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EDITORIAL
Deixar o preconceito de lado e viver
um mundo onde nunca imaginávamos
entrar. Isso ilustra o maior desafio dos alunos de Jornalismo ao produzirem o “Focas
nas Favelas - 2013.2”.
Ver a favela com outros olhos, filtrar
a imagem preconceituosa culturalmente
disseminada por gerações nos veículos de
comunicação e pela sociedade. Este foi o
desafio que instigou a concretização desta
edição.
Conhecemos de perto o universo heterogêneo que é a favela. Tentamos transmitir aos leitores um corte da realidade que
é capaz de gerar sentidos menos taxativos,
que dê voz às comunidades.
Criminalidade, drogas e assaltos, sim,
são reais e existem dentro das favelas,
assim como, em qualquer outro lugar do
mundo. Para desvendar o verdadeiro sentido de um lugar tão mal visto pela maioria da população, é preciso explorar a fundo sua cultura, legado e seu povo.
Nesta edição do Focas você vai encontrar histórias de pessoas que encontram
alegria na simplicidade, que têm esperança e lutam para realizar um sonho que
parece inacessível. A mistura das raças e
culturas que impressiona, um local onde a
arte transborda.
Muito prazer, eu me chamo FOCAS
NAS FAVELAS.
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Falar da importância da produção de um
jornal laboratório no espaço acadêmico seria
redundante. Os alunos da FaC que já participaram até agora das edições do Focas, com certeza, levaram para a vida profissional um aprendizado ímpar. Ao longo de todas as edições, os
alunos aproveitam a oportunidade para exercitar, na prática, o aprendizado repassado em
sala de aula.
O processo, que começa na elaboração
da pauta, ganha vida na mão dos estudantes
quando eles vão em busca das informações
necessárias para chegar ao produto final. E,
evidentemente, este caminhar não representa
uma tarefa fácil porque exige concentração,
pesquisa e conhecimento sobre o assunto proposto.
Erros acontecem, resultado de vários fatores. Evidentemente que eles precisam ser evitados. Aquilo que foi publicado como verdade
não será mais apagado do papel.
Muito boa a proposta dos alunos que participam da edição do Focas nas Favelas. Alguns
“escorregos”, no entanto, são passíveis de considerações para que, no futuro, em uma nova
edição, não sejam repetidos.
A questão da imparcialidade é um mito no
jornalismo? Parece que sim, se levarmos em
conta dezenas, centenas de estudos que analisam e mostram por A + B que a parcialidade
começa na hora da escolha da pauta que será
cumprida. A manchete do Focas nas Favelas
refletiu bem o posicionamento do jornal laboratório.
“Mais artistas, menos aquário” poderia ter
sido um tema melhor aproveitado pelos repórteres, sem menosprezar o ensaio fotográfico
dos artistas de rua. Embora as manifestações

PONTO DE VISTA

demonstrem em uma única peça o repúdio à
construção do aquário, no Poço da Draga, não
houve um aprofundamento da questão. Quem
é contra a construção do equipamento?
Outra parcialidade dos temas abordados
são as matérias que mostram a pesquisa do
IBGE sobre o número de favelas na cidade e
a construção do Castelão. Os dois textos não
deixaram claro o que pode ser chamado “contraponto”. Qual o nível de desigualdade entre a
construção da Arena e os moradores da área?
Existe uma preocupação dos jornalistas
(pelo menos, eles tentam) quanto à estigmatização. É preciso cuidado redobrado para não estereotipar. A matéria “Moda audaciosa” deixa a
entender que, nas entrelinhas, que quem mora
na favela é “piriguete”. Existe uma economia
pujante nas comunidades. Os moradores participam de uma verdadeira economia criativa. O
assunto poderia ter sido melhor abordado.
Outro aspecto importante diz respeito aos
números que se apresentam na matéria sobre
os feirões de confecções em Fortaleza, quando
o repórter afirma que 90% da mercadoria comercializada são fabricadas nas favelas e que
parte da produção é alocada nas lojas de shoppings. Quem disse isso? Qual pesquisa comprova essa informação?
Precisamos ter em mente sempre que apuramos um fato, que a fonte da informação deve
ser confiável. O repórter não pode se confiar
no “ouvi falar por aí”. Se a informação não é
comprovada, entende-se que não deve ser publicada, sob o risco de criar conclusões dúbias.
Ficam as dicas!
Mara Cristina
Redatora da coluna Target do Diário do Nordeste e
professora de jornalismo da FaC.

Por
onde
andei
Kayo Passos de Lima
Não, eu não fui para Paris, nem para a
Disney, muito menos visitar a bela arquitetura de Gramado, mas o lugar por onde andei é tão belo quanto qualquer um desses
que foram citados. Beleza essa, que muitas
vezes é ocultada pela grande mídia que
acaba ridicularizando, dramatizando e
sensacionalizando os fatos que acontecem
neste local, para conseguir mais audiência.
Não vou ser hipócrita em dizer que
não tenho pré-conceito, sim, ainda tenho,
porém, com a oportunidade de conhecer
mais a fundo o local, as pessoas, a essência, tudo que era cinza está ficando claro e
colorido, acho que todo mundo deveria ter
essa oportunidade.
No lugar por onde andei a moda transborda, o cantor de rap e a bailarina se apresentam em um só palco, a rádio comunitária dá voz à população. A cada fotografia
tirada, um novo talento é descoberto; os
campeonatos de futebol fazem a alegria
de uma população que dribla as dificuldades e o pré-conceito em busca de uma vida
melhor. O lugar por onde andei se chama
Favela.

