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Valéria Vilhena
A teóloga fala sobre as divergências de ideologias na Igreja. Páginas 4 e 5

Termos de uso no ambiente digital
permitem acesso a dados pessoais
Foto: Gabriel Marques

Internet. Os usuários muitas vezes não leem os termos de uso antes de se cadastrarem nas redes sociais. Páginas 20 e 21
Cinema

Sustentabilidade

Brasilidade nas
salas de cinema

Sustentável
virou moda

Apesar do relativo aumento da valorização de filmes brasileiros, a indústria cinematográfica estrangeira
ainda ocupa maior parte do espaço
nas salas de cinema. Os novos longas
nacionais resistem e combatem os
preconceitos impostos pela cultura
cinematográfica. Página 10

Cada vez mais empresários e consumidores estão conscientes da importância do uso de uma roupa que
preze pela sustentabilidade e pela
ética. Hoje, quase 10 milhões de pessoas realizam um consumo menos
nocivo à natureza, segundo o Instituto Akatu. Página 8

História

Aventura

Resistência dos
orelhões
O Estado do Ceará tem 35.975 telefones públicos, segundo a companhia telefônica Oi Ceará. Apesar das
inovações tecnológicas, os telefones
públicos ainda mantêm usuários na
Capital. Página 26

Turismo

Redes sociais. Os padrões sociais impostos pela
sociedade ficaram mais visíveis devido à fácil
acessibilidade das novas tecnologias. Página 23

Ecossistema
afetado

Navegando pelo
Horizonte

Você já foi a Jijoca de Jericoacoara?
Devido ao crescimento do turismo
na região, as áreas conservadas pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade estão sendo
afetadas. Página 18

O Horizonte é a casa da família Passos. Devido a uma oportunidade, eles
decidiram viver a maior aventura de
suas vidas, navegando pelos litorais
brasileiros. Para eles, nem o Horizonte é o limite. Página 14
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Opinião
Editorial

LÍGIA GRILLO, estudante de Jornalismo

Ilustração: Mídia Interativa NIC

Os relatos de
resistências para
marcar a História

N

a quinta edição deste NIC Repórter, a redação do
JornalismoNIC produziu matérias para diversos
gostos, da restauração de livros à vida por trás dos
likes das redes sociais. Uma das histórias de destaque é sobre
uma família que viaja pelo Brasil em um barco. É a família
Passos, que narra os altos e baixo de quem vive no mar. Mas
tem também histórias biográficas, como a de Gêra, ex-jogador de futsal.
Para quem deseja aumentar seus conhecimentos sobre a
preservação do meio ambiente, há várias opções de leitura
nas próximas páginas. A moda sustentável, por exemplo, é
uma área de crescimento econômico que prioriza a preservação do meio ambiente. Nesse perspectiva de sustentabilidade, ainda temos uma matéria de denúncia: como o turismo afeta a bela natureza da praia de Jericoacoara. A falta de
cuidado com esse ambiente tropical vem causando inúmeras
consequências para o lugar.
Em uma perspectiva mais local, o JornalismoNIC conta a
história de resistência dos orelhões em Fortaleza: como esses
telefones públicos sobrevivem em meio ao constante crescimento de tecnologias voltadas para a comunicação instantânea.
Além disso, temos uma matéria sobre a história viva da
Lagoa de Messejana.
A edição traz um ensaio fotográfico produzido por
Amanda Nogueira, estagiária do FotoNIC. As fotos foram
realizadas tendo como referência o trabalho do fotógrafo nova-iorquino Richard Averdon. O ensaio teve como um dos
objetivos empoderar as mulheres. Esperamos que desfrutem.
por Clara Menezes
Estudante de Jornalismo
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A menina que viveu
pela primeira vez

E

stava esperando meu ônibus na fila do terminal. Era um dia nublado de fevereiro e
não passava das sete da manhã. O ambiente
barulhento estava cheio de gente, todo mundo esperando seus respectivos ônibus para mais um dia de
trabalho. Na minha frente, havia uma menina que
não parecia ser mais velha que eu. Ela estava meio
inquieta e acompanhada de uma mulher mais velha
— sua mãe, provavelmente. Após alguns minutos,
o ônibus parou no local indicado para o embarque.
Rapidamente, a fila começou a avançar. Na sua vez
de subir no ônibus, a menina olhou para trás como
quem vai partir e não voltar mais. A senhora que a

acompanhava, com um toque leve em seu ombro,
soltou um “Deus lhe abençoe”. A menina assentiu.
Parecia que naquele momento tudo iria ficar bem.
A menina subiu no ônibus, eu fui atrás. A senhora observava meio aflita o ônibus partindo, como
quando se solta um passarinho da gaiola e não se
tem certeza de que ele pode voar. Durante o caminho, a menina se agitava no banco, olhando a cada
segundo para a paisagem em sua volta. A chuva
começou a cair. Nós duas descemos na mesma parada e fomos caminhando até a Universidade. Pela
primeira vez, a menina vivia. E, devo dizer, não há
sensação melhor.
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Assédio sexual
no trabalho
afeta saúde
das mulheres
Assédio. Além do sentimento de
culpa, os problemas psicológicos
são um dos principais traumas
que as vítimas de assédio sexual
enfrentam

Lia Bruno
Repórter

P

ara quem nunca passou pela situação de sofrer assédio, é difícil imaginar como alguém aguenta calado
a situação. Porém, essa é uma questão
mais complexa do que a maioria das pessoas pensam. Segundo um estudo feito em
2017 pelo jornal da BBC, mais de 50%
das mulheres sofreram assédio no trabalho. Dentre esse número, em 63% dos
casos, as vítimas recusam-se a expor seus
agressores por medo de retaliação. Para
Mariana (nome fictício), uma gerente de
lojas que foi assediada por seus colegas de
firma, isso não foi diferente.
Tudo começou quando as investidas de
um colega de sala ultrapassaram as barreiras de um simples flerte. “Eu aguentava
aquilo, pois achava que era brincadeira,
até que um dia ele tocou na minha genitália e fez comentários maliciosos sobre
mim”, conta Mariana. Disposta a dar um
ponto final naquela situação, ela resolveu
relatar o ocorrido a seu superior. “Ele
disse que eu deveria resolver sozinha. E
nenhuma atitude foi tomada”, relembra.
O fato de ter denunciado o assédio não
impediu que as investidas do colega continuassem. Pelo contrário, Mariana percebeu que aquilo não interferira em nada
na imagem de seu agressor. “As pessoas,
principalmente os homens que trabalhavam comigo, passaram a me tratar de forma diferente e faziam piadas como se eu
fosse a culpada por tudo”.
Com o passar dos meses, as coisas só
pioraram para a jovem. “Uma vez ele me
seguiu até o banheiro e tentou me beijar à
força”, conta. Novamente, ela relatou o incidente a seus superiores, mas nada foi feito.
Mesmo assim, ela tentou não deixar isso
afetar seu trabalho, e, no meio de toda essa
confusão, foi nomeada funcionária do ano.
“Fiquei chocada, na verdade. E certamente

não esperava”, disse Mariana ao lembrar-se
do prêmio. Para ela, aquilo a fazia se sentir “culpada” por reclamar de seus colegas.
“Parecia uma psicologia reversa. Era como
se eles tivessem me dado o prêmio para que
eu parasse de reclamar”, explica.
Consequências

Vítimas de assédio, muitas vezes, ouvem
coisas como “Você não sabe levar nada
na brincadeira?” ou “Você é muito sensível”, o que acaba tornando-as confusas
sobre a realidade daquele cenário. E foi
exatamente isso que aconteceu com Mariana. “Depois disso, eu me tornei uma
pessoa nervosa e insegura, tinha crises

Números. Segundo a BBC, 50% das mulheres soferam assédio no trabalho. Foto: FotoNic

“Eu aguentava aquilo, pois
achava que era brincadeira, até
que um dia ele tocou na minha
genitália e fez comentários
maliciosos sobre mim”
Mariana
Medo. O receio de perder o cargo leva as vítimas a não denunciarem o crime. Foto: FotoNic.

de ansiedade constantes e desconfiava
de tudo”, conta. Após um ano no cargo e
não aguentando mais a situação em que se
encontrava, Mariana finalmente teve coragem para tomar a maior de suas decisões:
pedir demissão. “Eu ainda tentei ficar por
mais um tempo, mas acabei não aguentando aquela situação”, explica.
Assim como Mariana, uma grande parte das mulheres que sofrem ou já sofreram
assédio no trabalho passaram a lidar com
traumas psicológicos, após terem sido vítimas, de acordo com um estudo feito pela
Universidade do Texas, nos EUA. Os pesquisadores descobriram também que, entre as 2.000 mulheres entrevistadas, uma
a cada cinco disseram ter sido vítimas de
assédio sexual no local de trabalho.
Para a psicóloga clínica Thereza Diógenes, por estarem em um ambiente predominantemente dominado por homens,
as mulheres assediadas acabam se sentindo inseguras em denunciar e, consequentemente, sofrem caladas. “Elas terminam

descontando isso em comportamentos
autodestrutivos, o que piora ainda mais a
situação”, completa. Segundo a psicóloga, outro problema que as mulheres enfrentam é a difícil decisão de desistir do
emprego ou aguentar os assédios para não
perder o cargo. “É muita coisa para uma
pessoa aguentar. Procurar ajuda psicológica é, com certeza, uma forma de tentar
superar”, esclarece Thereza.
Denúncia

Assim como uma grande parte das mulheres, Mariana escolheu o silêncio e preferiu não denunciar seus agressores. Porém,
para o advogado criminalista Romário
Rocha, é importante a vítima lembrar que
ela não está sozinha. “Por esses agressores estarem sempre em um cargo mais alto
e terem uma certa influência, elas acreditam que a denúncia não irá adiantar muita
coisa e esse é o maior erro delas”, explica.
Segundo o advogado, a primeira ação
da vítima deve ser entrar com um bole-

tim de ocorrência contra o agressor, seguido de uma ação na Justiça. Contudo,
ele explica que, por causa da dificuldade
em provar o assédio, muitas pessoas, infelizmente, não conseguem levar a denúncia adiante. Entretanto, esse tipo de
crime aceita como provas gravações que
podem ser feitas até mesmo pelo celular
da vítima. “É importante que as vítimas
saibam que os processos de assédio vêm
ganhando representatividade com precedentes favoráveis e que vale a pena, sim,
denunciar”, garante.
Sem dúvidas, denunciar o assédio é
muito importante e um passo decisivo para
enfrentá-lo é deixar de considerá-lo um
tabu e enxergá-lo como uma terrível violência contra a mulher. Para Romário Rocha, a vítima deve saber que ela não pode
sofrer sozinha e que existem leis e recursos
a seu favor. Segundo o advogado, o assédio
é mais um dos problemas a serem enfrentados por elas no decorrer da construção de
sua autonomia e identidade.
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Entrevista > Valéria Vilhena

“Não se pode odiar em
nome de Deus”
O Brasil é o segundo país com mais cristãos no mundo, segundo dados
de 2016 do Pew Research Center, um centro de pesquisa dos Estados
Unidos. O cristianismo faz parte do cotidiano de boa parte da sociedade
brasileira e está presente, inclusive, na política do País. A Frente Parlamentar Evangélica, conhecida por bancada evangélica, é composta por
um conjunto de políticos de partidos distintos que se opõem a temas
liberais, como a legalização do aborto, o casamento de pessoas do mesmo
sexo e as igualdades racial e de gênero. Porém, apesar da expansão do

cristianismo no Brasil, há grupos dentro da comunidade cristã que contrariam as ideias conservadoras pregadas por parte destas igrejas. Entre os
principais grupos que apoiam ideologias mais liberais, estão “Cristãos de
Esquerda” e “Evangélicas pela Igualdade de Gênero”. Essas duas páginas
no Facebook reúnem aproximadamente 26 mil curtidas. Para entender
melhor a aparente divergência de ideologias, o JornalismoNIC conversou
com a teóloga e feminista Valéria Vilhena, 46, uma das fundadoras do
grupo “Evangélicas pela Igualdade de Gênero”:

zida muito rapidamente tanto para o bem

somos vistas como rebeldes, desobedien-

Repórteres

quanto para o mal.

tes, desviadas e daí para pior. Penso que,

JornalismoNIC: Como surgiu seu interes-

JornalismoNIC: Quais os principais obje-

em um país patriarcal, misógino, sexista,

se por esse tipo de posicionamento?

tivos do grupo?

racista e sem consciência de classe, nós

Clara Menezes e Letícia Feitosa

como todo os demais grupos feministas

Na realidade, não surgiu assim da noite

Procuramos, a partir do FPLC (Fórum

também sofremos. Porém, nós temos a

para o dia. Eu também entendo que não é

Pentecostal Latino-Americano e Caribe-

dimensão religiosa, pois é a partir dela

um interesse. É mais do que isso — diz res-

nho), nos pautar sobre os três desafios

que atuamos. Portanto, os preconceitos

peito à vida das mulheres, suas experiên-

propostos pelo próprio Fórum: desafio

são especialmente construídos ou basea-

cias de fé e também de sujeitos sociais.

institucional, desafio teológico e desafio

dos em uma leitura literalista da Bíblia.

