômicos de diversas especialidades, chegou 
à Capital no ano passado e teve sua quarta 
edição nos últimos dias 27, 28 e 29 de mar-
ço de 2015 no estacionamento do Shopping 
Iguatemi.

Os trailers do “Lá Fora” dão uma ideia 
da diversidade de gostos nesse setor. Entre 
os expositores que estiveram presentes na 
quarta edição estão: Allfry (batata frita gour-
met); Pão com Ovo (omeletes gourmet); Spot 
Churros (churros gourmet); Seu Pudim (pu-
dim gourmet); Antoinette Boutique de Do-
ces (doces franceses); Espetinhos Espetáculo 
(espetinhos gourmet); Pop & Candy (pipoca 
gourmet). Para Alex Façanha, diretor criati-
vo da agência cearense Baladeira Inovações, 
a organizadora do “Lá Fora – Food Park”, os 
frequentadores do evento têm um perfil mais 
qualificado em relação ao consumo. “Em sua 
grande maioria, são pessoas que já viajaram e 
conhecem o formato da nova gastronomia de 
rua. São famílias, casais de namorados e gru-
pos de amigos apaixonados por comida boa, 
de qualidade e com preços justos”.

As feiras e food parks de São Paulo foram 
a inspiração de Alex para trazer a Fortaleza o 
food park, que já teve edição em Recife e che-
gou a Sobral nos dias 25 e 26 de abril de 2015. 
Para a capital alencarina, promete mais 5 ou 6 
edições até o final do ano.

Para os alimentos chegarem até as mãos 
dos frequentadores do “Lá Fora”, os operado-
res passam por uma bateria de itens a serem 
cumpridos, que vão de documentação, regula-
ridade junto à Vigilância Sanitária, até chegar 
propriamente na apresentação do produto. “Só 
recebemos por edição um item de cada espe-
cialidade, assim garantimos a total harmonia”, 
garante Alex Façanha.

Comida de rua ainda 
conquista consumidores Mundo Gourmet

Não é muito diferente com as gelaterias. A 
‘San Paolo Gelato Gourmet’ é uma das mais 
famosas da Capital e, inclusive, a mais cur-
tida e acompanhada nas redes sociais. O 
sorvete de Leite Ninho é a marca registrada e  
chama a atenção dos amantes de gelato. Os preços 
dos sorvetes variam de R$ 10 a R$ 50.

O brigadeiro não fica de fora. Brigaderias 
fazem a cabeça dos amantes de doces. O 
tradicional brigadeiro de chocolate cremo-
so com cobertura granulada perdeu espaço 
para o de Churros e Crème brûlée. Na ‘Ma 
Douce’ os preços variam de R$ 3 a R$ 6

Seja Sacolé, Geladinho, Chupe-chupe ou Din-
din. Nem a tradicional receita da vovó ficou 
de fora. Os sabores tradicionais de acerola 
e morango hoje vêm com um toque especial 
de bebidas destiladas. O Dindin do Brilho é 
sucesso no food-park e nas festas particulares. Os 
preços variam de R$ 3 a R$ 7. 

Saiba Mais

Algo em comum entre os estabe-
lecimentos que oferecem a culinária 
gourmet é a publicidade nas redes 
sociais. Serve para divulgar os pro-
dutos e integrar o público-alvo. Per-
fis como o ‘Gourmet Fortaleza’, que 
possui mais de 12 mil seguidores no 
Instagram, compartilham dicas de 
restaurantes e pratos na cidade.

O analista de mídias sociais e pu-
blicitário Mardônio Andrade reve-
la que houve uma explosão da utilização massiva das mídias 
sociais a partir da proliferação dos smartphones. Hoje, cada 
vez mais, as empresas renovam suas ferramentas nas redes. 
“Antes, as pessoas ganhavam promoções se fizessem check-in 
na sorveteria, no restaurante, ou participavam de promoções 
envolvendo QR Code, compravam um prato e postavam foto, 
usavam hastag. Só que isso ficou muito saturado e as empresas 
começaram a se renovar”.

Mardônio Andrade acredita que a busca das empresas para 
que os clientes utilizem as mídias sociais é porque as pessoas 
tendem a querer ser associadas a coisas boas. “O Instagram é, 
massivamente, uma mídia social visual. As pessoas gostam de 
postar coisas ‘bacaninhas’ para serem associadas a elas. Então, 
gelaterias, brigaderias ou hamburguerias tendem a ser mais 
facilmente utilizadas e seguidas pelas pessoas porque elas gos-
tam de ser associadas a coisas legais, por isso que repercute 
tanto e dá tão certo”, revela.

Redes sociais versus  
modelo de negócio
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Maíra Cordeiro e Jamile Prazeres

Morar em outro país é o sonho de 
milhares de pessoas, mas pode custar 
muito caro. Uma alternativa é o Au 
Pair, um programa de intercâmbio de 
trabalho e estudo, voltado para mu-
lheres entre 18 e 25 anos cuidarem de 
crianças e tudo que as envolve. 

Considerado um dos programas de 
intercâmbio mais baratos atualmente, o 
Au Pair custa US$ 800 incluindo visto, 
passagem de ida e volta e treinamento de 
quatro dias em Nova York. Caso desista 
do programa antes do tempo mínimo 
(um ano), a Au Pair paga a passagem 
de volta como multa. Bruna Santiago e 
Beatriz Lobo optaram pelo Au Pair para 
realizar o sonho de morar no exterior e 
aprimorar o inglês. Da experiência, cada 
uma tem histórias para contar. 

 Responsável por cuidar de cinco 
crianças, Bruna alega que se sentiu en-
ganada por só ter sido avisada ao che-
gar nos Estados Unidos de que uma 
das crianças possuía déficit de atenção, 
uma doença que leva a falta de paciên-
cia e gritos constantes. 

O programa Au Pair prevê oito ho-
ras de trabalho diário, o que muitas 
famílias não respeitam e fez com que 
Bruna brigasse com a “mãe chefe”. Esta 
briga se somou ao desconforto causa-
do por Bruna não querer estender o 
programa por mais um ano. “Quan-
do eu falei que não queria, ela [“mãe 
chefe”] assimilou que eu não gosto das 
crianças e falou tanta coisa que foi me 
irritando e eu perdi a cabeça”, explicou 
Bruna. 

Beatriz Lobo também teve conflitos 
com a família. Tudo o que fazia com o 

carro dado pelos “pais chefes” era con-
trolado, até a região em que podia an-
dar, mesmo que ela pagasse a própria 
gasolina. Para Beatriz, o real motivo 
que a fez sair mais cedo do programa 
foi o fato de o “pai chefe” tê-la chamado 
de mentirosa, por conta de um mal-en-
tendido, e gritado com ela. “Eu disse 
que não era mentirosa, que ele era lou-
co, completamente insano. Aí ele partiu 
para cima de mim, eu achava que ele ia 
me bater”, confidenciou Beatriz. 