CRÔNICAS
Inusitado,
porém
perfeito!

Raça de
um povo

Só um
sonho

Clailson Gonçalves de Melo

Mariana Cascaes

Quezia Estevão

Em pleno domingo, inédito na televisão brasileira. Eu, Rafaela Cardoso da
Cunha, acordando às 4h da manhã, ninguém merece. Depois de milhares de vezes
insistindo, minhas amigas me convenceram a ir à feira da Praça da Sé.
Ai meu Deus, que vergonha! E se alguém me reconhecer por lá? Se algum gatinho me ver fazendo as compras? Onde eu
vou enfiar a cara? Juro que saio correndo e
me escondo em qualquer lugar.
Minutos depois chegamos à feira.
Toda arrumada, maquiada e trotando
num salto. Não sabia o que fazer. Tanta
gente,que pensei estar em Salvador em
pleno carnaval.
Havia uns homens correndo com o
saco gritando, olha o peso, olha o sangue e
eu amedrontada corri pra debaixo de uma
barraca de roupas, pensei que fosse assalto
ou alguém tinha morrido, o pior de tudo,
era apenas um carregador entregando a
mercadoria a um feirante.
Horas depois estava eu cheia de sacolas feliz da vida. Fui com R$200,00 e parecia que tinha ido com R$1.000,00. Shopping é bom, mas, a feira é muito melhor.

Dez horas da manhã, e o som do batidão de MC Marcinho já estronda toda a
comunidade. Na favela tem disso. A favela
é isso. Entre os sons de músicas frenéticas
e o estampido de balas, ali se faz moradia.
Povo de raça ou seria raça de um povo?
como se vê e escuta ,os dias na favela são
intermináveis e as noites, ah as noites...
essas produzem acontecimentos, nem
melhores nem piores, apenas diferentes,
como dizia a canção de logo cedo.
Um povo carente de mordomias e lá
embaixo um povo carente de alegrias...
Quem tem medo de quê? De quem? Favela traz dentro de toda sua peculiaridade o
mundo real, de sobe e desce, de altos e baixos, um cenário de vários personagens de
uma única história.
— E aí qual é a da gata por aqui?, pergunta o jovem sambista no buteco da esquina. E assim se faz uma conversa, uma
prosa.
Rapaziada pronta pro surf, rapaziada
pronta pro furto, e que sejam bem vistas
as adversidades e sejam bem vindos à comunidade, porque é assim que caminha a
humanidade.

Ela tem apenas dezessete anos. Mas
vive responsabilidades de uma mulher de
trinta e mais alguns anos. Levanta às 5h30
da manhã. Arruma-se como se fosse desfilar após tomar o rotineiro café com pão.
Janaína parte e rumo à fonte de renda
que lhe garante o pagamento do seu curso
de Direito. O que mais quer é alcançar o
posto de juíza. Salta com delicadeza os buracos de lama que dominam os becos da
favela onde mora. Faz um esforço para não
sujar as sandálias que ganhou de sua mãe.
Ela pensa: “será que um dia essas ruas
irão mudar?”, duvida. Enfrentando quase
duas horas de viagem para chegar ao Iguatemi, no outro lado da cidade de Fortaleza,
Janaína já fabrica em seu coração a vontade de não ter que voltar pra casa depois do
expediente.
A vontade de não ver o pai fora de si por
causa de uma pequena pedra. O desejo é
estar em um local dominado pela própria
comunidade e não por “comerciantes” de
drogas. Local onde estrondos de “fogos”
não viessem de uma arma. Janaína então
acorda dos sonhos. A próxima parada do
ônibus já é a sua descida.
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PESQUISA IBGE

Mais de 390 mil fortalezenses
moram em favelas
Fotos: Adaíno Sardemberg

Fortaleza é a 5ª capital do Brasil com maior população morando em ocupações irregulares

Adaíno Sardemberg

F

ortaleza é a quinta cidade do país em
número de favelas, ficando atrás de São
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Hoje, a
capital do Ceará tem 500 favelas, segundo o
último censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para os especialistas e estudantes da área, o
investimento público nas favelas é mínimo.
No Pirambu, uma das maiores favelas de
Fortaleza, a fedentina do esgoto chama atenção de longe. Em um canto, a lama escorre, do
outro lado o lixo se empilha. Existem ruas que
nem calçamento têm. A desordem é imensa,
falta planejamento. O bairro parece ter cresci-

do de qualquer jeito.
É o caso de uma das comunidades do Pirambu, a Rua Santa Inês, onde mora a dona
de casa, Olívia Soares de Pinho, de 70 anos. A
moradora reconhece o caos e diz sofrer também com a falta de médico no posto de saúde
e a ausência de vagas em creches e escolas da
comunidade.
“Além de todos esses problemas ainda sofremos muito com o estigma da favela. É uma
vida difícil morar em um lugar que nem esgoto tem. O poder público precisa cuidar melhor
dos lugares esquecidos e mais desassistidos.
Da mesma forma que se amontoam as casas,
também se amontoam os problemas urbanos.”, afirma a dona de casa.
Esse é um típico cenário do Pirambu, com
42.878 habitantes, pertencentes à quinta Ca-