Penso ser um processo que ainda está em

social. A EIG ressignificou, especificamen-

São xingamentos e ameaças, por exem-

construção. Isso porque nos posicionamos

te para as mulheres, tais desafios e com-

plo, em nome de Deus. Isso é contradi-

como feministas cristãs, e o movimento

preendeu como objetivos a serem segui-

tório, porque Deus é amor e justiça, ou

feminista é tanto uma leitura crítica das

dos. Por exemplo, o desafio institucional

seja, Ele ama sem fazer acepção e, sobre-

estruturas sócioculturais como também

seria especialmente para refletir sobre

tudo, ama o que é justo. Logo, Ele ama

é um movimento de mulheres e, ambos,

as relações de poder, as estruturas ecle-

a igualdade sem anular a diferença e a

estão inseridos no contexto maior, que

siásticas hierárquicas e maior participa-

diversidade. Então, nós lidamos com mi-

é o histórico. Neste sentido, as mulheres

ção das mulheres na Igreja. Já sobre o

sericórdia, porque “não se pode odiar em

evangélicas da Evangélicas pela Igualdade

desafio teológico, a EIG sempre trabalha

nome de Deus”. Não se pode perpetuar

de Gênero (EIG) sentem-se oportunizadas

na aproximação dos avanços teológicos

desigualdades sociais e de gênero, violên-

neste momento histórico. Muitas delas

da academia para o seio das igrejas. O

cias e atrocidades em nome de Deus. Mas,

conheceram, pela primeira vez, o femi-

grupo faz isso, especialmente, a partir da

eu preciso lhe dizer que nós recebemos

nismo sem que ele seja demonizado pelos

teologia feminista. No terceiro objetivo,

muito mais apoio do que ódio e condena-

homens de suas igrejas. As mulheres que

o social, as mulheres evangélicas pre-

ção. Essa é uma dimensão que precisa ser

fazem parte da EIG, em sua maioria, “nas-

cisam se ver como sujeitos sociais, que

avaliada pela sociedade e demais grupos

ceram” do protestantismo, inclusive de

possuem demandas que necessitam de

feministas. A base é muito mais compla-

igrejas evangélicas pentecostais conser-

compreensão e discussão na sociedade,

cente, misericordiosa, mais cristã do que,

vadoras. A maioria aprendeu a reproduzir

com responsabilidade social. É, também,

por exemplo, a bancada evangélica que

o conservadorismo por crer que estavam

um objetivo nosso despertar a consciên-

diz representar os evangélicos. A maio-

fazendo o correto, o melhor, porque era

cia política coletiva e social das mulhe-

ria das nossas igrejas são compostas por

o próprio Deus quem solicitava. É assim

res evangélicas, criando possibilidades

mulheres trabalhadoras, pobres e negras.

que acontece. É preciso levar em consi-

de diálogo sobre as questões de gênero,

Portanto, os pastores que ostentam luxo

deração que a intenção de muita gente da

juventude, pobreza, violência, política,

e a bancada evangélica que se aliou aos

Igreja é de agradar a Deus. É de obedecer

corrupção e saúde pública.

interesses das bancadas da bala e do boi
não representam a maioria de suas igre-

a Deus e não a homens. É uma construção
de sentidos, entende? No entanto, não é

JornalismoNIC: Muitos grupos cristãos

jas. Portanto, precisamos ouvir essas mu-

uma construção sem questionamentos,

pregam ideais mais conservadores. Como

lheres evangélicas, quais são suas expe-

sem pensar, sem tensões, porque são re-

a postura de vocês é vista dentro da co-

riências de vida, de família, de amor, de

lações de poder, hierárquicas, nas quais as

munidade cristã?

aceitação e como são suas experiências

mulheres estão em desvantagem nas igre-

Por comunidades mais progressistas,

com Deus. Que Deus é esse? Será mesmo

jas, especialmente as meninas mais novas.

somos vistas como um movimento im-

que é esse mesmo Deus “da prosperida-

Elas nasceram em um mundo digital, no

portante para a Igreja e para a sociedade.

de” dos grandes líderes e políticos? Será

qual a informação é produzida e reprodu-

Mas, para as igrejas mais conservadoras,

mesmo que temos experiências de vida
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com um Deus que aprova racismo, homo-

as respostas para as nossas necessida-

fobia, e que não se importa com a vida

des, sem anular as diferenças, garan-

das mulheres?

tindo, de fato, a igualdade. É necessário
que haja grupos assim para dizer a esses

JornalismoNIC: O cristianismo está se

políticos que ninguém levanta cantando

tornando mais aberto a ideais mais libe-

“tralalalala” e diz “hoje vou abortar, que

rais. Por que ele está precisando se adap-

maravilha!”. Não! Aborto é algo sério que

tar a essa situação?

traz consequências físicas e emocionais

Eu penso que a religião traz sentido de

às mulheres. É uma decisão difícil que

vida, logo ela não pode ser diferente da

muitas mulheres só tomam por necessi-

própria realidade, do cotidiano. Aqueles

dade. Não se trata de dizer sou contra

que vivem um cristianismo mais progres-

ou a favor do aborto. A EIG compreende,

sista entendem que a religiosidade pre-

sem medo de se posicionar, que aborto

cisa vir da base, do povo, da vida e das

não pode ser mais tratado como caso de

pessoas. Ela precisa oferecer alento, amo-

polícia, pois é ela quem é acionada no

rosidade, refletir vida e não morte. A reli-

hospital quando uma mulher chega em

giosidade precisa levar em conta o corpo,

situação de abortamento e o médico des-

especialmente os corpos das mulheres

confia que foi provocado. Ali mesmo, ela

que foram tão negados em toda a histó-

é algemada. Aborto deve ser tratado por

ria do cristianismo. É uma fé que vem das

política de saúde pública. É um momen-

entranhas. Portanto, não é algo fora do

to doloroso. Então, a mulher precisa de

dia a dia, das lutas por sobrevivência e

apoio médico e psicológico. Ela precisa

justiça, por igualdade, pela vida das mu-

ter alternativas, inclusive a de desistir

lheres — é uma fé que combate todo tipo

do aborto. É um momento delicado e de-

de violência.

sesperador para muitas mulheres. É um
momento de morte para muitas. Quan-

JornalismoNIC: Como será, do seu ponto

do eu digo que políticos devem pensar,

de vista, o futuro desses ideais mais con-

refletir e fazer política pública respon-

servadores?

dendo às necessidades do povo, está aí

Sou esperançosa. Muitas mulheres

um exemplo. As mulheres abortam e a

evangélicas têm despertado e compreen-

legislação atual não impede isso — fato.

dido o dom da vida. Elas tem se posicio-

As mulheres morrem por fazer abortos

nado como sujeito de sua própria história,

sem assistência adequada — fato. Então,

como sujeito da história de suas comuni-

o que nós, como sociedade, vamos fa-

dades, pela dignidade humana, e a fé tem

zer? Deixar morrer? Nós precisamos co-

lhes dado força para exigir seus direitos,

nhecer essas mulheres, ouvi-las. Vamos

como direitos humanos. É uma caminha-

deixar que essas mulheres digam por

da sem volta, que só aspira a crescer em

que necessitam abortar e nos surpreen-

sororidade. São muitas mulheres pobres e

deremos com as respostas. Muitas dirão

negras, cheias de fé e de ânimo que lutam

que foram abandonadas por seus namo-

por suas vidas, pelos seus filhos e filhas.

rados, companheiros, amantes ou até

São mulheres que estão entendendo que

obrigadas a abortar por esses mesmos

a competição é tática de guerra, mas nós

homens. Outras sofreram abusos e ex-

não estamos em guerra umas com as ou-

plicarão que não têm condições de criar

tras — queremos paz e igualdade. O que

outro filho porque já têm três ou quatro.

estiver fora desses ideias será enfraque-

Muitas se declararão cristãs e a maioria

cido pela força dessas mulheres que es-

são pobres e negras. Elas estão em nossas

tão compreendendo por quem e o porquê

igrejas, bem como muitos dos possíveis

de suas lutas.

pais. Esta é a realidade. E o que faremos
diante da realidade? Viraremos as costas

JornalismoNIC: Qual o papel de grupos

covardemente e irresponsavelmente e

como o de vocês neste debate de ideias?

deixaremos estas mulheres morrerem?

Grupos como a EIG somarão força a

Não! Elas precisam decidir. Assim, como

outros grupos com estes mesmos ideais.
Não queremos que nossa fé reja políticas públicas. Nossa fé é para ser vivida
e não para ser imposta a uma sociedade plural. Nos somamos a outras mulheres de fé, mas também àquelas que
não são religiosas, que também desejam
a igualdade e o fim da violência contra
as mulheres. É preciso que a bancada
evangélica compreenda que políticas
públicas devem ser feitas a partir das
necessidades das pessoas, porque não
somos nós que os servimos. São os políticos que devem nos ouvir e fazer valer

“[...] ‘não se pode odiar em nome
de Deus’. Não se pode perpetuar
desigualdades sociais e de gênero,
violências e atrocidades em nome de
Deus. Mas, eu preciso lhe dizer que
nós recebemos muito mais apoio do
que ódio e condenação.”

estamos observando em outros países,
diminuiremos o alto índice de mortalidade entre as mulheres, bem como veremos
o próprio índice de aborto diminuir. As
mulheres sabem o que é melhor para elas
e os políticos precisam ouví-las. Este delicado momento não pode ter uma política
ou uma lei que as condene, mas que as
acolha. Bom, penso que aí está um bom
motivo para a EIG e outros movimentos
de mulheres existirem: para combaterem
todo tipo de violência contra as mulheres, inclusive os perpetrados dentro das
nossas igrejas.
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Corpo e Sombra
Amanda Nogueira, aluna de Engenharia Mecânica

O ensaio é baseado no estilo do fotógrafo nova-iorquino Richard Avedon. Em suas fotos, ele ressaltava o empoderamento feminino com movimentos muito bem pensados e simétricos. Aplicar a personalidade de suas modelos no estúdio
era um diferencial. “As minhas fotografias não vão além da aparência externa. Tenho muita fé nelas. Uma boa aparência
externa está cheia de pistas”, disse Avedon. Assim, o fotógrafo trazia não só simetria para as fotos, mas também a verdade de cada pessoa que ali era fotografada.
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Moda. Cada vez
mais empresários e
consumidores estão
conscientes da importância
do uso de uma roupa que
preze pela sustentabilidade

Letícia Feitosa e Luiza Ester
Repórteres

A

produção frequente e rápida de
peças de pouco custo, conhecida
como fast fashion, é uma tendência das grandes marcas desde os anos
1990. Esse modo de confecção levou a indústria da moda a ocupar o segundo lugar
no ranking dos mais poluentes do mundo,
segundo a BBC. Diante disso, a preocupação com novos hábitos para conscientizar
e harmonizar a vida no planeta tem gerado transformações em atitudes e ideais
de cada pessoa. Um desses costumes é a
moda sustentável ou “eco fashion”, um
nicho do mundo da moda em que empresários têm aplicado, cada vez mais, confiança e capital.
De acordo com o Instituto Akatu, organização não governamental que trabalha, sem fins lucrativos, pela conscientização e mobilização da sociedade para o

consumo consciente, a moda sustentável
é voltada para 5% da população brasileira, ou seja, para quase 10 milhões de
pessoas que se preocupam em realizar
um consumo menos prejudicial ao meio
ambiente. Esse mercado no Brasil, conforme o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), é explorado por alguns estilistas renomados, por pequenas empresas e
novos nomes que percebem uma oportunidade nesse nicho, apesar de encontrarem algumas dificuldades.
Um obstáculo para quem se interessa
em investir no ramo sustentável é o de se
adequar a uma nova lógica de produção.
“Pesquisa, consultoria e adequação nas
produções requerem investimento e isso
pode, inicialmente, impactar o financeiro da empresa”, afirma a fundadora do
Instituto Ecotece, Ana Cândida Zanesco,
ao Sebrae. Outro empecilho é o preço
das peças, que custam 30% a mais que
as tradicionais. Por causa da confecção
artesanal e em menor escala, as roupas
sustentáveis podem encarecer quando
comparadas às peças feitas em empresas
de “fast fashion”.
Brechós

Com o aumento do investimento empresarial em moda sustentável e a busca de
preços baixos por consumidores, os bre-

Foto: Pedro Vidal

Sustentabilidade
na moda é
tendência

chós, lojas de artigos usados, ganham
cada vez mais adeptos. Ainda de acordo
com o Sebrae, o número de lojas que vendem produtos de segunda mão cresceu
23% de 2013 a 2015.
Orleanne Barreto, fundadora do brechó
Retroagir, não imaginava o quanto seu empreendimento iria crescer. Após o retorno
dos consumidores, Orleanne investiu no
ramo e estudou os propósitos e o bem que
a loja de artigos usados poderia fornecer
para ela, seus clientes e, de certa forma,
para o mundo. “Foi por uma necessidade [financeira]. Sem perceber, por ser um
brechó, ele já estava engajado no ser sustentável e mais econômico. Então, apenas
busquei aprofundar-me mais no assunto
e começar a ter esse pensamento que
muito importa”, conta.
Orleanne acredita que as pessoas
estão cada vez mais interessadas em
saber qual a origem dos produtos comprados e torce para que a atitude não
seja transitória. “Mais informações sobre o assunto estão sendo visadas. Fico
muito feliz com essa nova preocupação
dos consumidores e torço para não ser
mais uma modinha, e sim um movimento”, opina.
Sustentabilidade

Para falar de sustentabilidade no mundo
da moda é preciso refletir acerca des-
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Ética

“Quando a gente fala de moda ética, que é
outro conceito pregado pelo uso da sustentabilidade na moda, a gente leva em consideração os direitos humanos e dos animais”,
diz Renata. Nessa perspectiva, são fabricados produtos cruelty free, em que a proposta
busca, além de explorar como é feita a fibra
dos produtos, realizar um comércio justo.