Experiência positiva
Mesmo com os momentos difíceis, 

as intercambistas atestam que Au Pair 
é uma experiência positiva. Beatriz ad-
mite que a experiência foi muito impor-
tante e fez com que ela crescesse e evo-
luísse muito. Bruna também reconhece 
que intercâmbio é bom para qualquer 

pessoa e desabafa: “com 25 anos foi que 
eu amadureci e virei responsável”. 

Nem todas as experiências com Au 
Pair são de momentos difíceis. Natha-
lia Matricardi mora atualmente em 
Chicago e avalia que este tempo está 
sendo muito bom. Ela adora a famí-
lia, e todos a tratam muito bem. Mas 
adverte: “Vai depender da família que 
você escolher e da cidade que você 
morar. Eu tive muita sorte. Mas todo 
mundo tem experiências diferentes”.

Saudade de quem fica
O pai de Bruna, Silvino, confidencia 

que os dois primeiros meses foram os 
mais difíceis. E admite que o momen-
to mais duro foi quando a filha ficou 
muito doente, com cerca de 40 graus 
de febre. “Eu fiquei preocupadíssimo, 
porque você não pode fazer nada, fica 

Estudantes contam sobre suas 
histórias de vida em outro país

Intercâmbio é uma vivência com situações boas e ruins, recheada com momentos de alegria.  
A experiência é bastante intensa e repleta de aprendizados que impactam o desenvolvimento pessoal.
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com duas das 

quatros crianças 
de sua primeira 

família.
Foto: Arquivo Pessoal



de mãos atadas”, relembrou Silvino.
Apesar das saudades, o pai se mos-

tra muito contente com a decisão da 
filha de morar nos EUA e atesta: “com 
a crise que o Brasil está vivendo, o me-
lhor mesmo é sair daqui”.

Rigidez na Lei
Nádia Uchoa, diretora de uma das 

agências que oferecem o programa em 
Fortaleza, alega nunca ter tido proble-
mas com Au Pair por causa de maus 
tratos da família. Mas, o próprio Go-
verno Americano já admitiu que há 
constantes reclamações e cancelamen-
tos por conta de exploração por parte 
da família que, muitas vezes, não cum-
pre os acordo previstos. A administra-
ção estadunidense assegura que vem 
lutando para dar mais proteção às jo-
vens que optam pelo programa Au Pair.

Intercâmbio 
social é uma 
alternativa 
diferente

Saiba mais

Pré-requisitos para o Au Pair
• Idade entre 18 e 25 anos.
• Não ser casada e nem ter filhos.
• Ensino Médio.
• Inglês intermediário.
• Experiência comprovada de saber li-

dar com criança de, pelo menos, 200 
horas, em dois locais diferentes.*

• Ter carteira de motorista internacional.

* Caso a candidata não tenha experiência 
comprovada com crianças, ela pode fazer 
estágio em uma das empresas parceiras 
das agências.

*Atualmente, por conta da procura, o              
Au Pair só está disponível para os EUA.

1

3

4

2

1 - Yuri Barreto em seu 
intercâmbio na Colômbia.  

2 - Bruna Santiago, seu noivo 
e amigos em passeio no Texas. 

3 - Nathalia Matricad e as 
crianças assistindo a um jogo 

de beisebol. 4 - Emerson Maciel 
com outros intercambistas na 

Ucrânia. Fotos: Arquivo Pessoal

Saiba mais

Serviço

Obrigações da família 
do Au Pair:

•  US$ 195 por semana
•  US$ 500 por mês para estudar, 

(esse valor é repassado diretamente 
para a institituição de ensino)

•  15 dias de férias remuneradas
•  Quarto individual
•  Alimentação
•  Carro para uso particular

Empresas de intercâmbio:

STB
Av. Barão de Studart, 1501
Aldeota - (85) 3021-1144

CI
Av. Santos Dumont, 2626
Aldeota - (85) 3268-3844

Aiesec Fortaleza
Av. Antonio Sales, 1317. Sala 403 
(Nordeste Center) - Aldeota 
(85) 3099-0050 

Outro tipo de intercâmbio acessível é 
o social, onde o intercambista vai para 
outro país fazer trabalho voluntário. 
Um dos responsáveis por esse tipo de 
intercâmbio é a Associação Interna-
cional de Estudantes de Ciências Eco-
nômias - Aiesec, organização interna-
cional sem fins lucrativos, que  existe 
em mais de 125 territórios e países 
espalhados pelo mundo. Só no Brasil, 
são cerca de 62 entidades. A Aiesec 
possui dois tipos de intercâmbio: so-
cial e profissional. O objetivo é inserir 
o participante em uma cultura diferen-
te e promover um ambiente global de 
aprendizado e liderança. 

O intercâmbio social tem duração 
de seis a oito semanas. Os jovens vão 
para o país de escolha, onde realizam 
projetos como fotografias, gestão am-
biental e marketing. Além de projetos, 
eles têm a oportunidade de conhecer 
novas culturas e novos ambientes. 

Já o intercâmbio profissional tem 
duração de três meses a um ano e, 
com ele, o intercambista pode desen-
volver projetos educacionais e dar au-
las em outros países. Além disso, pode 
trabalhar com gestões em marketing, 
recursos humanos, dentre outros.

O México foi o país escolhido pelo 
estudante Hebert Silva para realizar 
o intercâmbio. “É o país com mais 
diferença cultural e histórica da Ibero-
-América e sua rica história me chama-
va atenção desde o tempo do colegial. 
O projeto que realizei foi de ensinar o 
meu idioma português e cultura brasi-
leira.” 

Emerson Maciel optou pela Ucrâ-
nia, pois tinha projetos do seu inte-
resse e realizou um trabalho chamado 
“Winter International”, que tem como 
foco promoção de imagens e mudan-
ça de visão relacionada às pessoas do 
próprio país. A Ucrânia tem uma cultu-
ra massificada de guerra e de manipu-
lação da informação.

Para o diretor de Marketing da Aie-
sec – Fortaleza, Yuri Barreto, a grande 
vantagem é proporcionar a oportuni-
dade de viver em um ambiente total-
mente novo, em um país diferente dos 
tradicionais de intercâmbio.

Atualmente, dentre outras localida-
des, a Aiesec está na Hungria, na Polô-
nia, na Rússia, na Turquia, no Egito, na 
Índia, e em parte da África, e da Ásia.
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Cirurgia bariátrica
dá nova qualidade 
de vida a obesos

Com os problemas 
de saúde pública 
decorrentes do grande 
número de obesos 
no mundo, métodos 
alternativos, como a 
cirurgia bariátrica, 
confortam e auxiliam 
muitos na perda de peso 

Leoni Correia e Manuela Serpa

A obesidade é um dos grandes proble-
mas mundiais da contemporaneidade, 
já que a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) confirma que dois bilhões de 
pessoas, o equivalente a 30% da popula-
ção mundial, está acima do peso. Com 
a correria do dia a dia, muitos estão le-
vando uma vida sedentária e ainda dei-
xam de comer alimentos saudáveis pela 
falta de tempo. Esses fatores acabam 
levando à obesidade, trazendo gravís-
simos problemas de saúde e uma vida 
cheia de dificuldades.