pital com maior população morando em ocupações irregulares de terra. Dos 2.448.920 de
fortalezenses, 396.370 moram em favelas. Ou
seja, 16,18% da população total, maior até que
a média nacional, que é de 6%. Os dados também são baseados no censo de 2010 do IBGE.
Dos serviços analisados também pelo
IBGE, como abastecimento de água, energia
elétrica, coleta de lixo e esgotamento sanitário, este último foi o que mais chamou atenção
isso pela pequena abrangência domiciliar.
Dos 121.165 domicílios localizados dentro
destes aglomerados, 52% têm acesso à rede geral de esgotamento sanitário, o que representa
63.805 casas. Porém, o restante, 57.360, despeja
seus dejetos em fossas sépticas, outras formas
ou não possuem sequer banheiros em suas
residências.

Inversão de valores
Enquanto isso, o Governo do Estado do
Ceará já gastou mais 518 milhões de reais, no
Estádio Governador Plácido Castelo – Arena
Castelão. Embora a obra seja importante
para a população, ela divide opiniões. “Vi este
bairro crescer, vejo a reforma do Castelão
com bons olhos, todas as tardes caminho por
aqui. Percebo as melhorias que aconteceram,
desde a estrutura do estádio até as calçadas
onde faço minha caminhada. Mas não poço
deixar de fazer meu registro, muita coisa
precisar ser melhorada, principalmente
nas periferias e favelas de Fortaleza.”, diz
o aposentado José Valter Rios, morador da
Esplanada do Castelão.
A Secretaria Executiva Regional I (SER I)
é responsável por administrar e fiscalizar as
ações de governo, no grande Pirambu. Segundo informações concedidas pela assessora
de imprensa da SER I, Carol Braga, inúmeras
ações estão sendo desenvolvidas, dentre elas,
serviço de saúde, esporte, infraestrutura e
educação.
Quando perguntada sobre os problemas
enfrentados por quem mora no bairro, assessora informou que o necessário para dar à
população melhores condições de vida está
sendo feito, através de cada secretaria que
compõe a gestão municipal de Fortaleza.

Bela vista contrasta com problemas de
infraestrutura

O Governo do Estado já gastou mais 518 milhões de reais no Estádio Castelão

Avenida Dr. Themberge, Pirambú
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Insegurança prejudica
comerciantes na Via Expressa
COMERCIANTES DA FAVELA DA VIA EXPRESSA, NO BAIRRO DO COCÓ, FALAM DO DESAFIO DE SE
MANTER NO RAMO DE VENDAS DIANTE DOS CONSTANTES ASSALTOS
Mariana Galvão
Rosa Maria Sampaio Sousa
Comum a muitas outras favelas de Fortaleza, a favela da Via Expressa também propõe
desafios diários para quem optou por fazer do
comércio, o seu “ganha pão”. Por se tratar de
uma área de risco, o local traz problemas não
somente pela falta de segurança, mas também
por uma infraestrutura precária, segundo relatos do comerciante da área Ivan de Oliveira,
dono de um pequeno mercantil.
Ivan também informa que após alguns
anos deixou de sofrer assaltos pelo fato de ter
se tornado conhecido. Ele acredita que o convívio diário com os moradores é uma forma de
inibir os assaltos. Devido a seu comércio ficar
no entorno de condomínios próximos à favela,
Ivan sofre com assaltos das bicicletas que seus
funcionários usam para fazer as entregas. Toda
a ação ocorre no momento em que seus funcionários entram nos condomínios para entregarem as compras e a bicicleta fica do lado de fora,
tornando-se alvo fácil.
O posto de gasolina mais próximo da área
também sofre com a falta de segurança na madrugada. Alessandra Dias, funcionária da loja
de conveniência, conta que os assaltantes aproveitam a pouca movimentação na madrugada
para realizar ataques ao local. Há poucos meses, os bandidos jogaram pedras na vidraça da

loja para adentrar no local e realizar o assalto.
Alessandra fala que costuma ficar apenas um
frentista nesse horário, não tendo a menor segurança no posto.
Gerarda Victorino trabalha há dez anos no
Mercadinho “O Glauco”, e relata que por ser uma
área formada por ruelas, dificulta a entrega de
mercadorias de seus fornecedores ocasionando assim uma parada mais longa e um perigo
maior. Muitos outros comerciantes da favela da
Via Expressa preferiram não falar sobre a falta
de segurança do local, por medo de represália
por parte dos assaltantes.
Vencendo a distância, o comerciante José
Bernardino de 58 anos, mora no bairro do Mudubim e todos os dias vai para seu comércio
que é localizado na favela da Via Expressa. Ele
conta que já tem seus clientes fixos há muitos
anos e por isso não quer abrir mão da sua “bodeguinha” e que graças a Deus nunca aconteceu nada. Ele faz compras na Ceasa (Central de
Abastecimento do Ceará) para atender aos gostos de seus fiéis clientes, que sempre procuram
frutas frescas.