PUBLICIDADE

Cruelty free significa “livre de
crueldade”. A moda ética se baseia em
empregar mulheres e grupos étnicos,
produzir em pequena escala e sem componentes de origem animal, valorizar a
tradição histórica do povo e a cultura do
local onde as roupas estão sendo produzidas, além de não realizar testes em
animais. Esse conceito abrange a remuneração justa para todos, ou seja, quem
produzirá as peças, quem lida com os
fornecedores e, também, os consumidores por meio de um preço justo.
Moda consciente

“A moda tem essa
capacidade de penetrar
no âmbito cultural e
embitir novos valores no
modo como a gente se
comporta com as pessoas,
com as coisas e com os
objetos. Sustentabilidade
nada mais é que a gente
cuidar das coisas”
Renata Santiago

Foto: Arquivo Pessoal

sa mudança comportamental. Segundo
Renata Santiago, designer de moda e
professora da Universidade de Fortaleza
(Unifor), isso está relacionado à cultura e
ao local onde cada um está inserido. “A
moda tem essa capacidade de penetrar no
âmbito cultural e embutir novos valores
no modo como a gente se comporta com
as pessoas, com as coisas e com os objetos. Sustentabilidade nada mais é que a
gente cuidar das coisas”, afirma.
Pensar nesse contexto é analisar o ambiente, a economia e a sociedade. Quando
se fala em moda sustentável, trata-se do
uso de métodos e processos menos poluentes, com o intuito de diminuir o impacto
ambiental. “Produção de roupa é desde a
fibra do tecido até como esse consumidor
vai consumir, como ele vai ter acesso ao
produto já pronto”, esclarece a professora
Renata. Assim, nesse estilo são fabricadas
peças com fibras orgânicas, tecidos eco-friendly (linho, bambu, algodão orgânico), corantes naturais, tecidos descartáveis
e com o uso do upcycling (construção de
peças com materiais que já existem).

Foto: Divulgação/Brechó RetroAgir
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De acordo com Renata, moda consciente é a integração dessa percepção social
com a fabricação de roupas que podem
ser para a vida inteira. Quem consome
de maneira consciente tende a obter produtos da slow fashion, “em que a gente
produz menos roupas, mas peças com
melhores condições ambientais, sociais,
com transparência em toda a cadeia produtiva”, diz a professora.
A sustentabilidade da moda é construída tendo como base as modas ética
e consciente. Para a professora, a moda
sustentável abrange uma percepção
ética, de consciência do ambiente e da
economia. “No final das contas, tudo é
e se resume a se preocupar com o que
vem depois e a frear um pouco esse
consumismo exacerbado e essa produção desenfreada que tanto nos prejudicam”, explica.
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Filmes
brasileiros
disputam
espaço nos
cinemas
Cinema. Altos e baixos
caracterizam a história do
cinema nacional. A ascensão
das produções marca o
período atual da indústria
cinematográfica brasileira

Melissa Carvalho
Repórter

P

rojetos de financiamento têm colaborado para o investimento nos
filmes, que são aclamadas pelo público e pela crítica. As novas produções
tentam mostrar o potencial brasileiro, porém sofrem com a falta de espaço dentro
das salas de cinema. O Brasil, hoje, conta
com a Lei do Audiovisual, que assegura o
investimento em todo o processo de produção até a exibição dos filmes.
O Fundo Setorial do Audiovisual
(FSA) é uma categoria do Fundo Nacional
da Cultura que aplica recursos para a realização e a distribuição de longa-metragens.
Essas políticas públicas contribuem para
o desenvolvimento do mercado de audiovisual nacional e a melhoria da qualidade
das obras. Entretanto, elas não garantem a
distribuição justa das salas de cinema em
relação aos filmes estrangeiros.
A coordenadora do curso de Audiovisual e Novas Mídias da Universidade de
Fortaleza (Unifor), Ana Elisabete Jagua-

ribe, aposta no cinema brasileiro e nessa
fase de desenvolvimento. “A estrutura de
produção do País, hoje, vive um momento
muito interessante. Nunca na história do
País a produção teve tantos investimentos
e recursos para financiamento”, ressalta.
Disputa com internacionais

A concorrência com as megaproduções
estrangeiras atrasa a circulação dos longa-metragens nacionais. Segundo a coordenadora, há uma média de 100 a 120 filmes
esperando por vagas nas salas de cinema.
“A gente tem uma estrutura de exibição de
cinema muito fechada para o filme nacional, que é dominada pelas grandes empresas de exibição americana. Na verdade,
elas dominam todo o mercado internacional”, afirma.

1930. A filmografia brasileira tem clássicos como “O Cangaceiro” (1953), primeiro filme nacional que ganhou o festival de
Cannes, produzido pelo estúdio Vera Cruz.
Cinema nacional hoje

As obras brasileiras têm ganhado destaque no cenário internacional. O aumento
na produção, a introdução de tecnologias

e os novos investimentos contribuíram
para essa visibilidade no exterior. A melhora na qualidade dos filmes é refletida
nos prêmios obtidos e na crítica favorável.
Nenhuma produção totalmente brasileira
ganhou o Oscar. Mas, obras de grande
relevância, como “Cidade de Deus” e “O
Menino e o Mundo” receberam indicações para o prêmio.

O início do cinema no Brasil

Os irmãos italianos Pascoal e Afonso Segreto foram os responsáveis pelo início do
cinema nacional. Eles incentivaram a inauguração da primeira sala de cinema aberta
ao público, localizada no Rio de Janeiro,
na década de 1880. Classificados como os
primeiros cineastas do País, os irmãos realizaram a primeira filmagem em território
nacional, na Baía de Guanabara, em 1898.
Depois da Primeira Guerra Mundial,
o cinema nacional passou por uma crise,
devido à ascensão da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. O declínio foi
seguido por uma grande expansão audiovisual brasileira, nas décadas de 1920 e

Osca. Os filmes Cidade de Deus e O menino e o Mundo receberam indicação. Foto: Divulgação
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10 FILMES BRASILEIROS MAIS
VISTOS NOS CINEMAS

1

Os dez mandamentos
11,3 milhões de pessoas
(Foram relatados vários casos em que todos os ingressos das sessões estavam vendidos, mas várias
poltronas estavam vazias).

2

Tropa de elite 2
11,1 milhões de pessoas

3

Dona Flor e seus dois maridos
10,7 milhões de pessoas

Os 100 melhores filmes
brasileiros
Os principais críticos de cinema do Brasil
se reuniram para selecionar os 100 melhores filmes nacionais. A lista foi realizada
pela Associação Brasileira de Críticos de
Cinema (Abraccine) e publicada no livro
“Os 100 melhores filmes brasileiros”. Em
uma edição de luxo, a obra foi lançada
durante o Festival de Gramado, em 2016.

Os cinco primeiros
classificados:
1°. “Limite” (Mário Peixoto, 1931)

4

Minha mãe é uma peça 2
9,8 milhões de pessoas

O enredo é baseado no encontro de duas mulheres e um homem. Os três, presos em um pequeno barco, perdem a esperança de conseguir sair dali e passam a contar suas experiências passadas. O filme é construído a partir de flashbacks da
vida dos personagens.
2°. “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (Glauber Rocha, 1964)

5

A dama do lotação
6,5 milhões de pessoas

6

Se eu fosse você
6,1 milhões de pessoas

7

Os trapalhões nas minas do Rei Salomão
5,7 milhões de pessoas

A seca é o cenário principal da história, que narra a vida do
casal Manoel e Rosa. O sertanejo tenta partilhar o gado com o
Coronel para conseguir comprar um pedaço de terra. Porém,
Manoel informa ao Coronel que sua parte dos animais morreu. Então, este exige sua parcela como recompensa pela perda. O filme retrata uma crítica às posições sociais e à miséria.
3°. “Vidas Secas” (Nelson Pereira dos Santos, 1963)

O filme é baseado na obra homônima de Graciliano Ramos. A
trama apresenta uma família de retirantes. Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a cachorra
Baleia cruzam o sertão para fugir da seca e tentar sobreviver.
O longa mantém o foco do autor, retratando a grosseria nas
relações humanas.
4°. “Cabra Marcado para Morrer” (Eduardo Coutinho, 1984)

8

Lúcio Flávio, o passageiro da agonia
5,4 milhões de pessoas

9

2 filhos de Francisco
5,3 milhões de pessoas

10

Os saltimbancos trapalhões
5,2 milhões de pessoas

A vida de João Pedro Teixeira é retratada no filme-documentário. A gravação da obra, que conta a história do líder camponês da Paraíba morto 1962, foi interrompida devido ao
Golpe Militar. Após 17 anos, as filmagens foram retomadas.
O longa é baseado em relatos dos camponeses, que trabalharam nas primeiras gravações, e da família de João Pedro.
5°. “Terra em Transe” (Glauber Rocha, 1967)

O jornalista Paulo Martins é o personagem principal e tem
seus sonhos falidos com o Golpe Militar. O filme acontece na
República de Eldorado. A narrativa é uma crítica ao período
da ditadura no Brasil e em outros países da América Latina.
Dessa forma, o longa relembra o pensamento político e o contexto dos países na época.
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Livros
resistem ao
tempo com
processo de
restauração
Acervo. Obras do Acervo Especial da Universidade de Fortaleza (Unifor) recebem tratamento específico. Foto: Lígia Grillo.

Restauração. Livros antigos,
praticamente destruídos
pelo tempo, ressurgem
nas mãos de profissionais,
que dedicam suas vidas
para garantir que a leitura
continue sendo praticada e
apreciada
Lígia Grillo e Luiza Ester
Repórteres

O

objetivo é dar vida ao que estava
morto, ao que estava ao final de
300 ou 400 anos de resistência”,
conta o restaurador Francisco Gomes, 51.
O profissional, especializado em conservação de livros e documentos raros, reconhece a responsabilidade de se trabalhar na
preservação de um objeto cada vez mais
importante no mundo atual: um livro.
Mas por que preservar as obras? Para
Ana Cecília Bedê, 31, curadora de livros
da Biblioteca de Acervos Especiais da
Universidade de Fortaleza (Unifor), o que
vale são o conteúdo e a experiência. Cada
livro pode oferecer sensações e descobertas diferentes para quem o explora. “Eles
reúnem um conteúdo muito rico. Se você
compara um dicionário atual com um di-

cionário de 1700, eles têm um português
totalmente diferente”, afirma.
Higienização

Para um livro sobreviver ao tempo, é necessário que passe por um processo de
higienização. Livros antigos, por exemplo, precisam de uma restauração mais
profunda. Segundo Gomes, isso é feito
em uma máquina que suga a poeira dos
livros, página por página. Algumas obras
podem estar contaminadas de fungos e
mofo e, por isso, os profissionais utilizam
o pó amaciante nas páginas, um produto
que tira a sujidade e permite o aumento da
resistência da fibra do papel.
De acordo com Gomes, cada obra
tem sua particularidade e, por isso, o
trabalho requer paciência. Conhecer o
livro é essencial, já que existem muitos
tipos de materiais e nem todos eles funcionam para qualquer tipo. Eles podem
ter capa de couro, de pergaminho ou papelão. Tudo isso influencia no trabalho.
Após o processo de higienização, os
profissionais fazem um laudo da obra,
onde avaliam se ela precisa de um pequeno reparo na capa ou uma reenfibragem (processo que utiliza o papel japonês para restaurar a fibra da folha).
Além da poeira e do mofo, outros animais infiltram-se entre as folhas e acabam
permanecendo durante o tempo. Segundo

Gomes, isso causa mau cheiro e danifica
a fibra do papel, já que a maioria deles se
alimenta da celulose (componente estrutural da planta). Confira no box abaixo
alguns tipos deles.
O número de leitores de livros em
geral caiu 9,1% no País, segundo dados
da edição de 2012 da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, encomendada

pela Fundação Pró-Livro e pelo Ibope
Inteligência. Restauradores têm a responsabilidade de manter o legado dessas obras enquanto cada vez mais pessoas migram para a Internet. Contudo,
esse trabalho deve ser de todos. Devido
a isso, o JornalismoNIC reuniu algumas dicas de como cuidar e proteger o
seu livro. (Ver página 13).

TIPOS DE INSETOS ENCONTRADOS NAS OBRAS
Cupim: alimenta-se de materiais celulosos
encontrados em papéis, estruturas de
madeira e raízes de plantas.
Broca: sobrevive em condições de umidade
baixa e é encontrada em livros, couros, madeiras e tecidos.
Traça: pode infestar roupas, livros, papéis,
estofados e alguns tipos de alimentos.
Piolho de livro: prefere ambientes úmidos,
onde se alimenta de fungos contidos nos
livros.
OUTROS TIPOS COMUNS: BARBEIRO, MOSQUITO, FORMIGA, PERSEVEJO, ESCORPIÃO,
TESOURINHA, ARANHA, ÁCARO, PULGA E MOSCA.
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Livros. O profissional Gomes restaura obras raras. Foto: Lígia Grillo

Restauração. Profissional mostra como recuperar a lombada de um livro. Foto: Lígia Grillo

CUIDADO COM SEUS LIVROS
1. Eles devem ser constantemente manuseados. O virar das páginas
impede a acumulação de microorganismos que atacam o papel e
colabora para que as folhas não fiquem ressecadas e quebradiças.
2. Folheie rapidamente, mas cuidadosamente, sempre que for colocá-los de volta na prateleira. Isso vai arejá-los.
3. Não guarde os livros acondicionados em sacos plásticos, pois isto
impede a respiração adequada do papel.
4. Evite encapar os livros com papel pardo ou similar.
5. Faça uma vistoria anual. Retire todos os livros, limpe-os com um
pano seco. Limpe a estante com um pano úmido. Evite passar produtos fortes do tipo lustra-móveis, já que seus resíduos podem infiltrar-se no papel.
Higiene. Jerlane mostra como utilizar a ténica de limpeza das folhas. Foto: Lígia Grillo

Acesse o QR-Code para assistir ao vídeo do profissional:
A auxiliar de
restauração
Jerlane
Fontenele, 35,
utiliza a mesa
de higienização.