Uma alternativa para as pessoas que 
não conseguem mais emagrecer com 
dietas e exercícios físicos e que sofrem 
de problemas de saúde decorrentes do 
peso é a cirurgia de redução de estô-
mago, ou cirurgia bariátrica, um pro-
cedimento cada vez mais procurado no 
Brasil.

Alessandra Souza, de 39 anos, conta 
que a obesidade tem sido um problema 
em sua vida desde a infância. “Sempre 
as pessoas te rotulam como ‘a gordinha’. 
Isso sempre foi muito ruim de ouvir. Às 
vezes saía com as amigas depois da aula 
ou do trabalho e sempre ficava sobran-
do”, lamenta a assistente administrativa.

Já para a paciente Gisella Gomes, de 
40 anos, a gordura sempre atrapalhou a 
sua infância e adolescência. “Em tudo a 
gordura me prejudicava: o preconceito 
velado e o fato de ser desacreditada. 
Porque [pensavam]: como alguém com 
aquela forma poderia fazer algo que 
desse certo?” A situação era agravada 
pelas dificuldades de locomoção e ocu-
pação de espaços, além da vergonha de 
estar em lugares de exposição em círcu-
los sociais.

Gisella diz que não chegou a sofrer 
bullying na escola ou no trabalho por-
que fazia de tudo para se destacar por 
outros meios. “Não cheguei a sofrer 
bullying porque estabeleci uma for-
ma de inserção social com identidade 
intelectual. Busquei compensar dessa 
forma”, explica a economista. Depois 
do sonho realizado, Gisella garante 

O funcionário público 
Valdemir Nascimento chegou a 
perder 50 quilos com a cirurgia.  

Foto : Leoni Correia
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que sua vida mudou muito e que a ci-
rurgia só veio trazer benefícios. “Hoje 
eu tenho mais confiança, me sinto 
mais feliz, não tenho medo de apare-
cer em lugar nenhum. Tenho vontade 
de viver, tenho vontade de me olhar. 
Acho-me linda”.

O funcionário público Valdemir 
Nascimento, de 51 anos,  fez a cirurgia 
em 2013 e relata que sofria muito pre-
conceito. “Eu tinha muita dificuldade 
dentro dos transportes públicos e em 
lugares como cinema e teatro, que não 
estão preparados para pessoas obesas. 
Alguns zombavam da situação, o que 
me deixava constrangido por mim e 
por elas. Hoje, isso não faz parte da mi-
nha vida”, desabafa.

Mas a cirurgia, tão sonhada por mui-
tos, não se adequa a todos os obesos. A 
operação é recomendada apenas para 
pessoas com IMC de 40 ou acima. Esse 
cálculo é feito dividindo-se o peso pela 

Alessandra Souza 
tem uma nova vida 

após a cirurgia Foto : 
Manuela Serpa

Após a cirurgia muitos 
são obrigados a renovar 
todo o guarda-roupa.
Foto : Leoni Correia

altura ao quadrado (tabela abaixo). O 
valor de 40 já indica obesidade mórbida 
e jamais o procedimento é recomenda-
do apenas para fins estéticos. “Os pa-
cientes que me procuram no consultó-
rio já estão em estado de desespero. São 
pessoas que já sofrem com diabetes, hi-
pertensão e colesterol alto, tudo decor-
rente do peso. A recuperação da auto-
estima é algo extremamente importante 
no processo, mas de maneira alguma é 
permitida essa cirurgia apenas para a fi-
nalidade estética”, confirma o médico ci-
rurgião João Vanilson Ribeiro, que ope-
ra obesos há 6 anos no Estado do Ceará.

O acompanhamento de nutricionis-
tas e psicólogos é fundamental para o 
paciente superar a obesidade. O nutri-
cionista é importante para evitar o es-
tágio de desnutrição no operado, que 
ocorre quando ele não se alimenta bem 
ou quando deixa de tomar a reposição 
de vitaminas, que os pacientes devem 

ingerir pelo resto da vida. O psicólogo 
vai ajudar o paciente a superar as suas 
compulsões. A cirurgia transforma o 
paciente por dentro e por fora e isso 
acarreta mudanças enormes no dia a 
dia na vida de quem decide por ela. 
O apoio psicológico antes, durante e 
depois dos quilos perdidos é essencial 
para o paciente não procurar compen-
sar a falta de comer em grandes quan-
tidades, como fazia antes, com outros 
tipos de vícios. Além do apoio desses 
profissionais, é crucial a atividade física 
na manutenção da saúde do paciente.

A obesidade não é exclusividade 
das classes mais altas. As camadas mais 
populares já sofrem com o problema. 
A melhora do poder aquisitivo das 
classes C e D fez com que esse público 
passasse a consumir mais, gerando um 
número maior de obesos. Com isso o 
Sistema Único de Saúde (SUS)  já ofe-
rece o procedimento.

Magreza

18,5 40< >18,5 - 24,9 25 - 29,9 30 - 34,9 35 - 39,9

Saudável Sobrepeso
Obesidade 
grau 1

Obesidade 
grau 2 - Severa

Obesidade 
grau 3 - Mórbida

O apresentador da Rede Globo André 
Marques se submeteu à cirurgia no final 
de 2013 e perdeu mais de 50 quilos. O 
apresentador, que chegou a pesar mais 
de 160 quilos, optou pelo pro-
cedimento para recuperar 
a saúde.

O ex-jogador Diego Maradona também 
se submeteu à cirurgia, que inicialmente 
foi desenvolvida para curar o diabetes 
tipo dois. O ídolo argentino re-
alizou o procedimento em 
2005.

Saiba Mais

Saiba Mais

Não são só os anônimos que estão procu-
rando o procedimento. Muitos famosos já 
passaram pela cirurgia e a ajudaram a se 
popularizar.

André  Marques
apresentador

Diego Maradona
ex-jogador

Solange Almeida, vocalista do “Aviões 
do forró”, se submenteu à cirurgia de re-
dução de estômago em 2008 e chegou 
a perder 55 quilos. Manteve 
a boa forma com exer-
cícios.

Leandro Hassum, ator e comediante bra-
sileiro, chegou a pesar 145 quilos antes 
de se submeter à cirurgia de redução de 
estômago. De lá pra cá o ator já 
perdeu 25 quilos.

Solange Almeida
cantora

Leandro Hassum
ator

O apresentador Fausto Silva perdeu 
quase 40 quilos em um ano depois da 
cirurgia de redução de estômago em 
2009. Na época, o apresen-
tador foi bastante critica-
do.

O ator mexicano Edgar Vivar, que ficou 
conhecido por viver o Senhor Barriga da 
série “Chaves”, optou pela cirurgia bari-
átrica em 2008 e perdeu nada 
menos do que 80 quilos 
depois de realizar o pro-
cedimento.