Policiamento
Ter medo de comprar nos comércios de favelas é preconceito? Na favela da Via Expressa
os comerciantes informam que os assaltos são
constantes, e muitas vezes não podem fazer
nada, pois acontecem geralmente nos sinais,
enquanto os carros estão parados. Na área, existe policiamento, mas essa segurança só come-

CRÔNICA DA VILMA

SAÚDE: MINHA VISÃO
DE GUINÉ-BISSAU

Guiné-Bissau é um país que não tem
posto de saúde, tem somente hospital público e clinicas particulares. Desde que eu
nasci, ouvi dizer que sistema de saúde de
Bissau não é muito bom, cresci e vi que era
verdade. Há mais hospital privado.
Hospitais sem material técnico e poucos
médicos. Mas, agora que voltaram muitos
estudantes de medicina e enfermeiras que
estudaram no exterior, vai ficar melhorar.
Antes era ruim demais e dava pena ver alguém que vai ao hospital público para fazer
consultas... Eu sempre fazia consulta na clínica particular Madre Teresa, que tem um
atendimento muito bom, só que é muito
cara.
O que mais dificulta saúde da população
de Guiné-Bissau é epidemia de Cólera.
A época das chuvas, de maio a outubro,
dificulta muito a saúde das pessoas e

facilita a transmissão da bactéria, que
se aloja no intestino humano, sobretudo
através do consumo de água do poço.
Pessoas que vivem no interior do país usam
muito dessas águas que são muito ruins. A
situação piora também por causa da falta
de saneamento básico e de higiene. Mas
com o envolvimento do governo e com as
ajudas de donativos recebidas do exterior,
será possível acabar com a Cólera.
Entre as medidas que têm sido tomadas
na região para estancar a epidemia, constam a formação de ativistas, instalação de
latrinas a usar pela população e agentes
de saúde para realizar sensibilização dos
residentes. Lavar as mãos sempre antes de
comer e depois de usar banheiro são princípios básicos que têm sido transmitidos
e que se fazem ouvir também através de
campanhas nas rádios.

çou depois do início das obras para o túnel que
liga a Av. Padre Antônio Tomás e Via Expressa.
Dois policiais que estavam no local fazendo
o patrulhamento informam que havia muito
arrastão nos sinais, mas que não sabiam de nenhum comércio assaltado. Os soldados, Capistrano e Tadeu, fazem a ronda das sete da manhã até às três horas da tarde e trocam de turno
com outros soldados que fazem a patrulha até
às onze da noite. No período da madrugada,

não existe policiamento nenhum, ocasionando
assim a possibilidade de mais assaltos.
Em nota, o assessor de comunicação da
Polícia Militar informa que a demanda do policiamento do local é dividida entre as modalidades de policiamento ostensivo geralmente a
pé e motorizado. Inclusive em razão das obras
de mobilidade esse policiamento foi reforçado
para que o cidadão possa se sentir mais seguro
com a presença da policia.
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EDUCAÇÃO

Oportunidade
no mercado
Quezia Estevão

Foto: Edisca

Composto por creche, programas de apadrinhamento e escola, o Projeto Vida Nova
localizado no bairro do Parque São José, abrange jovens, crianças e adolescentes de comunidades como Cidade Nova, no próprio bairro
e, outras comunidades próximas como as do
Grande Bom Jardim.
Mesmo em meio às dificuldades de espaço para “abrigar” os 1500 jovens no programa
Jovem Aprendiz e, mais 800 que, ainda, estão
no Banco de Dados em espera por uma vaga,
o Projeto Vida Nova, segundo a coordenadora
Célia de Maria, oferece cursos profissionalizantes de informática, música e dança.
Desde o ano de 2011, a entidade busca a
conclusão do prédio ao lado, para que mais jovens sejam atendidos. No entanto, segundo a
coordenadora, parceiros e o governo do estado
não cumprem com seus compromissos. “Nós
vivemos de doações, não é?. Então, se os parceiros ou o governo não atrasassem, nós finalizaríamos em dezembro, mas devido à falta de
verbas, vamos concluir somente próximo ano.”,
lamenta Célia de Maria.
De acordo com Célia, várias empresas de
Fortaleza que são associadas à organização,
dentro do programa de estágio, que tem o prazo de dois anos, não trabalham por contrato
com os aprendizes, mas “trabalhamos com
carteira assinada, para que o jovem tenha
mais garantia e retorno dos seus direitos.”, diz
a coordenadora.

Escola Edisca leciona
para mais de 300 alunos
das favelas de Fortaleza

Falta de apoio
Célia, ainda, falou que alguns pais reclamam por achar que não há como os filhos
conciliarem trabalho e estudo. Segundo eles,
conta Célia de Maria, os filhos saem do colégio
e “vão direto para o estágio”, o que em alguns
casos pode atrapalhar no rendimento escolar.
Já outros, como Maria Barbosa, mãe de um
dos alunos matriculados no Vida Nova, vê o estágio do filho como uma renda a mais no final
do mês. “Sou muito grata por meu filho ter conseguido esse trabalho, porque temos dívidas
para pagar e o salário dele já ajuda.”, revela.
Para Giovanna Farias, estudante e matriculada no Projeto Vida Nova, e participante do
programa de apadrinhamento, ter conseguido
um estágio é muito importante. “Com a oportunidade que o Projeto nos dá, aprendemos
a ter mais responsabilidade e a ganhar mais
aprendizado na empresa onde trabalhamos.”,
conclui Giovanna.