O restaurador
Luis Gerônimo
demonstra
como recuperar
a lombada de
um livro.

6. Deixe sempre um espaço entre estantes e paredes. A parede pode
transmitir umidade aos livros. E, com a umidade, surgem os fungos.
7. Armários e estantes devem ser arejados. Estantes fechadas devem
ser periodicamente abertas.
8. Não use clipes como marcadores de páginas. O processo de oxidação
do metal mancha e estraga o papel.
9. Estantes de metal são preferíveis do ponto de vista da conservação
dos livros.
10. Em estantes de madeira, pense em revestir as prateleiras com vidro.
Não use tintas à base de óleo.
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O Horizonte pede para ir longe
Aventura. A família Passos
é diferente de uma família
tradicional. Eles escolheram viver
no veleiro Horizonte. Apesar da
diversão, morar no mar não é tão
fácil quanto parece, mas, juntos,
zarpam em direção à maior
aventura de suas vidas

Lígia Grillo
Repórter

A

aventura desta reportagem começa dentro de um bote a caminho
do veleiro Horizonte. A família
Passos recebe todos em sua morada com
muita alegria e gentileza. Mesmo não sendo marinheiro, quem vislumbra sua casa
tem vontade de embarcar nessa aventura.
Quem chega tem a expectativa de conhecer uma história interessante. Contudo, não
imagina que dentro daquele barco vive um
sonho. Um sonho que virou realidade.
Emerson Passos, Rafael Passos e Ivanilda Rocha navegam o Brasil em um veleiro, inicialmente, como parte do Projeto
Horizonte. Seu objetivo inicial, como sugere o nome, é expandir, e foi concretizado quando o barco deu sua primeira volta
ao mundo. Contudo, o amor por velejar

nem sempre esteve presente. Nascido em
Mogi das Cruzes (a 62 km de São Paulo,
capital), Emerson, 44, estava cansado da
mesmice. Queria que seu filho, Rafael,
hoje com 16, pudesse ter as mesmas oportunidades que ele teve na infância. Andar
de carrinho de rolimã e empinar pipa eram
algumas dessas coisas, mas ele não podia
imaginar que velejar estaria entre elas.
Quando se mudaram para Ilhabela (litoral norte, a 200 km de São Paulo), Rafael, então com 6 anos, foi apresentado ao
esporte naútico de vela. Logo, ele e seu pai
começaram a velejar com o auxílio de instrutores. Esse foi o início do que se tornaria
um estilo de vida. Começaram a participar
de regatas e de competições, que aconteciam em quase todos os fins de semana, e
o laço de amizade entre eles foi crescendo.
Um dia, Emerson conheceu Antônio Carlos Aricó, o proprietário do barco Horizonte,
que o convidou para uma viagem pelos mares. Emerson reuniu-se então com a esposa
e o filho e, depois de organizar a relação dos
estudos com os trabalhos, a família Passos
disse sim para o convite e levantou âncora
para a maior aventura de suas vidas.
Nem tudo é fácil como parece

A rota do veleiro Horizonte começou
com a saída de Ilhabela, em 2016. Ape-

Por-do-sol. O esfoço da família é recompesado com lindas paisagens. Foto: Arquivo pessoal

sar das paisagens paradisíacas, nem tudo
é fácil na vida de um marinheiro. A vida
no barco pode ser difícil devido ao estilo de vida diferente e à convivência em
tempo integral. Ivanilda, 46, afirma que,
para ela, a adaptação no barco foi difícil,
já que ela não é uma pessoa “do mar” e
ainda sofre com o isolamento. “Eu tinha
um salão antes da viagem, que era cheio
de gente das sete horas da manhã até as
oito horas da noite. Então, para mim, o
negócio complicou, mas você acaba se
adaptando com o tempo”.

Valorizar a água, saber dividir e respeitar o espaço do outro são alguns dos
valores aprendidos quando se mora em
um barco. Emerson explica que a água
da chuva é reaproveitada através de um
toldo e de uma cobertura. Quando chove,
eles colocam mangueiras dentro do sistema. Nessa situação, a água vira um bem
muito precioso. “Você vai tomar banho.
Você quer tomar um banho demorado.
Você vai lavar a louça e você quer lavar
a louça direito. Você está acostumado a
abrir a torneira e deixar a água cair. Aqui
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vezes com ele mesmo dando as aulas. Ele
conta que os dois gostam de sair pela cidade em que estão atracados atrás de personagens e de pessoas interessantes para
as suas próprias matérias, que produzem
por diversão, aprendizado e para alimentar o blog do Projeto Horizonte.
A parte doce
União. Rafael,
Ivanilda e
Emerson Passos,
a família reunida
para a próxima
aventura.
Foto: Arquivo pessoal

Veleiro. A
natureza
compensa os
viajantes com uma
bela paisagem
natural.
Foto: Arquivo pessoal

Horizonte.
O veleiro de
80 toneladas
ancorado onde
é a residência
provisória da
família Passos.
Foto: Arquivo pessoal

no barco, não. Você vai ter que lavar com
água salgada primeiro para depois tirar o
sal com a água doce”, explica.
Sobre a questão da alimentação dos
tripulantes, a família conta que, por questões climáticas, é muito difícil manter uma
horta. Então eles elaboraram algumas estratégias para conservar alguns alimentos
por mais tempo. Comprar o tomate e a
banana um pouco mais verdes, trocar a
alface normal pela alface americana e até
fazer uso de mandioca e batata doce —
opções que sustentam e são mais práticas
— foram algumas das medidas adotadas.
Apesar de o barco não ter acesso ao
sinal de televisão, engana-se quem pensa
que eles não têm como passar o tempo.
Emerson conta que sempre tem alguma
tarefa para ser feita. “Estávamos vedando
o convés, hoje a gente abasteceu o barco,
amanhã vou mergulhar para limpar o fundo, depois de amanhã tem que limpar o
barco, dar uma geral”. Questionei se eles
pensam em criar um canal no Youtube,
mas eles dizem que, por conta da falta
de tempo, não está nos seus planos no
momento. Emerson ainda confessa que,
quando se está em um barco, no meio do
mar e contemplando o céu, a última coisa
em que se pensa é em tecnologia.
Apesar de o mar ser um pouco mais
calmo no Brasil, eles relatam a experiência
de cruzar um furacão. Uma vez, passaram
por isso em uma viagem em outro barco
que saía da Europa e ia em direção ao território brasileiro. “Nós temos que fazer
cálculos para plotar o barco (localizá-lo no

mapa), ver a velocidade do furacão. O furacão saiu de Cabo Verde e a gente saiu das
Ilhas Canárias. A gente vai se cruzar, então
você tem que calcular quem vai passar primeiro. Se o furacão passar primeiro e ele
voltar, ferrou, porque tem grandes chances
de atingir o barco. Mas, se você passar primeiro e encontrar um lugar para se esconder e torcer para ele desviar, melhor ainda.
E foi o que aconteceu”.
Estudando no barco

Depois de a aventura ter começado, Rafael, 16, passou a estudar em uma escola
americana chamada Clonlara School, que
permite a interação por meio digital. A
instituição não acredita no método convencional de ensino, por isso trabalham
por meio do método de estímulo. Emerson
conta que, diariamente, seu filho tem que
executar desafios. Um deles foi desenhar
o barco Horizonte, identificando ângulos,
arestas e escala. Durante a entrevista, expliquei o conceito básico de pauta, como
elaborar as perguntas para o entrevistado
e como funciona o processo de produção
das reportagens. Logo, ele já tinha o conteúdo aprendido do dia, e depois teria que
explicar à sua professora, via Skype, a experiência e o conteúdo aprendido.
Apesar das suas vantagens, Ivanilda
conta que, por trás de um bom método, ela
sente falta da socialização. Como a educação é a distância, Rafael não tem os colegas de sala. Mas isso não é problema para
a família Passos. Emerson sempre tentou
estimular o aprendizado do filho, muitas

“Nós temos
que fazer
cálculos para
plotar o barco
(localizá-lo
no mapa), ver
a velocidade
do furacão. O
furacão saiu de
Cabo Verde e a
gente saiu das
Ilhas Canárias.
A gente vai se
cruzar, então
você tem que
calcular quem
vai passar
primeiro.”
Emerson Passos
Tripulante

Mesmo com muitos desafios enfrentados diariamente, a família Passos ainda
tem muitas histórias boas para contar.
Eles lembram-se de uma engraçada que
ocorreu quando viajaram para o Rio
Paraguaçu, Salvador. Eles estavam no
barco com um casal alemão e Seu Antônio. A sonda, que mede a profundidade
da água, estava com um alcance muito
grande, ou seja, passava a impressão de
ser um fundo falso. Eles estavam a uma
profundidade de 3 metros, mas a sonda
estava indicando 18 metros de profundidade. Emerson logo percebeu que tinha
algo errado, e, quando foi consertar o
problema, Antônio afirmou que estava
tudo bem e que não tinha nada com que
se preocupar. Apesar da certeza de que
algo estava errado, ele deixou passar.
Depois de algum tempo, a maré começou a baixar. Emerson começou a se
preocupar, então ele disse a Seu Antônio que ia lavar a louça e que depois ia
recolher tudo para eles irem embora,
senão o barco ia encalhar. Apesar de demorar um pouco para convencê-lo, ele
concordou. Enquanto Emerson lavava
a louça, o barco fez um barulho muito
alto. Tinha encalhado. Eles tentaram
tirar o barco do lugar, mas ele não se
mexia. De repente, a proa do barco (parte da frente) levantou e todos os móveis
foram jogados para o lado oposto do que
estavam, inclusive a geladeira. “Parecia
a casa maluca do Playcenter, porque estava tudo torto ou de cabeça para baixo.
Eu fechei todas as vigias (janelas) porque o barco ia deitar, ia entrar água e
molhar tudo”.
O barco havia encalhado não na
areia, mas sim em monte de pedras, ou
seja, corria o risco de o casco do barco
quebrar. Emerson fez um berço usando
madeira e pedras grandes para apoiar
sua parte inferior. Assim, quando a
maré subisse de novo, ele ia conseguir
se sustentar e poderiam continuar seu
caminho. Depois de muito tempo e de
muitas risadas, o Horizonte finalmente
desencalhou e eles puderam continuar a
viagem — dessa vez, com uma história
a mais para contar.
Além das experiências e aprendizados, estar velejando permite a oportunidade de ver coisas diferentes, como a
visita de alguns animais, por exemplo.
A família conta que já presenciaram
vários, como jacaré, cobra, baleia, golfinho, tubarão e tartaruga. Eles ressaltam que, principalmente em Fortaleza,
a visita dos golfinhos é diária. Emerson
adiciona que as estrelas vistas do barco durante a noite são muito diferentes
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Moradia. O veleiro Horizonte ancorado para manutenção e seu convés bem projetado para o conforto da família Passos. Foto: Arquivo pessoal

das que podem ser vistas da cidade, e
que, apesar de vê-las todas as noites, ele
nunca perde o encanto pela vista do Horizonte, um céu estrelado.
Especificações técnicas

O barco Horizonte tem 80 toneladas, movidas a um motor Ford de 250 cavalos,
que consome, em média, de 20 a 30 litros
de diesel por hora. Como a vela é usada com frequência, acaba auxiliando o
motor, que passa a consumir, em média,
de 11 a 15 L/h. O barco possui dessalinizador, que transforma água salgada em
água doce, o que pode ser muito útil em
um barco, apesar de a família ainda não

Rota do
veleiro
Horizonte

Conheça a rota da
família Passos, que em
2016,deixou Ilhabela
e saiu navegando pelo
Brasil em busca de
aventuras.

ter feito uso dele. A vela do barco funciona de duas maneiras: a favor do vento
e contra o vento. No contravento, que é
quando o vento entra a 40 graus, é mais
difícil de velejar. Só que, por esse barco
ser pesado e pequeno e não um veleiro
de performance, ele sempre vai navegar a
50 graus de vela. Assim, tem que navegar
fazendo zigue-zague. Já a favor do vento, o barco desenvolve uma velocidade
maior. Nem é necessário ligar o motor, o
que facilita ainda mais a viagem.
Perspectivas para o futuro

Apesar de estarem vivendo um sonho, é
preciso aterrissar e voltar para a terra fir-

me. A família conta que não pretendem
viver no barco por mais tempo, e que sua
aventura vai ser até o Caribe e a volta para
casa, Ilhabela. “Eu não tenho vontade de
morar no mar, eu tenho vontade de navegar. Nunca quero deixar de navegar, mas
eu já escolhi o pedaço onde eu quero viver, entre Ilhabela e Ilha Grande. Esses
pedaços pra mim são uns dos mais bonitos que existem no Brasil”, diz Emerson.
Já Ivanilda, que não é uma pessoa “do
mar”, prefere ficar em terra firme. Contudo, Rafael revela que não pretende cursar
uma faculdade, por enquanto. Ele gosta
de viver no barco e um dia quer dar início
às suas próprias aventuras.