Fausto Silva
apresentador

Edgar Vivar
ator
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Entrevista

Guida Colares

Psicóloga

O trabalho psicológico na cirurgia bariátrica

A psicóloga Guida Colares fala sobre 
o trabalho que é feito com o paciente 
antes e após a cirurgia. Mais do que um 
procedimento para perder peso, a cirurgia 
bariátrica requer que o paciente mude 
completamente os hábitos que tinha antes e 
o trabalho desse profissional é fundamental. 

Sobpressão - Os obesos passam a 
maior parte da vida sendo ridicularizados 
e discriminados. Que marcas essas 
experiências acarretam?
Guida Colares - Temos ainda hoje uma 
cultura que sistematicamente usa um padrão 
de beleza que exclui o obeso, onde muito 
se é pensado para os magros – poltronas, 
portas, banheiros... –, dando um tom explícito 
de exclusão social. A imagem do obeso em 
muitos espaços se relaciona à de uma pessoa 
desleixada, preguiçosa e incapaz. Desta forma, 
vai se criando uma lacuna social e deixando no 
individuo obeso marcas que têm como principal 
consequências a deformação da sua imagem 
corporal, a baixa autoestima e distúrbios 
psicoemocionais como ansiedade e depressão.

Sobpressão - Segundo a Sociedade 
Americana de Cirurgia Metabólica e 
Bariátrica, 30% dos pacientes que 
procuram o procedimento têm compulsão 
alimentar. Você concorda com isso? Tem 
visto isso nas experiências que você tem 
como psicóloga? O que provoca isso?
Guida Colares - A compulsão de alimentar-se 
se dá pela necessidade de preencher lacunas 
emocionais existentes, que leva o indivíduo 
a compensar no alimento. Como priorizam o 
preenchimento dessas lacunas, não se dão 
conta do que estão fazendo com o próprio 
corpo e continuam na compulsão.  O resultado 
são alterações orgânicas e o aparecimento de 
doenças crônicas como hipertensão e diabetes, 
necessitando assim recorrer à cirurgia bariátrica 
para perder o excesso de peso e se livrar de 
doenças, melhorando a qualidade de vida. 
Desta forma, muitos indivíduos que buscam a 
cirurgia têm sim compulsão alimentar.

Sobpressão - Que trabalho psicológico 
deve ser feito com o obeso antes da 
cirurgia?

Guida Colares - O trabalho que deve ser feito 
com os pacientes que vão fazer a cirurgia não 
deve ser só de conscientização do que é a 
cirurgia e das mudanças que vai acarretar na 
rotina de vida dos mesmos, mas sim um trabalho 
de resgate da imagem corporal e autoestima 
antes do procedimento. Isto, no meu entender, 
poderia facilitar mudanças de hábitos e a busca 
do prazer em caminhos mais saudáveis e nas 
relações de afeto. O sujeito não vai mais poder 
vivenciar o prazer dos alimentos como antes e 
vai precisar de apoio.

Sobpressão - Você, como psicóloga, o 
que pensa sobre a cirurgia de estômago? 
Vale a pena?
Guida Colares - A meu ver, a cirurgia bariátrica 
é de grande benefício para o resgate da 
qualidade de vida e prevenção de doenças 
crônicas geradas pelo acúmulo de gordura 
corporal. Porém, ressalto que é necessário que 
o paciente passe por uma rigorosa avaliação 
psicológica, devendo essa ser requisito para 
realização do procedimento, bem como deve ser 
acompanhado por um bom período de tempo.

SOB PRESSÃO 
Fevereiro/Maio de 2015  •  #40 25



Sensualidade
e conforto 
realçam a  
beleza da  

lingerie 

Criadas apenas com a função de esconder as 
partes íntimas, hoje as lingeries se tornaram 

peças essenciais para compor o look da mulher.

Marina Leal e Thais Moreira 

A lingerie passou por um série de 
transformações ao longo do tempo. 
As mulheres usavam roupas ínti-
mas bem apertadas, muito des-
confortáveis e que serviam apenas 
para esconder as partes íntimas. 
Hoje, tudo mudou: rendas, “fio 
dental”, transparências, cores 
chamativas, tudo para a mu-

lher se sentir confortável e 
sexy ao mesmo tempo. 

Com o passar dos anos, 
as vendas de roupas ínti-

mas cresceram e mais 
empreendedores sur-
giam no mercado. O 
estado do Ceará não 
ficou de fora e, segun-
do dados do Instituto 
de Desenvolvimen-

to Industrial da FIEC 
(Federação das Indústrias 

do Estado do Ceará), hoje é o tercei-
ro polo produtor do Brasil, responsável 
por 14,4% de toda a produção nacional 
de lingerie.

O diretor administrativo e finan-
ceiro da loja Feminize, Expedito Brito, 

elogia o empreendedor cearense por ser 
bastante criativo, facilitando ainda mais 
a expansão do setor no Estado. Além 
disso, aconselha: “Devido ao grande 
crescimento no setor, a concorrência só 
aumenta, mas o mercado oferece espa-
ço para muitos. O que o empreendedor 
deve fazer, é saber se diferenciar, ter 
uma personalidade para sua marca.”

Fazendo peças de qualidade e ga-
nhando o gosto da mulher brasileira,  
Brito consegue expandir seu negócio 
para onde desejar. As marcas de lingerie 
do Ceará também são exportadas para 
os Estados Unidos e países da Europa 
e América Latina, locais que reconhe-
cem o bom gosto e a sensualidade das 
roupas íntimas produzidas não só por 
ele, mas por todos os empreendedores 
da região. 

No caso da Feminize, os modelos das 
lingeries são baseados na brasilidade, 
com elementos que remetem ao corpo 
e ao jeito da mulher brasileira. “Cores 
vibrantes, estampas fabulosas, fechos 
folheados a ouro, renda, alça trabalhada, 
tudo faz a diferença, mas sempre man-
tendo a brasilidade”, ensina Brito. 

Sabendo que o diferencial é ter uma 
personalidade, o empreendedor deve 

 

Foto: Catálogo Glamour -           
Coleção 2015, loja Feminize

SOB PRESSÃO 
#40  •  Fevereiro/Maio de 201526



conhecer o gosto de cada mulher e de-
senvolver modelos ideais que se ade-
quem ao estilo de cada uma. Muitas 
pessoas acham que uma lingerie só é 
usada para ocasiões especiais, mas não 
é bem assim. Em todos os momentos a 
mulher usa uma roupa íntima, quando 
vai ao trabalho, sai à noite com o namo-
rado (e resolve ir mais adiante), fica em 
casa, vai à academia... Enfim, durante 
muitos momentos do dia a dia. 