Kayo Passos de Lima
Há 21 anos, nascia uma instituição que
mudaria a vida de muitos meninos e meninas
do Ceará, através das artes. O trabalho da
Edisca (Escola de Dança e Integração Social
para Criança e Adolescente) é reconhecido em
palcos de todo o mundo e encanta milhares de
pessoas.
A instituição atende cerca de 300 alunos de
periferias e favelas de Fortaleza, todo material
de roupas de dança, sapatilhas, material didático é fornecido pela instituição gratuitamente.
A escola sofre financeiramente com a falta de

apoio necessário para manter todas as oficinas
de dança, artes cênicas e canto.
Segundo a professora Keyne Martins, voluntária na escola, ensinar na Edisca é um
trabalho muito prazeroso. “Mais do que uma
obrigação, um compromisso que eu tenho com
meus alunos. As crianças me tratam como se
eu fosse da família delas, se tornam mais carinhosas. É um trabalho realmente incrível e prazeroso.” diz Keyne.
Ela lamenta a falta de apoio à instituição.
“Um trabalho tão bonito deveria ser mais valorizado e reconhecido principalmente pelos
órgãos governamentais, pois além de ajudar as
crianças e jovens, eles estão incentivando a cul-

tura no nosso estado.”, avalia.
Localizada na favela do Edson Queiroz, a escola foi criada pela coreógrafa e bailarina Dora
Andrade, diante da imensa desigualdade social
que sofria e ainda sofre a cidade de Fortaleza, “A
grande missão da Edisca não é formar bailarinos. É formar pessoas.“, explica a fundadora.
A escola tem um gasto mensal de 50 mil reais em média com o material dos alunos, água,
luz, material para a produção dos espetáculos,
comida e transporte. A falta de apoio ameaça as
atividades desenvolvidas na instituição como
teatro, canto, circo e dança, colocando em risco
o sonho de todas as crianças e adolescentes que
visam a um futuro nas artes por meio da Edisca.

Escola no Jangurussu sofre com falta de estrutura
Lucia Bernardino
Marcos Weydson

H

á um ano na gestão da Escola Creche
André Luíz, o diretor Jonilmar Rodrigues da Silva confessa que a escola era
muito problemática, não só pela falta de estrutura física, mas pela organização e pela falta de
atenção que os alunos deveriam receber.
A Escola está localizada em uma área de
risco, cercada por várias comunidades como o
Jangurussu. Um dos fatores que classificam o
bairro como favela e que o torna inseguro até
mesmo para os moradores, é que nem os próprios alunos estão livres dos vícios da droga e
da criminalidade.
Jonilmar relembra que no início foi difícil aceitar a decisão de assumir a direção da

Instituição, já que aparentemente não havia
organização no local. “Os alunos entravam na
escola a hora que bem entendessem e os pais
não tinham controle nenhum de horário. Fora
as brigas que tivemos que separar entre alunos
e gangues que vinham das comunidades vizinhas para ameaçar os nossos estudantes do
lado de fora da escola.”, relembra.
Mas não foram somente os problemas sociais que deixaram o diretor a pensar e repensar na decisão de assumir o cargo. “A escola não
tinha nenhum suporte para acomodar esses
alunos”. Faltava muita coisa para que a Instituição proporcionasse um ambiente digno para
educar os jovens e crianças que necessitavam
aprender a ler, escrever e interagir socialmente.
Com o tempo tudo foi se moldando aos critérios estabelecidos pela nova gestão. Quando
assumiu o cargo, a primeira coisa a se fazer para

que reconhecessem o local como uma escola
foi padronizar o vestuário dos alunos, conscientizar os pais que existe um limite de horário a
ser cumprido, tanto para entrar como sair da
instituição de ensino. Incentivar a prática de esportes para os estudantes, a cultura e a literatura através da biblioteca recém-chegada a escola
foram outras medidas adotadas.
Apesar de algumas conquistas na ampliação do espaço, na organização e na educação, a
atual gestão busca melhorar a estrutura das salas de aulas para recepcionar e dar um conforto
melhor para o aprendizado dos estudantes com
necessidades especiais.
Este é o caso do Alisson Rian Alves (10), cadeirante e aluno do ensino Fundamental II da
Escola André Luíz. Para ele, o convívio com as
demais crianças tem trazido muitos benefícios
importantes para o seu desenvolvimento e cita

ainda a ajuda que recebe dos seus colegas de
classe para se locomover, pois por ser cadeirante necessita de mais cuidados.
Aluno assíduo, seu maior sonho é ser pintor e como qualquer criança gosta de brincar e
estar com a família. Porém, um dos problemas
enfrentados por Rian em sua escola é a falta de
infraestrutura para cadeirantes. Por não haver
rampas de acesso, ele se limita a um pequeno
espaço entre a sala de aula e uma área de lazer.
Rian Alves é apenas um dentre muitos garotos com necessidades especiais matriculado
na rede pública de ensino. Mas, muitos não
chegam a se matricular por medo, vergonha
ou por acharem que sofrerão preconceito. No
entanto, é preciso que os pais incentivem seus
filhos para interagir com as demais crianças,
permitindo a troca de ideias entre elas e o contato físico.
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ENSAIO