A viagem não termina aqui. A experiência de ler a história da família Passos
é algo que não se esquece. Porém, é hora
de levantar âncora para a próxima aventura. Como diz um famoso ditado de um
navegador, “Arrie suas velas e siga em
frente”. A família Passos é um exemplo
disso. Algo que começou como um convite, transformou-se em um sonho e acabou tornando-se a maior aventura de suas
vidas resultou em muitas histórias para
contar durante as refeições.
A rota do veleiro Horizonte está disponível no código a seguir, com todas as informações sobre as aventuras da família Passos
durante a concretização desse sonho.
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A poesia viva
da Lagoa de
Cultura. O espelho d’água da
Lagoa de Messejana é tombado
como patrimônio cultural brasileiro.
Da literatura à realidade, a índia
Iracema continua a banhar-se nesse
local, sinônimo de poesia e de
resistência

plo, ele diz traduzir tudo isso de maneira
lúdica, mas sem esquecer as questões sociais e econômicas que afetam, constantemente, as águas e o seu entorno. Em seu
livro “Poemas de Amor à Messejana”, de
2010, quatro poemas são dedicados à segunda maior lagoa de Fortaleza.
Resistência

Luiza Ester
Repórter

O

azul do céu, o branco das nuvens,
a sombra das árvores e de uma
índia. O cenário retratado poderia servir de ilustração para um livro. E,
de certa forma, o é. O reflexo das águas da
Lagoa de Messejana, localizada na capital cearense, espelha a maior tradução da
literatura de José Alencar e do cotidiano
dos habitantes de um bairro rico em História e estórias.
“É como se a realidade se confundisse
com a ficção”, diz Edmar Freitas, 63, poeta, escritor e morador de Messejana. O romance “Iracema”, publicado por José de
Alencar em 1865, conta a história de uma
índia que, em momentos de melancolia,
chorava às margens da lagoa. Na obra, a
ave jandaia cantava para Iracema em seu
ombro. Atualmente, com a presença monumental da estátua da índia na Lagoa,
são as garças que lhe fazem companhia.
A Lagoa de Messejana abriga a representação de 12 metros de altura da “virgem
dos lábios de mel”, como José de Alencar
chama Iracema em seu livro. O monumento e o espelho d’água que o cerca são
considerados patrimônios culturais. Para
Edmar Freitas, além dos relatos contidos
no romance, a lagoa se tornou musa para
muitos poetas. Em seus poemas, por exem-

“Embora ela tenha, através dos séculos,
sofrido com intervenções nada convencionais por parte do homem, ela continuou resistindo. E é essa capacidade que
ela tem de se renovar a cada água nova, a
cada janeiro, que me maravilha”, conta o
poeta. A lagoa, que faz parte da bacia do
Rio Cocó, lhe permite acreditar em uma
possível preservação da natureza. Já para
a comunidade, Freitas considera ser um
espaço de lazer e lembra que, além disso, ela proporciona um “milagre diário”.
Todos os dias, saem de suas entranhas
peixes que garantem a sobrevivência de
muitos pescadores do bairro.
“A Lagoa de Messejana tem
um valor histórico inestimável,
pois ela testemunhou a
vida em seu entorno

“É como se a realidade se
confundisse com a ficção”
Edmar Freitas

através dos séculos”, afirma Freitas. De
acordo com ele, as margens da lagoa acolheram os índios potiguaras, os jagunços
(no Nordeste brasileiro, homens que serviam de guarda-costas a personalidades
influentes) de Padre Cícero e sertanejos
do interior do Ceará.
Para Freitas, a urbanização da lagoa,
embora não tenha sido na medida ideal,
foi necessária. “Hoje ela não teria nem
metade de sua área”, opina. De acordo
com o “Relatório de batimetria das lagoas de Fortaleza”, de 2006, ela tem 33,7
hectares e um volume de mais de 865 mil
metros cúbicos de água.
História

“Existe uma coisa que nós
historiadores chamamos de ‘vazio
histórico’ sobre Messejana”

Cultura. A índia Iracema e o seu abrigo. Foto: Luiza Ester

Alves Neto

A lagoa assistiu à aldeia “Messejana”
elevar-se à categoria de vila e, posteriormente, à de cidade, onde o escritor José
de Alencar nasceu. Hoje é um dos bairros de Fortaleza.
Segundo Alves Neto, 31, historiador,
o arquivo público de Fortaleza e a Biblioteca Menezes Pimentel possuem registros oficiais sobre o bairro. “Para um
aldeamento ser elevado a vila, existia uma
inspeção a época, de quantas casas construídas e quais equipamentos o lugarejo já
possuía. Existe uma coisa que nós historiadores chamamos de ‘vazio historiográfico’ sobre Messejana”, conta.
De acordo com o historiador, quem
pesquisou Messejana o fez há muito tempo e, por isso, não há estudos tão sólidos
sobre a lagoa em si. Em sua concepção,
existem mais registros literários do que
historiográficos sobre o espelho d’água.
O que se sabe é que foi ao redor dela que
Messejana se formou. “Como ocupação,
ela tem importância básica de sobrevivência dos colonos”, afirma.
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Turismo afeta áreas
conservadas de Jericoacoara

Turismo. Lagoa da região é afetada pela poluição e pelo turismo em excesso. Foto: Lígia Grillo.

Contaminação. Jericoacoara tem
recebido cada vez mais turistas
em suas praias. Contudo, o excesso
dessa prática tem afetado o
ecossistema da região

Lígia Grillo
Repórter

J

ijoca de Jericoacoara, com 201,9
km² de extensão, está localizada a
287 km de Fortaleza e é considerada
um paraíso natural por todos que a
visitam. Devido a tanta popularidade,
“Jericoacoara, o paraíso é aqui” tornouse uma expressão usada por moradores e
turistas, como uma espécie de slogan. A
cidade virou um dos pontos turísticos mais
atraentes para brasileiros e estrangeiros,
recebendo turistas o ano todo. De acordo
com a SETUR (Secretaria de Turismo do
Estado do Ceará), o número médio é de
600 mil visitantes por ano. O pequeno
município já conta com mais de 314 hotéis
e pousadas, e o turismo é a atividade mais
lucrativa da região. Tudo isso tem gerado
um impacto no seu meio ambiente.
Luiza Tonidandel, 20, vive em Jericoacoara desde pequena. Ela conta, na
sua experiência como moradora, que as
transformações, devido ao turismo, foram
significativas. “A mudança é altamente

notável pra quem mora em Jeri há anos,
como eu. A Duna do Pôr do Sol, que é a
que sofreu mais nesses anos de aumento
de popularidade, tá cada vez mais dentro
do mar por conta do número de pessoas
que sobem e descem todos os dias nela.
Isso fez e faz com que a altura [da duna]
diminua cada dia mais. Outra coisa é a
contaminação do lençol freático pelo excesso da extração de água e esgotamento
sanitário. A quantidade de pousadas e hotéis construídos ao passar desses anos e
o aumento acelerado de turismo fizeram
com que nosso lençol freático ficasse cada
vez mais contaminado”, explica.
Jeri não tem estrutura nenhuma para a
quantidade de lixo que é produzida todos
os dias. “Tem lixo espalhado na maioria
do parque nacional e, também, o excesso
de carros passando por dentro do Parque
(Ecológico…). A verdade é que Jericoacoara deixou de ser uma vila pequena de
pescadores e passou a ser uma praia de
hotéis luxuosos com um alto fluxo de turismo”, opina Luiza. Por outro lado, Maria Alencar (28) mora em Jericoacoara
desde que nasceu. Ela afirma que já viu
lixo no chão, mas que é difícil de encontrar. “Uma mudança que veio com o aumento do turismo foram as pousadas que
invadiram a orla marítima”, conta.
Ricardo Gusso Wagner, secretário de
Turismo de Jijoca de Jericoacoara, afirma

Sujeira. Poluição do rio pode afetar seu ecossistema.. Foto: Lígia Grillo.

que, com um maior número de visitantes,
há uma maior produção de resíduos sólidos, de esgoto e demanda por água — fatores que podem afetar o equilíbrio ambiental. “A parceria do município com o
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (órgão federal que gerencia
o Parque Nacional de Jericoacoara) e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (que

gerencia a Área de Proteção Ambiental da
Lagoa de Jijoca) também é constante. Com
essas ações, buscamos que os impactos negativos causados pelo aumento dos turistas
sejam diminuídos ao máximo e que possamos propiciar um meio ambiente cada
vez mais equilibrado e agradável para a
população e para os visitantes de Jijoca de
Jericoacoara”, responde.
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“Tem lixo espalhado na maioria
do parque nacional e, também, o
excesso de carros passando por
dentro do Parque (Ecológico…)”
Luiza Tonidandel, moradora de
Jericoacara

de turismo sustentável, no valor de cinco reais por visitante ao dia. A lei tem
como objetivo a utilização efetiva, ou
potencial, por parte dos visitantes, da
infraestrutura física implantada e do
acesso e fruição ao patrimônio natural
da vila de Jericoacoara. Ou seja, visa ao
controle do fluxo turístico e preservação
do meio ambiente.
Visita

Animal. Cavalos-marinhos são atração
turística. Foto: Lígia Grillo.

Fiscalização

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é responsável pela conservação, administração
e monitoramento do Parque Nacional de
Jericoacoara, além de realizar a gestão de
suas unidades em conjunto com a sociedade por meio de seus conselhos gestores

— no caso do Parque, um conselho consultivo. “Com a intensificação do turismo
ocorreram impactos sobre as dunas, devido à interferência nos campos de aspersão
eólica (campos com estruturas de proteção contra a corrosão de estruturas de turbinas eólicas) que as alimentavam e que
foram impactados pelo fluxo de veículos
ou por edificações. O trânsito sobre as dunas, lagoas temporárias e faixa de praia
também impacta fauna e flora local”, explicou por e-mail a assessoria de comunicação do instituto acerca dos impactos
ao ecossistema causados pelo aumento do
turismo na região.
Os fiscais da ICMBio contam com o
apoio do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) e com o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTUR) do Estado
do Ceará. Em virtude das características
da região, a demanda de fiscalização mais
expressiva é aquela relacionada ao uso
do espaço público, em especial, por veículos e condutores de visitantes no interior do parque. Entretanto, há demandas
de fiscalização relacionadas a ocupações
irregulares e ao uso irregular de recursos
naturais do local.
O professor de geografia Lusergio
dos Reis, 52, afirma que as dunas são, na
sua maioria, móveis e sua direção muda
de acordo com a direção dos ventos. Enquanto não existir nada que altere o fluxo
natural dos ventos, tudo ocorre dentro do
esperado. No entanto, construções indevidas podem favorecer mudanças no comportamentos das correntes de ar. Dessa
forma, as dunas se deslocando podem reduzir a formação de lagoas, secar outras
e, com isso, diminuir a oferta de água.
Caso a interferência seja na faixa de areia,
altera a movimentação das correntes marítimas e pode modificar a quantidade de
sedimentos, gerando excesso em algumas
áreas da costa.
“A especulação imobiliária é outro
problema. O número de hotéis e pousadas
que vem aumentando nas novas áreas naturais são modificadas. Com isso os sistemas naturais serão desarticulados e desequilibrados. Espera-se que a consciência
ambiental seja bem trabalhada pelo poder
público, população e visitantes. Caso não
seja, as relações naturais tendem a sofrer
impactos pelo mau uso e ocupação do espaço”, explica o professor.

Ao visitar Jericoacoara, em julho de
2017, alta estação, a reportagem presenciou em vários locais lixo no chão,
passagem de carros motorizados onde
é proibido, mesmo com as placas de
aviso, e diversas formas de agressão
ao ecossistema, como animais mortos
na praia.
O que mais chamou a atenção foi
o passeio dos cavalos-marinhos, que
é praticado com o uso de barcos em
uma lagoa da região. Após a aparição
de um dos animais, um dos barqueiros
retirou o cavalo-marinho da água com
um pedaço de madeira e o colocou em
um pote, para que os turistas pudessem tirar fotos. Questionado sobre o
cuidado com o animal, ele respondeu:
“Não se preocupe, senhora, fazemos
isso todos os dias”.
Resposta

“A secretaria não teve a oportunidade,
ainda, de realizar um monitoramento
para poder avaliar com maiores detalhes

os impactos que o aumento de visitantes causou nos diversos ecossistemas do
município. Entretanto, estamos trabalhando para melhorar nosso sistema de
gestão de resíduos sólidos e mantemos
contato direto com órgãos dos governos
federal e estadual para melhorarmos a
estrutura de saneamento básico como
um todo”, explica o secretário de turismo, Ricardo Gusso Wagner.
Com relação ao passeio dos cavalosmarinhos, a ICMBio afirma que “atividades de uso público não manejadas
têm a possibilidade de causar danos a
uma unidade de conservação. No caso
específico do passeio desses animais,
há a necessidade de formação constante dos condutores, o que ocorre com o
apoio de instituições parceiras. Além
disso, para se pensar na conservação
de uma espécie ou ecossistema, é necessário entender que outros impactos os afetam além daqueles existentes
na unidade de conservação”, explica a
assessoria do órgão. O estuário do rio
Guriú, parcialmente inserido no Parque
Nacional, sofre influência de outras atividades que podem impactar a conservação dos cavalos-marinhos. O ICMBio
destaca também que “representantes
dos condutores de visitantes na área em
questão vêm trabalhando com a equipe
da unidade para encontrar soluções que
viabilizem a continuidade da atividade e
a conservação do mangue, incluídos os
cavalos-marinhos que o habitam”.

TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL
Taxa no valor de R$ 5,00 por pessoa ao dia
ISENTOS DA TAXA DE TURISMO SUSTENTÁVEL:
Deficientes Físicos
Crianças de até 12 anos
Idosos acima de 60 anos

Residentes do município
Trabalhadores da vila

PARA ONDE VAI ESSE DINHEIRO?
70

56

42

28

14

30% DO VALOR ARRECADADO SERÁ
INVESTIDO EM AÇÕES COMO COMPRA DE
LIXEIRAS, ENTREPOSTO DE LIXO,
BANHEIROS PÚBLICOS, USINA DE
RECICLAGEM, EDUCACAÇÃO AMBIENTAL,
ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA,
BANHEIRA AZUL, ENTRE OUTROS
PROJETOS.

70% DO VALOR ARRECADADO SERÁ
INVESTIDO NA VILA JERI

0

Taxa

A prefeitura de Jijoca de Jericoacoara
decretou, no dia 21 de agosto, uma taxa

Dados da Secretária de Turismo de Jijoca de Jericoacoara
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Termos de uso permitem
acesso a informações pessoais
Internet. Ao se cadastrar
em qualquer rede social, é
necessário que o usuário
concorde com os termos de
uso do site. Porém, muitas
pessoas não leem esses
contratos, que permitem
acesso a informações
pessoais

Clara Menezes
Repórter

3,2

bilhões de pessoas em todo o
mundo utilizam a Internet, segundo um relatório feito pelo Facebook,
em 2016. Desse número, 1,94 bilhão estão conectados a essa rede social, considerada a mais usada do mundo, de acordo
com a Statista, uma empresa alemã de
estatísticas e pesquisa de marketing online. Ainda de acordo com o Facebook, o
número de usuários no primeiro trimestre

de 2016 cresceu 17%. Isso torna evidente
a quantidade de pessoas que estão usando não apenas a Internet, mas também as
redes sociais, em geral. O motivo desse
uso varia desde a facilitação dos processos de trabalho até a maior comunicação
entre pessoas ao redor do mundo.
No entanto, como em toda explosão
social, existem alguns problemas. Entre
eles, está a falta de privacidade dos usuários de uma rede social, por exemplo.
Isso ocorre, principalmente, porque as
pessoas não costumam ler os termos de
uso, ou seja, o contrato que uma determinada rede social faz com seu participante
quando este se conecta. De acordo com
uma pesquisa feita pelo JornalismoNIC,
utilizando o Google Forms, apenas quatro pessoas de 32 leem esses contratos.
Dentre as explicações dadas, o principal
motivo para isso é que os termos de uso,
normalmente, são grandes e difíceis de
compreender por completo.
Termos de uso

Mas, qual o problema de não ler esse contrato? Para o especialista em Tecnologia
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“Hoje, é comum analisar o perfil
dos usuários. Logo, quanto mais a
pessoa se ‘conecta’, mais fácil fica
traçar o perfil dela”
Matheus Safra, TI

“O contrato é imposto a quem quer
usar e, se ela não concorda, só tem
uma saída: não assinar ”
Thaumaturgo Barroso, Advogado

viço. Quando você usa o Google Maps,
eles têm acesso ao seu trajeto. Com esse
e outros conhecimentos, a companhia
traça um perfil seu. Por isso, as propagandas são, na maioria das vezes, relacionadas a produtos de seu interesse.
Privacidade

da Informação (TI) e mestrando de Informática Aplicada Matheus Mafra, 22,
“ler isso é algo importante para que os
usuários fiquem atentos, porque as redes
sociais, muitas vezes, ficam de posse de
muitas informações sobre a pessoa”. De
acordo com Mafra, os usuários que não
leem os termos de uso, diversas vezes,
não percebem que seus dados estão sendo guardados e até podem ser utilizados.
Confira o box ao lado com um tópico da
“Declaração e Direitos e Responsabilidades” do Facebook.
Com esse tópico nos termos, por
exemplo, a rede social pode disponibilizar seus dados de perfil para o uso em
propagandas. No entanto, para Matheus
Mafra, tudo depende do que você considera privacidade. Na pesquisa feita
pelo JornalismoNIC, 56,3% das pessoas
costumam publicar assuntos pessoais na
Internet. Porém, a exposição tem um limite. A estudante de Geografia Eduarda
Menezes, 18, que utiliza assiduamente
as redes sociais, acredita que o compartilhamento de assuntos extremamente
privados, como intimidades de namoro
e problemas familiares, já é “exagero”.
Além disso, a informação publicada
é usada como estudo para as empresas.
“Hoje, é comum analisar o perfil dos
usuários. Logo, quanto mais a pessoa se
‘conecta’, mais fácil fica traçar o perfil
dela”, afirma o TI Matheus Mafra. Os
termos de serviço da Google, por exemplo, permitem que a empresa tenha acesso a todas as informações usadas no ser-

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”,
segundo a Constituição Federal, no artigo
5º, inciso X. No entanto, os termos de uso
validam o uso da imagem, por exemplo,
já que é um contrato que uma pessoa faz
voluntariamente com a empresa. Porém, é
importante ressaltar que esses termos não
permitem uma negociação entre a plataforma e a pessoa. “O contrato é imposto a
quem quer usar e, se ela não concorda, só
tem uma saída: não assinar”, diz o advogado na área de Direito Civil Thaumaturgo Barroso, 55.
Portanto, o acesso a essa intimidade
que o usuário proporciona só pode ser

utilizado pela própria empresa. A divulgação da imagem sem autorização por
uma pessoa diferente pode acarretar em
processo. “Todos que compartilham a
informação divulgada são responsáveis
por algum dano que possa ser causado,
porque deu continuidade, ou mais divulgação”, afirma o advogado Thaumaturgo.
Essa exposição pode causar, em muitas
pessoas, uma insegurança em relação ao
conteúdo que está sendo postado.
Insegurança

Existem diversas situações ruins que
uma pessoa pode enfrentar em uma rede
social e na Internet em geral. Discursos de ódio, assédio e incitação à violência são vistos quase todos os dias
nos feeds das redes. Uma pesquisa feita
pelo Pew Research Center, empresa que
fornece informações sobre o comportamento estadunidense, revelou que 55%
de 2.800 mulheres entrevistadas já sofreram assédio na Internet. Desse número,
45% foram situações mais cruéis.
A estudante de Geografia Eduarda
Menezes, 18, por exemplo, não se sente segura nas redes sociais. Isso ocorre,
principalmente, “por questão de assédio. Ninguém sabe o que podem fazer
com alguma foto minha em meu perfil
público do Instagram”, diz. No entanto, essa situação é proibida pela maioria das redes sociais. Na Declaração de
Direitos e Responsabilidades do Facebook, diz-se que “você não publicará
conteúdos que contenham discurso de
ódio, sejam ameaçadores ou pornográficos; incitem violência; ou contenham
nudez ou violência gratuita ou gráfica”.
Além disso, ele fala que “você não irá
intimidar, assediar ou praticar bullying
contra qualquer usuário”.

Termos de uso
“Você nos concede permissão para usar seu nome, imagem do perfil,
conteúdos e informações relacionadas a conteúdos comerciais, patrocinados ou relacionados (como uma marca que você curtiu) fornecido
ou aperfeiçioado por nós. Isto significa, por exemplo, que você permite
que uma empresa ou outra entidade nos pague para exibir seu nome e/
ou imagem do perfil com seus conteúdos ou informações sem receber
qualquer compensação por isso. Se você tiver selecionado um público
específico para seus conteúdos ou informações, respeitaremos sua escolha ao usar esses dados”
(Declaração de Direitos e Responsabilidades, item 9.1)

PUBLICIDADE
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Gêra e a vida nas quadras de futsal
Esporte. Geraldo Nogueira

“Eu pedi para ele pôr no teto do
meu quarto ‘vou vencer’, bem
grande, para toda vez que eu
acordasse, o incentivo estar ali”

Sobrinho, conhecido
internacionalmente apenas
como Gêra, já foi considerado
o melhor jogador de futsal do
mundo. De uma infância difícil
e simples no Interior a jogador
aclamado mundialmente, o exatleta é uma inspiração para
crianças e adolescentes que
pretendem seguir o mesmo
caminho

Gêra, ex-atleta

Clara Menezes
Repórter

N

ascido dia 13 de janeiro de 1962,
em um pequeno distrito no sul de
Acopiara (a 352 km de Fortaleza),
Gêra é o mais novo de oito irmãos. Filho de
agricultores, ele passou por muita dificuldade durante sua infância em Iguatu (a 380
km de Fortaleza). Mas, o ex-atleta conta que
é agradecido por tudo que viveu. Sem isso,
a fama conquistada alguns anos depois de
sair do Interior, para estudar em Fortaleza,
poderia ter subido à sua cabeça. “Meu pai
sempre falou para mim que a humildade
está acima de tudo”, conta.
Desde os 10 anos, Gêra joga futebol e futsal. A primeira competição de que participou
foi o Festival Dente de Leite de Futsal, que
ocorre até hoje. Depois disso, jogou em intercolegiais e intermunicipais. “Desde os meus
15 anos eu fui cogitado para jogar nos clubes
de futebol e de futsal de Fortaleza”, lembra.
Aos 19 anos, ele veio morar na Capital
para ingressar no Ensino Superior. O principal motivo da mudança foi que seus irmãos
mais velhos ou já tinham se formado ou já
estavam em algum curso. Então, para fazer
uma faculdade que não ocupasse muito seu
tempo, ele decidiu fazer Educação Física na
Universidade de Fortaleza (Unifor). Além
disso, o curso era uma oportunidade de estudar seu corpo como atleta, já que ele se
achava muito pequeno para praticar algum
esporte profissionalmente.
Apesar de ser reconhecido como jogador de futsal, Gêra sempre foi mais atraído
pelo futebol. “Todo sonho de garoto é ser
jogador de futebol, e não de futsal”, conta.
Aos 23 anos, ele jogava tanto para a Seleção Brasileira de Futsal quanto para o time
de futebol do Fortaleza. No entanto, após
ser chamado pelo time do Rio Grande do
Sul para jogar futsal, ele desistiu da sua
carreira como atleta de futebol para se dedicar somente às quadras.
Dificuldades

Uma contusão no joelho, nos primeiros cinco minutos da final entre Fortaleza e Ceará,
deixou o ex-atleta desacreditado no futebol.
Após uma consulta médica, Gêra escutou
que nunca mais voltaria a jogar profissional-

Encontro. Gerâ, segundo da esquerda para direita com ex-jogadores do título da Taça
Brasil de 1986. Foto: Reprodução Diário do Nordeste/Kléber A. Gonçalves

Além desse momento marcante, outro
foi o dia em que foi considerado o melhor
jogador do mundo. “Todos os jogadores
foram sem saber quem ia ganhar. Quando,
em 1988, eu ouvi ‘venha subir ao palco o
melhor atleta de futsal do mundo, Geraldo
Nogueira’, eu fiquei em choque”, conta. No
entanto, para ele, a final Brasil e Paraguai
ainda foi mais marcante.
Empreendedorismo

Gêra. O ex-atleta em baixo, na ponta esquerda, jogou para um time de Iguatu. Foto: Reprodução

“Meu pai sempre falou para
mim que a humildade está
acima de tudo”
Gêra, ex-atleta

mente. Esse foi o maior incentivo que recebeu para persistir. “Eu agradeci ao médico
por ele ter falado aquilo”, diz.
“Eu pedi para ele pôr no teto do meu
quarto ‘vou vencer’, bem grande, para toda
vez que eu acordasse, o incentivo estar ali”,
lembra o ex-atleta. Após 8 meses de esforço e
determinação, ele voltou a jogar. “Foi depois
dessa lesão gravíssima que eu tive, que todas
as portas se abriram para mim”, disse. Com
razão, alguns anos depois ele seria considerado o melhor jogador de futsal do Brasil duas
vezes seguidas e o melhor do mundo.
Em 1988, no mesmo ano em que ganhou
o título de melhor jogador de futsal do mundo na Austrália, a Seleção Brasileira tinha ganhado da Espanha de 5 a 0. Gêra fez os cinco
gols. Então, aparentemente chocada, a seleção do país europeu fez uma proposta para
ele jogar fora do Brasil.

No entanto, apesar de incentivado pela
esposa, ele tinha muitas dúvidas. A Espanha, na época, não era tão profissional
quanto o Brasil. O time era formado por
atletas, de alguma forma, provisórios. Não
era concedido o visto de trabalho. O investimento era pouco. Porém, foi apenas com
as exigências de Gêra que a Espanha profissionalizou seus jogadores. O ex-atleta conta
que o principal motivo para ter ido jogar por
uma seleção tão “debilitada” foi a grande recessão brasileira durante o governo do então
presidente Fernando Collor de Mello.
Melhores momentos

Gêra consegue lembrar detalhadamente um
dos melhores momentos de sua profissão.
Durante a final do Pan-Americano, em São
Paulo, o ex-atleta estava jogando pela Seleção Brasileira. Era a final Brasil x Paraguai,
um clássico da época. Até aquele momento,
Gêra era apenas um novo jogador de futsal
da seleção, conhecido por ser atrevido e
bom de bola. O País ganhou de três a zero.
Ele fez todos os gols. O estádio inteiro gritava seu nome. “Eu vim lá do Interior, que
não tinha nada, para ser ovacionado em uma
final de futsal. Foi um dos meus momentos
de maior alegria”, conta Gêra.