Karen Cisne, dona da loja La Linge-
rie, explica que hoje é muito difícil en-
contrar uma mulher que use só um tipo 
de roupa íntima. Geralmente as mulhe-
res têm no seu guarda roupa diversos 
tipos de lingeries. Sabendo disso, a sua 
loja é toda montada em departamen-
tos: um com peças básicas, outro com 
peças fashions, outro para noivas ou 
ainda para gestantes, shapewear e para 
mães e filhas. A ideia é agradar todos 
os estilos. Explica que possui preços 
variados porque não trabalha com uma 
marca própria. Por dispor de diferen-
tes marcas, nacionais e internacionais, 
como Darling, Mari M e Triumph, suas 
peças agradam a um vasto público. 

Para ter prestígio, o empreendedor 
deve ter conhecimento das dificuldades 
que irá enfrentar. “O empresário vai se 
deparar com uma baixa qualificação da 
mão-de-obra, um nível de escolaridade 
pequeno, a concorrência, muitas vezes, 
desigual, a informalidade, altos impos-
tos e muito mais”, preocupa-se Brito. 
Mesmo encontrando muitas dificulda-
des, o empreendedor cearense sabe da 
importância que a lingerie tem na vida 
da mulher, por isso é um negócio que 
dá dinheiro. Além do mais, devido à 
grande quantidade de lojas, o mercado 
sai ganhando porque tem muitas op-
ções de produtos por diferentes preços. 
Um exemplo é o da consumidora Loui-
se Mezzedimi, que compra suas roupas 
íntimas em lojas de departamento. ”Eu 
prefiro comprar em lojas nesse estilo, 
porque têm muitas opções de modelos 
e de diversos tamanhos. Além disso, sei 
que é de qualidade e mais baratas que 
em lojas especializadas”. 

Algumas mulheres sentem difi-
culdades em encontrar uma lingerie 
que se adeque totalmente ao seu cor-
po. Se isso é um contratempo para 
ela, imagina para o homem que quer 
presenteá-la. O educador físico David 
Robertson é um daqueles que enfren-
tam problemas em escolher as peças. 
“Nunca comprei, mas já pensei em 
comprar várias vezes. Acredito que é 
preciso um certo nível de intimidade 
para isso”. Karen Cisne  comenta que 
não é muito comum os homens irem 
à procura de uma peça íntima, mas, 
quando eles chegam na La Lingerie, 
buscam o estilo que mais se aproxima 
de quem eles desejam presentear.

Linha do Tempo

1940  As mulheres 
começaram a fazer 

seus próprios sutiãs com seda e 
nylon de paraquedas e com vestidos 
de noivas antigos. 

1920            O Corselete foi 
esquecido! Depois 

da Primeira Guerra Mundial, as 
mulheres começaram a trabalhar e 
sustentar a casa. 

1960      A lingerie permitiu que 
as mulheres podessem 

ter a oportunidade de escolher o 
estilo de sutiã que desejassem. 

1980  Lingerie vira ítem de 
sedução. Tempo mar-

cado pelas tanguinhas e os famosos 
bodysuits, muito característicos 
entre cantoras de rock da década.

1910  O Corselete deixou de 
ser uma peça descon-

fortável, passou a agradar mais as 
mulheres e deixar a silhueta mais 
natural.

1950  As lingeries eram feitas 
de algodão e nylon, 

deixando o corpo da mulher con-
fortável.

1930  A lingerie se tornou 
uma peça confortável, 

bonita e feminina.

1970  A lingerie atingiu um 
novo status. Tudo 

porque o elastano (lycra) permitiu 
modelagens ainda mais confortáveis  
e adaptáveis.

1990 Aconteceu o evento 
mais curioso. Foi 

lançada uma calcinha com enchi-
mento, um bumbum falso, com 
vários tamanhos e modelagens. 

A lingerie foi criada para atender ao 
público mais abastado, mas isso ficou 
para trás. Hoje a roupa íntima pode 
ser comprada por todos os públicos e 
por qualquer faixa de preço. No Cen-
tro de Negócios de Pequenos Vende-
dores, o antigo Beco da Poeira, essas 
peças são as mais procuradas.

“Minha clientela procura um 
pouco de tudo. As jovens procuram 
mais ‘fio dental’ e as senhoras que-
rem a lingerie mais básica”, avalia 
Aldeci Paiva, comerciante do Beco 
da Poeira. Quando questionada so-
bre a faixa de preço, declara que suas 
peças servem para todos os públi-
cos, os que querem gastar mais e os 
que não querem gastar tanto com 
essas peças. Em relação às vendas, 

os preços altíssimos da matéria pri-
ma e a crescente concorrência nesse 
setor têm afastado o consumidor. 
Mas, mesmo com esses obstáculos, 
Aldeci acredita que a mulher não 
tem problema em gastar um pouco 
mais do seu orçamento na compra 
de lingerie.

O Centro de Negócios de Peque-
nos Vendedores recebe clientes de 
todo o Nordeste e de outras regiões. 
O comerciante Francisco Ernandes, 
também vendedor do Beco da Po-
eira, tem clientes vindos de muito 
longe. “Hoje meus clientes não bus-
cam o preço muito barato, buscam 
qualidade. Por isso que eles vêm 
de tão longe para comprar a mim e 
aqui no Ceará.”

Produtos que 
cabem em qualquer 
orçamento

Serviço

Loja Feminise: 
Rua Doutor João 
Bezerra, 494, Centro, 
Maranguape -Ceará - 
Fone: (85) 3341.4803

Loja  La Lingerie: 
Av. Senador Virgílio 
Távora, 1721, Aldeota 
- Ceará - Fone: (85) 
3063.6907 

Beco da Poeira: 
Av. Imperador, 540, 
Centro, Fortale-
za-Ceará, fone: (85) 
3226.6103  

Em 1900 surge o Corselete, a primeira 
roupa íntima usada por mais de 400 
anos. Acompanhando as mudanças 
culturais e as exigências de uma nova 
mulher, foram surgindo diferentes mo-
delos de lingerie ao longo dos séculos.

Aldeci, comerciante, 53, com suas 
lingeries no Beco da Poeira. 

Foto: Marina Leal 

2000  Rendas, tecidos leves, 
babados entre outras 

características definem as lingeries 
dessa época, mas, apesar disso, 
anos passam e novas tecnolo-
gias são introduzidas a cada nova 
coleção.
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O palhaço 
é, antes de 

tudo, um ser 
humano

Um personagem caricato esconde um ser 
humano cheio de angústias e problemas comuns 

que, muitas vezes, o público não vê

Erika Arruda Figueiredo

Com maquiagens exageradas, roupas es-
palhafatosas e um vocabulário escracha-

do, ela arranca muitas e boas risadas 
do seu público. Raimundinha é 

uma figura caricata e conhecida 
nos bares e casas de humor em 
Fortaleza. Seu criador? Paulo 
Diógenes.