EXPRESSÕES
DE UM LUGAR SEM
RUAS FEITAS
Yago Resende
Localizado atrás do Museu da Caixa e
exatamente no local onde será feito o Acquário,
existe o Poço da Draga. Os seus moradores
não são conhecidos em Fortaleza, apesar de
viverem lado a lado das grandes elites dessa
cidade.
Fotos que representam um povo que não
quer aquário, que luta pra ser reconhecido, que
quer um lugar para morar sem a imposição do
governo. Fotos das dificuldades, dos talentosos
artistas e moradores do Poço da Draga.
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INFRAESTRUTURA

TITANZINHO: PROJETOS SUPERFICIAIS
NÃO ATENDEM ÀS NECESSIDADES
DA COMUNIDADE
DEPOIS DA POLÊMICA EM 2010 SOBRE A CONSTRUÇÃO DE UM ESTALEIRO, A NOVA PROPOSTA PARA
MELHORIAS NO TITANZINHO SÃO AS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA, AMBIENTAL E SOCIAL

Marianna Gomes dos Santos

A

praia do Titanzinho, nome dado pelos
moradores da comunidade carente inserida no bairro Serviluz em Fortaleza,
passa por momentos de progresso. Mas será
que são os progressos realmente necessários
para uma população carente de tantos serviços
sociais e estruturais? Depois de toda a polêmica
e desconforto vividos pelos moradores em 2010
sobre a suposta construção de um estaleiro na
localidade, a nova proposta para melhorias
no bairro são as obras de requalificação urbana, ambiental e social. É a chamada “Aldeia da
praia”, idealizada pela ex-prefeita Luizianne
Lins. O projeto foi retomado pelo atual prefeito,
Roberto Cláudio, que assinou a ordem de serviço para o início das obras em junho deste ano.
As obras de requalificação urbana possuem
verbas de R$145 milhões oriundos da parceria
prefeitura e Governo Federal, com recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
De acordo com a prefeitura, a reestruturação
propõe melhorias no quesito infraestrutura à
comunidade. Segundo o secretário de infraestrutura, Samuel Dias, em vídeo institucional da

prefeitura sobre a requalificação, as obras serão
divididas em duas etapas: a primeira, que já foi
iniciada, terá a conclusão em 18 meses e prevê
a construção de uma via paisagística com 1,7
km de extensão no entorno da orla do bairro, e
a recuperação das vias internas das duas comunidades. Nesse primeiro momento, o custo está
orçado em R$ 7,905 milhões. Na segunda etapa
do projeto, a estimativa da prefeitura é que seja
feito um reforço na estrutura, instalação de kits
sanitários e construção de 1.460 unidades habitacionais do programa Minha casa, minha vida
nas comunidades do bairro. Deve ser construída ainda uma praça de 26mil m² ao redor do
Farol do Mucuripe.

Transtornos e dificuldades
Em contrapartida aos avanços de infraestrutura elaborados pela prefeitura, as dificuldades
em serviços básicos de moradia é algo que preocupa os moradores, assim como, a insegurança no local. A diretora do projeto Vila do Mar no
Serviluz, e moradora do bairro há 30 anos, Joice
Pinheiro, comenta que os principais avanços da
região nos últimos anos estão voltados principalmente para o resgate de jovens do mundo
da criminalidade, por meio de projetos sociais,

porém a infraestrutura básica da comunidade
ainda deixa a desejar: iluminação precária, que
contribui para os frequentes assaltos, além de
esgoto e vazamentos a céu aberto, que causam
transtornos à comunidade. Em relação às obras
de melhoria, a diretora do Vila do Mar comenta:
“Espero que essas obras melhorem pelo menos
a iluminação daqui, acho que vai aumentar o
número de frequentadores na comunidade
também, espero que seja pra melhor.”. E ressalta
sobre a ausência de trabalhadores na requalificação. “Raramente aparecem trabalhadores pra
essa obra, um ou dois só, não sei, mas parece
que não vai pra frente não.”, reclama.
Na Rua Deputado Flávio Marcilio, uma tampa da rede de saneamento vaza constantemente alagando a rua. Em setembro desse ano a
Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece)
mandou uma equipe ao local para resolver o
problema. Segundo a Companhia, tratava-se de
uma obstrução. No mês de novembro, segundo
Joice, o problema voltou a acontecer. Em nota
emitida pela Assessoria de Comunicação e Relacionamento da Cagece, a companhia informa
que o problema na área é por conta do avanço
das dunas no local. O efeito da natureza vem
prejudicando não só as tubulações da Compa-