Gêra, após terminar seu contrato com o
time da Espanha, precisou voltar para o
Ceará porque seu pai teve um grave problema de saúde, vindo a falecer um ano
depois. A partir de então, ele voltou para
jogar no Sumov Atlético Clube, o clube
de futsal cearense considerado, na época,
um dos melhores do País.
Gêra sabia que sua carreira um dia iria
terminar, e começou a empreender. Montou uma fábrica de bolas, chamada “Bola
Gê”, antes de ir para a Espanha e continuou durante sua volta para o Ceará. Além
desta, teve uma empresa de carros usados
para locação e uma oficina mecânica. Até
hoje, Gêra trabalha em seu lava-a-jato. “Eu
sempre vivi dentro do comércio para que,
quando parasse de jogar, eu pudesse ter
uma estabilidade”, conta.
Apesar do empreendedorismo, Gêra
tem apenas uma meta que pretende alcançar no futuro: a realização de seu projeto
“Sucesso na bola, 10 na escola”. O principal propósito é ajudar crianças de baixa
renda, que têm poucas oportunidades, a
conseguirem um destino melhor. O futsal seria apenas uma maneira de apoiar a
criança e colocá-la no rumo certo.
Apesar de ainda não ter sido aprovado pelo Governo do Estado do Ceará, o
projeto, para Gêra, tem um bom plano. A
criança, matriculada na escola pela manhã
ou pela tarde, poderia jogar futsal em um
turno diferente, se mantivesse notas acima
da média. Aquelas que se destacassem, teriam uma equipe de apoio para treiná-las
para o profissional. Já para as outras crianças que jogam por hobby, o projeto funcionaria como estímulo para tirar boas notas
e ainda ganhar lanche. “A coisa mais interessante do mundo é você poder estender a
mão para alguém. No dia que eu puder fazer alguma coisa por um garoto, jovem ou
criança, basta ele me dizer ‘muito obrigado
pela oportunidade que você está me dando’
e eu serei grato”, sonha Gêra.
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A vida por trás dos likes
Redes Sociais. O padrão de
beleza imposto pela sociedade
ficou mais visível devido à
fácil acessibilidade das novas
tecnologias. As redes sociais
afetam a autoestima das pessoas
de forma direta

Melissa Carvalho
Repórter

C

orpo sarado, rosto sem manchas,
vida saudável, namoro sem brigas,
família unida, viagens caras e casa
dos sonhos. A vida perfeita que vemos na
tela do celular. Um estudo realizado em
2016, pela Universidade da Califórnia,
em Los Angeles, publicado pela revista
Psychological Science, mostrou que o cérebro dos jovens fica entusiasmado com
likes em publicações. Trinta e dois adolescentes, entre 13 e 18 anos, foram avaliados.
A conclusão mostrou que ao visualizarem
suas fotos com mais curtidas, a parte do
circuito de recompensa do cérebro era
estimulada, causando uma sensação de
felicidade. A nova tendência das “blogueirinhas” ou das “fotos tumblr” transformou
as redes sociais em uma verdadeira disputa
pela melhor página online.
“Como ferramentas que são, as tecnologias e redes virtuais podem ter usos
saudáveis ou não. Depende de cada caso”,
declara Luana Timbó, 35, psicanalista do
INCERE e professora do curso de psicologia da FANOR/Devry. Postar é o verbo
mais conjugado. Além de querer mostrar
o seu cotidiano, a necessidade de saber o
que os outros estão fazendo virou vício.
“A busca pela felicidade instantânea e de
forma fácil faz parte do contexto amplo.
Então, não é de se estranhar que ferramentas tecnológicas entrem nessa lógica e façam parte do anseio das pessoas em serem
vistas, curtidas, amadas, admiradas. Esses
anseios já existiam antes e agora encontram novas formas de aparecer por meio
das redes sociais”, afirma Luana.
Para a psicanalista, não são as redes
sociais que criam a ilusão. Elas apenas
ajudam a ampliar o que já existe. O padrão de beleza imposto pela sociedade
ficou mais nítido devido às redes sociais
e seu fácil acesso. “As blogueiras são uma
versão exacerbada e com mais alcance de
algo que já existia antes, modelos ideais
de como se portar, do que vestir, comer
etc.”, ressalta.
“Life in plastic”

O fotógrafo Gabriel Marques, 20, realizou
um ensaio mostrando a vida plastificada
das pessoas nas redes sociais. “O ensaio
veio de um momento que eu tava muito
viciado em olhar o Instagram e ficar na

internet. Às vezes, quando eu entrava no
Instagram tinha gente que eu achava que
era superbonita, e ficava me comparando
— aquela coisa que todo mundo faz de
ficar se sentindo meio feio depois de ver
gente muito bonita”, relata.
“Eu tava deitado no meu quarto e veio
aquela música da Barbie, Barbie Girl,
da banda Aqua. Eu percebi a música da
Barbie como uma alegoria para tudo isso
que a gente tá vivendo. E eu tinha noção
que eu estava inserido nisso, nesse mundo perfeito da Barbie, das redes sociais”,
revela. A ideia do ensaio é mostrar a vida
de uma garota padrão e dos seus amigos
de plástico, num mundo sem vida. O ensaio é composto por cores neutras, tendo o
batom da modelo a única tonalidade viva.
Os amigos da garota foram representados
por manequins.
Antes de realizar o ensaio, houve um
processo de preparação com a modelo. “A
gente conversou muito sobre isso, porque a
gente criou um universo, mesmo que seja
um ensaio simples, do ponto de vista de
produção”. Quando as fotos foram concluídas, Gabriel decidiu riscá-las para cada
uma ter uma narrativa única e completa.
A farsa por trás das “blogueirinhas”

Em julho, a blogueira e youtuber Karol
Pinheiro, 30, divulgou um vídeo no seu
canal falando sobre a farsa da vida nas
redes sociais. A digital influencer falou
sobre a forma como foi afetada pelas fotos
perfeitas no Instagram. Karol falou que
se sentiu mal quando percebeu que muito dos seus conteúdos produzidos para a
internet também eram ilusórios. O vídeo
aborda o processo cansativo para tirar as
fotos e as histórias tristes escondidas por
trás de imagens felizes.

“Às vezes, quando eu
entrava no Instagram tinha
gente que eu achava que
era superbonita e ficava me
comparando — aquela coisa
que todo mundo faz de ficar
se sentindo meio feio depois
de ver gente muito bonita”
Gabriel Marques

“Como ferramentas que
são, as tecnologias e redes
virtuais podem ter usos
saudáveis ou não. Depende
de cada caso”
Luana Timbó

Outra blogueira que se manifestou
sobre o assunto foi a australiana Essena
O’Neill, 20. Após um desabafo sobre a
falsa felicidade e a perfeição, divulgou
que abandonaria as redes sociais. Essena,
que acumulava mais de meio milhão de
seguidores no Instagram, apagou mais de
duas mil fotos e modificou a legenda das
que restaram. Nas legendas, a jovem relatava as dificuldades e os estresses que
enfrentava para ter a foto perfeita, como
passar o dia sem comer para ficar com a
barriga definida e brigar com a irmã até
conseguir um ângulo favorável.

Ensaio. Fotos representam superficialidade
nas redes sociais. Foto: Gabriel Marques.
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Projeto Jovens Líderes atua por
meio de propósito inovador
Educação. Com atividades
que incentivam
características como
liderança, união e iniciativa,
o Projeto Jovens Líderes
fornece o apoio necessário
a estudantes para que estes
desenvolvam diversas
habilidades acadêmicas e
possam ingressar no Ensino
Superior
Lara Montezuma
Repórter

D

urante uma semana corriqueira na
Universidade de Fortaleza (Unifor), um grupo de jovens muda a
rotina de quem frequenta o campus. Divididos em pequenas turmas, eles se espalharam pela Unifor com cartazes de “abraços
grátis”, colocando em prática as intervenções propostas pelo Projeto Jovens Líderes,
iniciativa que objetiva o desenvolvimento
pessoal e profissional de estudantes da rede
de ensino público para que, futuramente,
possam ingressar no ensino superior.
Inicialmente chamado de Mediação
Escolar, o Projeto Jovens Líderes utiliza
métodos alternativos de educação que fogem do ensino padrão adotado pela maioria das instituições escolares e estão se
popularizando cada vez mais. Em 2010,
quando a primeira turma foi formada,
com a supervisão da vice-reitora de pós-graduação Lília Sales, os professores voluntários buscavam, assim como ela, ensinar os conceitos da mediação de conflitos
para os seus alunos. Hoje, quase sete anos
depois, os profissionais envolvidos são de
diferentes áreas, algo que enriqueceu o
projeto, adicionando novas vertentes.
Assim surgiram os cinco eixos em torno dos quais o Jovens Líderes se desenvolve atualmente: Mediação e Liderança,
Linguagens (Português e Inglês), Ação e
Cidadania, Arte e Pensamento Criativo e
Comunicação e Novas Tecnologias. Cada
um aborda a aprendizagem de maneira
diferente, procurando sempre explorar o
trabalho em equipe, a criatividade, a sensibilidade e a solução de problemas complexos de maneiras fáceis. Nos eixos, como o
de linguagens, por exemplo, o conteúdo é
ensinado por meio de atividades dinâmicas
e algumas avaliações para medir o conhecimento dos alunos.
No entanto, a nota dos estudantes não é o
mais importante para os professores da ini-

Ensino. O Jovens Líderes utiliza cinco eixos educacionais diferentes, buscando oferecer abordagens dinâmicas. Foto: Divulgação.

Iniciativa. Os profissionais que trabalham no projeto são voluntários e também podem ser universitários. Foto: Divulgação

ciativa. “O projeto nunca quis ser um curso,
porque você não aprende apenas para passar em uma prova, ganhar um certificado e
pronto. Nós queremos mudar a vida e a realidade desses alunos, tanto que é um projeto
totalmente voluntário e sem remuneração.
Isso sempre foi estabelecido como missão
pela professora Lília, e continua até hoje”,
comenta Lucas Sales, professor voluntário
de Arte e Pensamento Criativo.
Lucas acompanha o projeto desde o
início e trabalha nele há três anos. Durante esse tempo, participou ativamente
dos processos de seleção. Para serem
selecionados, os jovens têm que passar
por três fases. A primeira é uma apresentação da iniciativa, para os alunos compreenderem o conceito. A segunda é um
dia de atividades dinâmicas. A terceira é
uma entrevista individual feita por todos
os professores. “São muitas fases, pois
nós observamos os alunos que se encai-

“Uma frase resume os jovens que se
encaixam no nosso perfil é: jovens
que pensam fora da caixa”
Lucas Sales

xam no perfil do projeto”, explica Lucas.
O Jovens Líderes procura estudantes que
se interessem por causas maiores, que
sejam engajados e que tenham um propósito de vida “nobre e inovador”. “Uma
frase que resume os jovens que se encaixam no nosso perfil é: jovens que pensam
fora da caixa”, declara o professor.
Oportunidade única

O Projeto trabalha com alunos de escolas
públicas na faixa etária de 14 a 18 anos.
As aulas acontecem de segunda a quinta,
das 14h às 16h30min, na Unifor. As in-

tervenções realizadas pelos alunos, sejam
elas artísticas sejam didáticas, podem
ocorrer dentro e fora da Universidade. “A
gente quer que eles entendam o propósito
do projeto e passem a aplicar isso na vida
deles. Eles estão aqui porque a gente acredita no perfil deles”, ressalta Lucas.
O Jovens Líderes está conseguindo
alcançar as metas designadas na idealização da iniciativa. O Projeto foi reconhecido pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), órgão que oferece bolsas
de iniciação científica júnior para os
alunos. Desta maneira, eles conseguem
transporte e alimentação e aprendem a
escrever artigos, além de viajar nacionalmente e internacionalmente com as
suas produções. Além disso, o programa
já ganhou vários prêmios e foi representado por uma de suas alunas nos Jovens
Embaixadores.
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A cara da Unifor

por Lia Bruno, Lígia Grillo e Luiza Ester
Repórteres

Jornadas de paixões

Foto: Lia Bruno

Foto: Lígia Grilo

A Universidade é feita por pessoas que têm histórias de vida. Na quinta edição do NIC Repórter, “A cara da Unifor” traz vivências inspiradoras. Uma é a de Seu Gabriel, 82, livreiro e poeta. A outra é a de Ana Paula, 50, professora e jornalista. Eles têm a sua vida entrelaçada à
Universidade e têm uma paixão em comum: o conhecimento. O amor pelo rádio e pela docência de Ana Paula e a admiração de Seu Gabriel
pelos livros mudaram o curso de suas vidas. Conheça um pouco da trajetória dos que fazem parte do corpo da Instituição:

A paixão radiofônica
de Ana Paula

Seu Gabriel, o homem de
branco com alma colorida

Filha de pais professores, Ana Paula Farias, 50, sempre

“Se você não é útil à comunidade, você se torna um inútil na

teve a docência e o rádio como suas maiores paixões. Gra-

vida”, esse é o lema do poeta e livreiro Gabriel, 82. O que faz

duada em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará

uma pessoa ser lembrada? Para seu Gabriel, basta um livro.