Nascido no Rio de Janei-
ro, no ano de 1961, Paulo 
Osmar dos Santos Diógenes 
veio morar em Fortaleza com 
apenas quatro meses de idade. 
Estreou no humor, em 1979, 
com participação em um gru-
po de comédia no qual inter-
pretava uma mãe que cuidava 
da carreira de sua filha, em 
um cabaré. Segundo Paulo 
Diógenes, naquela época, 
as pessoas não procuravam 

muito o humor no teatro. Foi então que, 
junto com outros humoristas cearenses, 
decidiu fazer seus shows nos bares da 
Cidade.

O que muitas pessoas não sabem é 
que apesar de interpretar uma perso-
nagem bem alegre e divertida, o ator é 
um homem tímido. Para enfrentar essa 
timidez e se socializar, ele recorria ao ál-
cool. Quando percebeu que a bebida já 
não fazia o efeito esperado, entrou em 
um submundo dilacerante e obscuro. 
Paulo Diógenes começou a usar drogas.

 “O auge da minha dependência quí-
mica era o palco. Foram dez anos de uso, 
até que um dia eu já não conseguia mais 
trabalhar, nem fazer shows, não saía mais 
de dentro do quarto. Deu paranoia. Eu 
defecava dentro do quarto, eu urinava 
dentro do quarto. Eu fiquei quase louco!”.

Por várias vezes, o humorista se apre-
sentou sob efeito de cocaína. Em alguns 
de seus shows, chegou a contar a mesma 
piada várias vezes. Para disfarçar, Paulo 
falava “é para ver se aprendeu”.

Após abandonar as drogas, o hu-
morista fundou, junto com seu filho, a 
“Fazenda Luz do Mundo”, uma clínica 
de reabilitação para dependentes quími-
cos. Em 2013, candidatou-se a vereador 
de Fortaleza e foi eleito. Hoje, luta por 
causas que tratam de uso de drogas e da 
homossexualidade.

O debate sobre a homossexualidade 
surgiu na vida de Paulo já em 1986, quan-

Com roupas estravagantes e 
vocabulário ousado, Raimundinha é 

simbolo do humor cearense. A direita, 
Paulo Diógenes. 

Foto: Arquivo Pessoal
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do o artista começou a se caracterizar com 
trajes femininos. “No início não era fácil”, 
conta o humorista, que, nessa época, era 
visto com certo desprezo por se tratar de 
um homem travestido de mulher.

Hoje, livre das drogas há 16 anos, 
Paulo Diógenes afirma: “Eu digo para as 
pessoas: toda vida que vir um palhaço 
ou um personagem, veja por trás um 
ser humano que chora, que ri e que tem 
sentimentos, porque as vezes as pessoas 
acham que o comediante é comediante 
24h por dia, e não é! Por trás, existe uma 
pessoa altamente sensível”.

Um estudo feito na Universidade de 
Oxford, com 523 comediantes, revelou 
que têm personalidades pouco comum 
e contraditória. “Por um lado, eram 
bastante introvertidos, depressivos e, 
poderíamos dizer, esquisitos. Por outro, 
são bastante extrovertidos e cheios de 
manias. Talvez a comédia - o lado extro-
vertido - seja uma forma de lidar com o 
lado depressivo. Mas, claro, isso não vale 
para todo comediante” – afirma Gordon 
Claridge, do Departamento de Psicolo-
gia Experimental de Oxford.

Depressão, bipolaridade, depen-
dência química, alcoolismo e outros 
transtornos são cada vez mais comuns 
no mundo em que vivemos. Provavel-
mente, entre humoristas e comediantes, 
a situação seja ainda mais grave. Com 
problemas e angústias, como qualquer 
outra pessoa, o ator comediante tem que 

Entrevista

Será que o palhaço  
é realmente triste?

Sobpressão - O fato de a pessoa 
trabalhar com humor e ter que se des-
prender dos seus problemas naquele 
instante para fazer os outros rirem pode 
afetar, de alguma maneira, a saúde psi-
cológica do humorista?
Márcio - É uma pergunta delicada. 
Nessa questão específica eu acho o 
seguinte: não é exclusividade do hu-
morista. A idéia de ter que se despir um 
pouco da vida pessoal para trabalhar, 
é para todo mundo, mas não há nada 
mais simplório e equivocado que achar 
que o humorista é o cara que vai estar 
sempre de bem com a vida, rindo, en-
fim. A responsabilidade do humorista é 
muito grande. Ter que fazer a felicidade 
alheia é muito pesado. O próprio ator, 
independente de ser humorista ou não, 
tem uma responsabilidade social mui-
to grande e pesa sobre ele o equívoco 
muito comum das pessoas confundi-
rem ator e personagem. O humorista, 
por ser pessoa pública, as pessoas 
acham, ingenuamente, que têm direito 
de invadir a privacidade e assediar.

Sobpressão - Como pesquisador do 

teatro, você acredita que o personagem 
tem um pouco do ator e vice versa?
Márcio - Pode ser que sim e pode ser 
que não. No personagem pode-se ex-
ternar uma característica ou pode-se 
criar uma persona que seja completa-
mente diferente e fantasiosa. Eu acho 
que o que interessa na verdade não é 
tanto o que que o ator e o personagem 
têm em comum, mas o que aquele per-
sonagem tem em comum com pessoas 
do mundo real.

Sobpressão - Você como psicólogo 
aconselharia ou acredita que o ator deve-
ria ter um acompanhamento psicológico?
Márcio - Eu sou psicólogo por forma-
ção, mas não atendo. Eu sou professor 
universitário, então é como professor 
que eu posso tentar falar. Dizer que ator 
precisa de terapia é complicado. Vai 
depender muito de cada um. Terapia 
não é uma coisa que a gente indique 
para os outros em geral. É uma coisa 
que você busca por ter uma angústia 
particular. Então, se o ator achar que 
por acaso esteja precisando de terapia, 
que ele busque. 

Márcio Acselrad 
Psicólogo

Márcio Acselrad é professor de Comunicação Social na Unifor e formado 
em Psicologia. Em entrevista ao Sobpressão, expressa sua opinião sobre os 
comediantes serem ou não mais suscetíveis a adquirem transtornos.

saber esconder esse lado na hora que 
está no palco. Porventura, pode ser este 
o motivo que leva esses artistas a serem 
mais propensos em adquirir esses tipos 
de doenças.

Em entrevista, Wagner Chaves, com 
o ator que faz Stand Up Comedy em 
Fortaleza, afirma que “A exposição do 
humorista é muito cruel, assim como a 
de qualquer artista. Se você sofre uma 
perda, uma tristeza, você não tem tempo 
para absorver isso. O tempo que poderia 
ter, você está em palco ou ensaiando e é 
ai que mora o perigo. Nós somos mui-

Indicado a diversos prêmios, o ator fez 
uso de drogas lícitas, ilícitas e sofria de 
depressão profunda. Come-
teu suicídio em sua casa 
em agosto de 2014.

Ator que interpretava o Renato, do pro-
grama Hermes e Renato, da MTV, sofria 
de depressão e cometeu 
suicídio em seu aparta-
mento no ano de 2014.