HISTÓRIA DE UM BAIRRO

Cais do porto, bairro do estaleiro ou Serviluz, esse bairro localizado
no extremo Nordeste do litoral de Fortaleza, conhecido por tantos nomes, abriga a favela do Titanzinho, um local cheio de histórias, desafios,
dificuldades e superações.
A comunidade é oriunda do remanejamento dos habitantes da

nhia, como também, os moradores do entorno,
cujas casas são invadidas pelas dunas. Ainda de
acordo com a assessoria, a manutenção da tubulação seria realizada ainda essa semana.
Sobre a demora na conclusão da obra, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Turismo
(SETFOR) explica que quando ocorre a inserção
de novos materiais na obra, como por exemplo,
pavimentação e calçadão, acontece um período
de teste. Durante esse período, é feita uma pausa na continuação do processo, para verificar a
qualidade do material utilizado. Dependendo
do tipo de teste, causa a sensação de que as
obras foram paradas. Ainda de acordo com a
SETFOR, a empresa responsável é de pequeno
porte e não possui um suporte financeiro para
prosseguir sem os recursos necessários. Após a
conclusão de fases da obra, é preciso fazer a metragem, tirar fotos e fazer uma fiscalização para
enviar para Brasília. A partir daí, o Governo envia os recursos para dar continuidade. As obras
estão no cronograma da prefeitura, previstas
para serem concluídas em 2015.
*Nome fictício utilizado para preservar a privacidade e
segurança da fonte
Até o fechamento da matéria a equipe do Focas não
obteve retorno da Companhia Energética do Ceará (Coelce)
sobre a pouca iluminação no bairro.

UM QUASE ESTALEIRO
praia mansa pela Companhia Docas do Ceará, por volta de 1974, para uma região entre a Beira Mar e Praia do
Futuro. Local onde foi construído o Porto do Mucuripe,
e onde vivem atualmente cerca de 33 mil habitantes,
grande parte formada por pescadores.
O nome peculiar da comunidade é derivado das
máquinas “Titan”, responsáveis pela construção do paredão do porto. A comunidade teve um início complicado.
O local antes não tinha nenhuma construção e as
primeiras habitações eram barracos feitos de taipa. Somente com o passar dos anos e a união dos moradores,
foram construídas as primeiras 800 casas de tijolos.
Atualmente, o bairro já possui escolas, igrejas, um
posto de saúde, casa do idoso, além de associações de
moradores e inúmeras organizações não-governamentais (ONGs).
Devido à sua localização à beira-mar e à alta frequência de ondas,
a comunidade é conhecida principalmente pela prática do surfe. Vários
nomes famosos do esporte saíram do Titanzinho, como a medalhista e
campeã mundial Tita Tavares.

Em 2010, o governo do estado propôs a
construção do Estaleiro Promar Ceará na orla
do Titanzinho, litoral de Fortaleza. O impasse
da possível construção durou quase um ano.
Na época, o governo afirmava que o projeto seria uma porta de entrada para novas
oportunidades para uma das regiões mais
carentes do Ceará. Seriam 1.200 empregos diretos para a região, e mais de 5 mil indiretos.
Porém, a prefeitura de Fortaleza, ainda
sobre a gestão da prefeita Luizianne Lins, se
colocou contra a obra. A ex-prefeita defendia
que a vocação da cidade era turística, e não
cabia uma indústria desse porte.
Durante esse período de conflitos entre governo e prefeitura, ocorreram inúmeras manifestações contrárias à construção, além de debates na Câmara Municipal e na Assembleia
Legislativa. Por fim, a decisão da ex-prefeita
venceu o projeto do governo, com apoio do então presidente Lula, que vetou a obra no local.
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ESPORTE

FUTEBOL DA ALEGRIA
Foto: Lucas Uchoa

O QUARTO CAMPEONATO DE FUTEBOL DO BAIRRO EDSON QUEIROZ É A SENSAÇÃO
NOS DIAS DE DOMINGO

Lucas Uchoa

E

m 2013, foi realizado o 4° campeonato
do Edson Queiroz, organizado pela liga
do próprio bairro, comandada pelo presidente Carlos Alberto (Carlão). Este torneio
começou a ser realizado em 2010 com a participação de doze equipes. O 4° campeonato tem
como participantes oito times daquela localidade, divididos nas categorias aspirante e titular.
Cada categoria paga R$ 300,00 para participar
do evento.
Os valores são usados na premiação e na
organização do torneio. Segundo Carlão, cada
partida sai em torno de R$ 80,00. Este valor é
pago com as inscrições, que também são utilizadas na premiação do torneio e pagamento de
arbitragem e mesários.
Segundo o presidente da liga, a premiação
possui um valor diferente para cada categoria.
Na aspirante, o campeão recebe R$ 250,00 mais
um troféu e o segundo colocado recebe um troféu. Na categoria principal o valor destinado ao
campeão é de R$ 400,00 que ganha também um
troféu, já o vice campeão leva só o troféu.
No Edson Queiróz, o gramado da Realeza
não é verde, e sim de areia batida, mas o problema não é apenas o lugar, é a falta de infraestrutura. Os jogadores, para chegar ao campo, vão a
pé ou de bicicleta. Passam por dentro de becos
com esgoto a céu aberto e por dentro de um rio.
Vale enfatizar que os jogos só acontecem de julho a dezembro, pois em outros meses o rio en-