(UFC), Ana Paula, em sua vida profissional, aventurou-se

Entre os mundos que a leitura proporciona, o homem de bran-

pelos diversos campos da comunicação, mas nunca deixou

co escolheu viver em um colorido. A relação com os alunos, os

de lado o magistério.

funcionários e a natureza da Universidade de Fortaleza (Uni-

Aos 12 anos, comprou sua primeira máquina de escre-

for), local onde trabalha há mais de 40 anos, fazem do caris-

ver com o dinheiro de uma mesada que recebia do avô.

mático senhor um exemplo de bondade

“Nessa época, eu achava que era

e inspiração.

poeta e usava a máquina para escrever meus poemas”, lembra. Sempre muito ligada ao jornalismo, Ana
Paula gostava muito de inovar em
seus trabalhos escolares. Seu pai, na
época, possuía um rádio-gravador
da marca National, o qual ela utilizava para fazer entrevistas e apresentá-las em sala de aula. “Eu sempre
dava um jeito de entrevistar alguém
porque gostava dessa coisa da tecnologia”, conta.

“Nessa época,
eu achava
que era poeta
e usava a
máquina para
escrever meus
poemas”

Foi em 1999, quando passou em

Quem vê seu Gabriel pelo campus
da Unifor nota que ele está sempre de
branco, hábito de uma antiga tradição de
sua família, em que o membro mais velho deve usar as vestimentas dessa cor.
Crescido em uma geração de influência
francesa, o livreiro afirma cultuar o passado, a memória, o bem-querer e o sentimentalismo. Em sua terra natal, fundou

“Se você
não é útil à
comunidade,
você se torna
um inútil na
vida”

bibliotecas em diversos pontos de sua
comunidade.
Foi na capital do Ceará que seu Gabriel criou raízes e começou a vender livros. Ele considera uma “coincidência histórica”

um concurso para professora substituta na UFC, que Ana

a Unifor ter começado seus primeiros trabalhos em torno do

Paula iniciou sua carreira como docente. Lá ela permane-

mesmo período, em 1973. Mesmo depois de tanto tempo, o

ceu por 4 anos, até seu contrato acabar. “Eu tinha um pro-

amor pelo que faz parece estar longe de acabar. Ele diz que

fessor no primeiro semestre de Jornalismo que sempre me

estar na Unifor “é viver em um mundo mágico”.

dizia que eu seria professora e, quando eu passei no con-

Quem vai à Livraria Gabriel, situada no bloco K da Unifor,

curso para a UFC e o reencontrei, a primeira coisa que ele

à procura de um livro, acaba voltando de lá, também, com um

falou foi: ‘Eu não disse?’”, relembra. Em 2007 ingressou na

novo amigo, histórias de momentos engraçados, revelações

Unifor como professora da disciplina de Radiojornalismo.

para o futuro, saudade de amigos do passado e muita poesia.
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Orelhões
resistem
nas ruas de
Fortaleza
Resistência. Os telefones públicos podem ser vistos nas ruas da Capital. Foto: Juliano Almada.

Cotidiano. Os orelhões
fazem parte do cenário
urbano de muitas cidades
brasileiras. Em Fortaleza, eles
sobrevivem ao tempo e à
evolução da telefonia móvel,
e podem ser vistos em muitas
esquinas

A mestre em educação Marília Guimarães, 24, também usufrui do serviço sem
pagar nada. Para ela, os orelhões são um
auxílio. “Quando preciso fazer uma ligação que cobra altas tarifas, como cartão
de crédito, por exemplo, corro pra rua. A
ligação funciona direitinho e não gasto
nada com isso”, conta. Marília afirma não
ter nenhuma dificuldade em deparar-se
com um telefone público em seu bairro.
“Os que eu uso são em frente a minha
casa. E são três juntos”, diz.

Letícia Feitosa

Manutenção

Repórter

D

e acordo com a companhia telefônica Oi Ceará, o Estado dispõe
de 35.975 telefones públicos,
mas há os que sofreram com o vandalismo
e com a falta de manutenção e encontram-se danificados ou inutilizados. Apesar
dessas circunstâncias, os orelhões resistem e, junto a eles, os fortalezenses que
continuam utilizando seus serviços.
“O uso que faço do orelhão é suplementar aos outros modos de comunicação, e acredito que ele também está inserido na modernidade da telefonia”, diz
o historiador Raul Agrella, 23. O jovem
usa o aparelho público há um bom tempo
por causa da gratuidade das ligações. Em
2015, a Agência Nacional de Telefonia
(Anatel) determinou ligações sem custo
para telefones fixos locais e interurbanos.
O serviço gratuito foi disponibilizado em
14 estados das regiões Norte, Sul e Nordeste. Essa medida foi implantada porque
a empresa não obteve a porcentagem mínima de 90% de aparelhos em boa condição para o uso.

Desde sua invenção, em 1971, os orelhões
sempre foram mantidos pelos serviços de
telefonia, que hoje são privatizados. A Oi
é a empresa responsável pelo telefones públicos em Fortaleza e realiza a manutenção
dos equipamentos. A empresa informou
que, no início de 2017, 10% dos aparelhos
estavam danificados. Logo foram substituídas 510 cabines telefônicas nos meses
de janeiro e fevereiro.
No entanto, para quem deseja telefonar por orelhões, encontrar um aparelho

“Eu encontro poucos orelhões, e
a maioria não funciona. Então,
dei sorte semana passada
de encontrar um que estava
funcionando e resolvi ligar para
minha avó, que é telefone fixo e
a ligação é de graça”
Jessika Thaís

Reparo. É comum encontrar aparelhos em más condições Foto: Celina Diógenes.
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que funcione pode ser um desafio. A coordenadora de comunicação da Associação
Caatinga, Jessika Thaís, 29, percebe as
utilidades dos telefones públicos, mas reconhece a dificuldade de ligar de um em
condições aceitáveis. “Eu encontro poucos orelhões, e a maioria não funciona.
Então, dei sorte semana passada de encontrar um que estava funcionando e resolvi ligar para minha avó, que é telefone
fixo e a ligação é de graça”, compartilha.
Valor

A telefonia móvel facilitou a comunicação e, por esse motivo, o número de celulares aumentou consideravelmente nos
últimos anos. Em 2016, havia aproximadamente 168 milhões de smartphones em
uso no Brasil, de acordo com a 27ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de
Tecnologia da Informação nas Empresas,
feita pela Fundação Getúlio Vargas de
São Paulo. Mesmo assim, os telefones públicos não caíram em desuso.
“A gente tem que lembrar que nem sempre o celular está em mãos”, diz a comunicadora Jessika Thaís. Ela ainda acredita no
valor dos orelhões. Para Jessika, o aparelho celular trouxe mais praticidade para a
comunicação, mas as cabines telefônicas

ainda têm seus pontos positivos. “Eu sinto
que as pessoas talvez não conversem tanto
como conversavam nos telefones públicos.
Existem as conversas de WhatsApp, mas
são sempre muito picotadas e interrompidas. São conversas que começam hoje e
você dá uma resposta amanhã. Eu acho que
falar ao telefone, apesar de eu não gostar
tanto, aproxima as pessoas”.
Marília Guimarães concorda que a
evolução da telefonia móvel induziu a
uma certa individualização de recursos.
A mestre em educação reconhece que o
que antes era compartilhado e com limite
de uso se tornou algo utilizado de forma
particular, em que cada um tem o seu aparelho de comunicação. “Não só surge uma
transferência do orelhão para o telefone
celular, mas uma substituição do diálogo
por ligação por uma rápida e intensa comunicação por mensagens de texto”.
Lembrança

Quando foi inventado, o orelhão trouxe uma inovação: telefonar em lugares
públicos. No início, faziam-se filas para
utilizar os serviços do aparelho. Devido
ao seu sucesso, o projeto do equipamento foi exportado para países vizinhos,
como Colômbia, Paraguai e Peru. As

“Tinha as intensas filas e o pessoal
rabugento que não conseguia
esperar que eu passasse muito
tempo telefonando. Me lembro de
uma ocasião em que minha mãe
passou tanto tempo conversando
que veio uma moça e desligou o
telefone”
Heldair de Castro

cabines telefônicas ovais também cruzaram o Atlântico e podiam ser encontrados em Moçambique, na África, e até
mesmo na China.
Heldair de Castro, dona de casa, relembra a popularidade dos orelhões. “Tinha as intensas filas e o pessoal rabugento
que não conseguia esperar que eu passasse muito tempo telefonando. Me lembro
de uma ocasião em que minha mãe passou
tanto tempo conversando que veio uma
moça e desligou o telefone”, conta. Até
hoje, Heldair coleciona cartões telefônicos. “O principal motivo era que eu adorava as ilustrações [dos cartões]. Então,

acabei juntando uma boa quantidade”.
Aos poucos, a dona de casa reuniu mais
de 300 cartões.
Uma invenção sino-brasileira

Chu Ming Silveira, a criadora do orelhão,
completaria, este ano, 76 anos. Ela nasceu na
China, em 1941, e, aos dez anos, se mudou
com a família para o Brasil. Formou-se arquiteta, em 1964, pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie. Logo, começou a trabalhar na Companhia Telefônica
Brasileira (CBT). Seu principal projeto foi o
orelhão, uma solução para uma comunicação
acessível e pensada no conforto dos usuários.
Chu Ming faleceu aos 56 anos, em 1997.
A designer tinha como objetivo criar um
equipamento diferente em termos de estética e acústica. Mas, a forma oval foi adotada,
segundo o texto no site Orelhão, “não só por
suas características de design bem como
pela sua coerência com o método de execução”. Foram criados, então, a orelhinha,
para implantar em espaços semiabertos, e o
orelhão, para ambientes abertos. As orelhinhas foram planejadas para serem fixadas
em paredes e em pequenos postes, e eram
encontradas em supermercados, por exemplo. Os orelhões foram feitos para aplicação
externa e atendem todo tipo de público.
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Comunic / Notas
INTEGRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO

Segunda edição do IntegraNIC

NIC 2018.1
Em 2018.1, o NIC-Núcleo Integrado de

blicidade e Propaganda da Universidade

Comunicação recebeu 43 novos jovens

de Fortaleza composto por nove células:

voluntários. Distribuídos em nove cé-

Agência, Assessoria, Eventos, Fotogra-

lulas, os calouros do Núcleo passam a

fia, Jornalismo, Mídia Interativa, Rádio,

constituir o novo grupo gerencial do

Vibe e WebTV. Por meio de atividades

NIC, com a perspectiva de aliar teoria à

relacionadas à função de cada profissio-

prática. O NIC é um laboratório experi-

nal, o Núcleo prepara o estagiário para

mental dos cursos de Jornalismo e Pu-

o mercado de trabalho.

Acolhida. Gestores e estagiários do NIC na acolhida 2018.1. Foto: Pedro Vidal

Com o tema “Abrace as pessoas e as
oportunidades”, a segunda edição do IntegraNIC, projeto desenvolvido pela Assessoria de Comunicação do Núcleo Integrado de Comunicação em parceria com
a célula de Eventos, aconteceu em 14 de
março de 2018. A campanha consiste em
divulgar o Núcleo dentro da Universidade de Fortaleza, como também recepcionar os novos jovens voluntários que
foram aprovados na Seleção 2018.1.

Seleção. Alunos na 1a etapa do processo seletivo do NIC. Foto: Everton Lacerta

CAMPANHA

PROJETO

Sexta Feliz: dia das crianças

Primeiro Passo

Cerca de 90 alunos participaram da edi-

entre instituições de caridades escolhi-

ção do projeto Sexta Feliz, realizado em

das pelos integrantes do Núcleo.

13 de outubro de 2017, que teve como

A Sexta Feliz é um evento interno

temática o Dia das Crianças. No evento

realizado pela AssessoriaNIC que tem o

ocorreram brincadeiras competitivas,

intuito de integrar os estagiários do Nú-

desfiles à fantasia, jogos de perguntas e

cleo por meio de brincadeiras, prêmios

respostas e a entrega de sacolas come-

e diversão.

morativas com brindes.

O evento faz parte do projeto de

Em paralelo, a ação arrecadou brin-

integração desenvolvido pela Assesso-

quedos, livros e guloseimas doados pe-

riaNIC e tem como principal objetivo

los alunos para o projeto “Resgatando o

fomentar a harmonia e o desenvolvi-

sorriso de uma criança”. Todos os pro-

mento da comunicação interna entre as

dutos arrecadados foram distribuídos

células do Núcleo.

Capacitação. Estagiários do NIC e TV Unifor na primeira edição do Projeto. Foto: Juliano Almada

Social. Estagiários da AssessoriaNIC no encerramento da campanha Sexta Feliz 2017. Foto: Pedro

A terceira edição do Primeiro Passo,

Oficina de Produção de Textos para TV e

projeto desenvolvido pela Assessoria-

a segunda, Conhecendo o Intercom. As

NIC, acontece em março e aborda o tema

palestras ocorrem como uma forma de

Marketing Digital. A palestra, ministrada

aliar a teoria à prática profissional dos

pelo professor Carlos Bittencourt, colo-

integrantes do Núcleo. O Evento é res-

ca em pauta o mercado e suas propostas

trito aos voluntários do NIC como forma

por meio da Internet.

motivacional de ingresso ao Núcleo.

As duas edições anteriores do proje-

O Primeiro Passo é um evento mensal,

to realizadas em 2017 foram ministra-

com palestras ministradas por professo-

das, respectivamente, pela professora

res do NIC e voltadas aos voluntários do

Vânia Tajra e pelo professor Jari Vieira.

Núcleo com o objetivo de aproximar o

A primeira edição abordou o tema

aluno do mercado de trabalho.