Entre risos e lágrimas

Atores nacionais e internacionais sofrem ou sofreram com algum tipo de depressão ou 
depedência durante suas carreiras. Em alguns casos, os problemas foram tão intensos 
que eles acabaram não suportando as angústias e cometeram suicídios. 

Robin Williams
Ator

Fausto Fanti
Comediante

Ator da Globo sofria de depressão e fre-
quentava seu psiquiatra havia 24 anos. 
Morreu em 2012 de falência 
múltiplas dos órgãos.

A ator que interpretava Charlie, em “Two 
and a half man”, é dependente químico e 
teve sua carreia no seriado 
destruída por conta de 
sua dependência.

Chico Anysio
Comediante

Charlie Sheen
Ator

to mais suscetíveis a ficarmos abalados 
com isso, porque o comediante é muito 
só na maioria das vezes”.

O ator, que também é professor de 
uma escola de atores em Fortaleza, já 
atuou logo após a morte de sua cadela 
de estimação que, segundo ele, era como 
uma filha. Buscando forças para escon-
der isso do seu público, apresentou-se. 
Ao sair, sentiu uma enorme tristeza. Ao 
ser indagado sobre de onde vêm a inspi-
ração e a vontade de trabalhar em mo-
mentos difíceis, responde: “É uma ener-
gia que nos move. Não sei o que é, mas 
acredito em uma força superior que nos 
move e motiva. Acha uma luz onde não 
existe e se levanta, se ergue. A vida vai te 
derrubar sempre porque não é fácil. A 
vida não é engraçada”.

“Depressão para comédia é um ne-
gócio sério. A linha entre o riso e a tris-
teza é muito tênue, é muito fina. É uma 
corda bamba que você cai ou para um 

lado ou para o outro. E, se você cair, dê 
um jeito de se segurar para voltar por-
que depressão para o comediante é mui-
to pior, pois quando você tá com uma 
pessoa que não trabalha no meio, tem 
os amigos e parentes. Agora, se você é 
um comediante, está com depressão, 
você já tem poucos amigos e você ter 
que reverter um quadro de tristeza pro-
funda a alegria extrema é muito com-
plicado. Eu acho que era pra existir um 
acompanhamento de alguém que possa 
lhe amparar”.

Comediante e professor de teatro, 
Wagner Chaves diverte seu público com 
Stand Up Comedy.  Foto: Arquivo Pessoal

Mais informações
Escola de Atores Marcelino 
Câmara - 8h às 20h e Sábado de 
8h às 12h : Rua Delmiro Gouveia, 
1638 – Varjota.
(85) 9903-5229 ou (85) 9955-2570
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Você pode transformar o 
futuro de outra pessoa. 
E vice-versa.

Através de projetos sociais, o Ondas abraça a ideia de ajudar pessoas carentes na região do Henrique 

Jorge a alcançarem seus objetivos, seja ensinando a fazer artesanato até auxiliando no processo de 

obter novos documentos. Ajude o Ondas a mudar o futuro de alguém. A�nal, essa transformação 

também pode ser sua.

Rua Renato Viana, 355 | Casa C - Jóquei Clube | 8838.0292 | 3045.5849 | ondasong.com.br | ondas09@yahoo.com.br



Paulo Cardoso, triatleta cego, participante do Ironman, conta sua vida, sua história, e seu 
envolvimento com o esporte. Com entusiasmo, ele dá verdadeira prova de superação e coragem.

Paulo Cardoso é o que podemos chamar 
de um entusiasta do esporte. Essa é a 
conclusão a que chegamos enquanto es-
cutamos ele narrar de forma despojada e 
animada sua história, que é, no mínimo, 
impressionante. A longa lista de moda-
lidades diferentes de atividades físicas 
– natação, surf, windsurf, vôo livre, fute-
bol e ciclismo – só não é maior do que a 
quantidade de dificuldades e recomeços 
que esse cearense tem em sua história.

No início de 1997, Paulo concluía a fa-
culdade de direito e estava cada dia mais 
encantado pelo ciclismo, participando 
de competições em busca de um lugar 
no grupo de elite e contagiando irmãos 
e primos com o seu entusiasmo. Mas a 
história de Paulo estava prestes a mudar. 

Numa manhã de quinta-feira, dezenove 
de junho, “o dia da mudança” como ele 
costuma chamar, Paulo saiu para mais 
uma pedalada. Na volta do treino, o ce-
arense se chocou violentamente contra 
um caminhão que saía do estaciona-
mento de uma das empresas localizadas 
na Av. Dioguinho, em Fortaleza.

“Um daqueles caminhões baús saiu 
de repente de um estacionamento. Eu 
tentei frear o pneu de trás da bicicleta, 
mas não deu tempo de parar. Bati no 
caminhão e cai embaixo dele. Depois da 
queda, a roda traseira do caminhão acer-
tou minha cabeça e eu tive vários trau-
matismos cranianos. Na mesma hora, eu 
fiquei cego. Esse trauma na parte óssea 
do crânio ocasionou a perda, na verda-
de, de dois sentidos. Eu perdi a visão e o 
olfato”, descreve.

O atleta não desmaiou, mas conta, 
com a voz e o pensamento distantes, que 
suas memórias do acidente são vagas e 
retornam em flashes. Após o acidente, 
Cardoso passou por dois procedimentos 
complexos em São Paulo. “As cirurgias 
foram um sucesso, mas, infelizmente, 
eu não voltei a enxergar. Meus nervos 
óticos foram comprimidos no acidente 
e havia uma pequena chance de recupe-
rara a visão, total ou parcialmente, mas 
não aconteceu”. Um momento de silên-
cio se instala na pequena sala onde nos 
encontramos e  olhamos ao redor. Fotos 
de família se misturam com pinturas e 
esculturas que fazem referência ao es-
porte.

Paulo recomeça a falar – com uma 
tranquilidade que não esconde o embar-
go de sua voz – sobre a difícil recupera-

ção e todas as dificuldades do percurso 
até os dias de hoje. “Quando eu me per-
guntei, ainda na época que eu enxerga-
va, se eu conseguiria viver sendo cego, 
minha resposta foi imediatamente: não. 
Mas a gente tem força pra pra qualquer 
coisa. Pra tudo que chega em nossa vida 
a gente está preparado de alguma forma. 
E hoje eu vejo que Deus, ou o Univer-
so, como você queira chamar, é sempre 
benévolo com a gente. Não consigo ex-
plicar de outra forma além de que o que 
acontece com a gente tá certo. Não tem 
nada errado não!”.

A aprovação na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) é mais uma con-
quista narrada com orgulho e emoção 
por ele. “[Eu passei] graças à ajuda de 
alguns amigos que iam à minha casa 
e me ajudavam a estudar, liam para 

A palavra do dia é
determinação

Ana Vitória Matos e Juliana Teófilo
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Paulo treina diariamente 
com seu guia



mim as leis e o conteúdo da prova. O 
que dava pra eu fazer, eu dizia: ‘eu faço’! 
Porque essa é a vida, você tem que estar 
ali, você tem que estar se mexendo, não 
dá pra parar!”.

O mais importante: Paulo queria vol-
tar a praticar esporte. O atleta começou 
com caminhadas na praça da Ceart. Um 
ano depois do acidente, em 1998, o atle-
ta saía para sua primeira volta em uma 
Tandem, bicicleta adaptada com dois 
acentos, que comporta o deficiente visu-
al e seu guia. “Foi uma felicida-
de total! A primeira vez que 
saí foi com um dos meus 
irmãos. Era a primeira vez 
em um ano que eu estava 
em cima de uma bicicle-
ta, andando em veloci-
dade! É indescritível, o 
vento no rosto, a sensa-
ção de liberdade!”.

Daí em diante, Pau-
lo Cardoso não parou 
mais! Todos os dias al-
guém o acompanhava em 
suas pedaladas. Primeiro o 
irmão, depois um amigo e um 
primo que também é Ironman.  
Escutamos reflexivas, enquanto ele 
levanta a voz com entusiasmo. “Tive 
um estalo e de repente quis fazer 
isso, eu quis participar do Ironman! 
Embora eu fosse só ciclista na épo-
ca, eu tinha muito contato com o 
meu primo que treinava com mais 
uma turma grande e via a felicida-
de que essa galera voltava quando 
completava a prova. O treino foi 
outra coisa que me chamou a 
atenção, super intenso! Eu que-
ria fazer isso”.

Paulo começou a se pre-
parar para o Ironman Brasil 
2002, com um amigo triatle-
ta, mas um problema pessoal 
o impediu de ir adiante com a 
empreitada. “Mas não parei de 
treinar! Algum tempo depois, 
enquanto fazia meu treino de 
natação diário, encontrei um 
amigo de pedalada, o Carlos 
Chaves. Ele me perguntou se 
eu ainda estava pensando em 
fazer o Ironman e, quando eu 
respondi que sim, ele se ofereceu 
para ser meu guia”. A dupla tinha 
um pouco mais de quatro meses para 
se preparar fisicamente e afinar a par-
ceria para a prova. 

Mas a saga do Ironman ainda 
estava longe de chegar ao fim e 
durante os treinamentos para 
a prova, o triatleta e seu guia 
tiveram que superar desafios e 
lesões físicas sérias. Paulo se di-
verte ao enumerar a quantidade 
de machucados que acumulou ao 
longo da empreitada: quebrou o 

dedão do pé, machucou o punho e sofreu 
um estiramento nos músculos intercos-
tais. “A parte mais difícil foi o treinamen-
to. Você tem que ficar focado na prova do 
começo ao fim. Se não, você não chega 
lá. Se aconselho alguém que nunca fez 
um triátlon fazer um Ironman? Nunca! 
Porque isso exige muito do seu corpo. 
Olha a quantidade de lesões que eu 

tive! Eu ficava doente o tempo todo, 
porque, com o esforço, as defesas 

do organismo baixam, mes-
mo com todo o acompa-

nhamento de suplementos 
que eu tinha na época. É 
necessário ter experiên-
cia e preparo”.

Mas às 7h10min da 
manhã do dia da pro-
va, Paulo entrava no 
mar com o sol nas-
cendo e o mar agitado. 
“Quando saí do mar, 
dei tudo de mim. Lá 
todo mundo me co-
nhecia pelo nome 
(eu tinha aparecido 
no dia anterior no 
jornal local), então 
pedalei forte na pri-
meira volta de 90 
km, mas na segunda 
eu comecei a sentir, 
o cansaço”.

Paulo baixa a voz 
ao contar que, ao 
fim dos 180 km de 

pedalada, cometeu o 
que ele define como o 

pior erro que um parti-
cipante de Ironman pode 

cometer: pensou na distância 
que faltava. “Eu estava naquela 
área de transição de uma prova 

para a outra, onde ficam todos os 
equipamentos. Fiquei lá, em pé, 
parado, com aquela cara de bobo, 
sem reação nenhuma. Foi quando 
o Carlinhos, que é teimoso e tem 
muito foco, disse pra mim ‘vamos 
embora, rapaz, tá pensando no 
que?’”. E Paulo foi! Às 9h36min 

“Eu tive uma experiência de quase  
morte e depois me segurei em uma coisa só: a 

gratidão por estar vivo.”

“Porque essa é a vida, você tem que estar ali, você 
tem que estar se mexendo, não dá pra parar!”

Paulo Cardoso
Triatleta

da noite eles cruzaram a linha de chega-
da. O atleta e o seu guia Carlos Chaves 
fizeram a prova (que inclui 4 km de na-
tação, 180 km de pedalada e 42 km de 
corrida) em exatos 14h26min.

Paulo ocupou o posto de único de-
ficiente visual a terminar a prova de 
Ironman até o ano de 2012, quando outro 
deficiente concluiu o percurso. Depois 
do maior evento de triatlon do mundo, 
Cardoso participou de várias provas pelo 
Brasil e pelo mundo, incluindo destinos 
como o Rio de Janeiro, João Pessoa e Ha-
vaí. Disputou provas estaduais no Ceará 
e ingressou, em 2006, no Circuito Brasi-
leiro de Paralimpicos, onde permaneceu 
até 2011 entre os primeiros de sua cate-
goria. E Paulo chegou ainda mais longe. 
Participou de dois mundiais: um na Itá-
lia em 2009 e outro no Canadá, em 2010. 
Além, é claro, do Parapan-Americano 
em 2007, em Cáli, na Colômbia.

Todas essas grandes realizações vêm 
de um só lugar. “Eu tive uma experi-
ência de quase morte e depois me se-
gurei em uma coisa só: a gratidão por 
estar vivo. Isso me deu uma felicidade, 
uma força, muito grande”. Um foco im-
pressionante, reforçamos. Isso arranca 
um sorriso tímido do atleta. “Eu nunca 
considerei desistir como uma opção. Eu 
tinha que ir atrás de viver! Aproveitar 
essa chance que me foi dada e encon-
trar essa força que, acredito, esá dentro 
de cada um de nós. Eu reconheço a aju-
da de todos que me acompanharam na 
minha jornada até hoje, minha família, 
que sempre me deu muito amor. Sou 
uma pessoa muito feliz”.

Contagiadas pela animação que Pau-
lo exala, perguntamos sobre os planos 
para o futuro.“Quero continuar dando 
minhas palestras, finalizar minha facul-
dade de Educação Física e, é claro, me 
dedicar ao esporte”. Além disso, nosso 
homem de ferro planeja disputar uma 
vaga na etapa final do Campeonato 
mundial de Ironman que acontece em 
Kona, no Havaí. E está de olho em uma  
vaga para as Olimpíadas de 2016. Ago-
ra, resta esperar para fazer a matéria da 
conquista do ouro!

SOB PRESSÃO 
#40  •  Fevereiro/Junho de 201532