cobre os campos.
O público dos jogos no bairro Edson Queiroz,
é de familiares e amigos dos jogadores. Ocorre
uma divisão das torcidas, cada um fica no seu
canto determinado de acordo com quem será
o mandante da partida. Não é cobrada entrada,
pois o lugar é aberto. Os cânticos comuns nos
estádios não ecoam no bairro, e sim, às vezes,
um palavrão com os jogadores e juiz ou um grito com alguma criança correndo por ali.
A bola rola durante seis meses do ano em
jogos ida e volta. São onzes jogos, após o término da primeira fase, classificam-se os quatro
melhores colocados para realizar em jogos únicos a semifinal e a grande final.
O torneio só foi realizado neste ano, porque
após um ano na espera foram liberados dois pares de traves que estavam encostados na Secretaria de Esporte e Lazer do Ceará, e o valor do
transporte foi pago pela liga.
Alguns presidentes de clubes reclamam,
pois sai caro para eles inscrever suas equipes
sem nenhum apoio. “O apoio político é o mínimo ou nem existe, fica só na promessa. No
máximo, algumas bolas e ternos [uniformes] cedidos durante período eleitoral. Contudo, os jogadores das equipes trabalham para estes políticos.”, revela Francisco Roberto, goleiro do time
XV de Maio. Com isso, no decorrer dos anos as
equipes foram abandonando por falta de apoio,
pela falta de segurança e por dar preferência a
outros torneios.
Mas em dias de jogos, ainda existe a venda
de produtos. Dona Maria da Glória, que vende
dindin (geladinho) e cerveja durante toda a

competição, diz que nunca perde uma partida
e todo fim de semana está aqui nos campos. De
acordo com ela, as vendas de suas “besteiras” é
uma ajuda para completar o salário do mês.
A segurança é nula, pois segundo os organizadores, o Ronda do Quarteirão foi apenas uma
vez durante todo o campeonato. Mas, brigas e
rivalidades são colocadas de lado no decorrer
dos noventa minutos de cada jogo. Entretanto,
na partida entre o Parma e o Edson Queiroz
válida pela décima rodada, o árbitro encerrou
o jogo por falta de segurança, pois ele foi ameaçado de morte e só saiu do campo após o presidente da liga comparecer ao local.

Campeonato 2013
Chegou a fase verdadeira da 4° copa do Edson Queiroz, igual como todo campeonato aqui
no Brasil tinha que ter discussões. Antes das
finais foram feitas duas reuniões, pois o time
do Dendê não queria jogar no campo de área,
alegando que na ultima competição teve muitas Interrupções, brigas, invasão de campo e

atrasos nos jogos.
Após muito papo, os representantes do Dendê e Leão do Norte resolveram alugar o campo
do Uniclinic, lá na Lagoa Redonda para realização das finais.
Chegou o grande dia. Após as reuniões, as
finais seriam realizadas longe do bairro Edson
Queiroz. Os donos dos clubes pediram que seus
torcedores compreendessem a situação. Foram
alugados ônibus e vans para levar os moradores ao campo do Uniclinic. Dessa vez, foi cobrado ingresso, num valor simbólico de R$ 3,00, o
dinheiro seria para ajudar a pagar o campo que
foi alugado por R$ 400,00.
A primeira partida foi entre o XV de Maio,
melhor time na 1° fase do torneio, contra a equipe do Dendê. Durante os noventa minutos, o
Dendê mostrou superioridade. Ao termino do 1°
tempo, já estava 2x0 para o time do Dendê. Durante o 2° tempo,ocorreu uma paralisação, pois
um cachorro invadiu o campo e ficou correndo
atrás da bola. Após isso, o Dendê só confirmou o
seu bom futebol fazendo mais dois gols. Fim da
partida: Dendê 4x0 XV e Maio. Dendê se consagra campeão da categoria aspirante.
Logo em seguida, após uma breve comemoração dos jogadores do Dendê, entram em campo para decidir a categoria titular, Dendê x Leão
do Norte. Esse jogo foi cheio de polêmica, desde
a alteração do lugar até o fim da partida. O jogo
estava com cara de drama. Termina o 1° tempo
em 0x0 e com tumulto na saída dos jogadores,
tanto que o juiz chama os capitães dos times
no intervalo, para conversar sobre o que estava
acontecendo.
Na volta do 2° tempo, o jogo continua pegado e faltoso. Até que aos 20 minutos, o bandeira
marca penalty para o time do Leão do Norte.Isso
gera outro tumulto, todos os jogadores do Dendê partem para cima dele. A torcida do Leão do
Norte, que estava na arquibancada, desce e fica
atrás do bandeira fazendo um maior barulho.
Após 5 minutos de paralisação, então a cobrança da penalidade foi realizada por Negão,
porém o goleiro Nivaldo (ex-Ferroviário) defende a cobrança. Aos 31 minutos, escanteio para
o Dendê e Dinei sobe sozinho e abre o placar.
O drama ainda continua no jogo. O Leão do
Norte estava melhor na partida, contudo, aos
43 minutos do segundo tempo, num contra
-ataque rápido Deleon recebe sozinho dentro
da área e marca o segundo gol do Dendê. Assim
os jogadores comemoram o título. Fim de jogo
e o time do Dendê é dono da tarde, venceu as
duas categorias dessa edição do torneio.
O esporte para essa comunidade, não é só
um jogo e sim um lazer. Eles só querem aproveitar um pouco o descanso após uma semana
estressante e longa de trabalho, juntando os
amigos, vendo aquele futebol e bebendo sua
cerveja gelada. Isso significa felicidade.

TODOS OS CAMPEÕES DO TORNEIO
ANO
2010
2011
2012
2013

ASPIRANTE
11 Davila
Vermelhão
Leão do Norte
Dendê

TITULAR
Leão do Norte
Edson Queiroz
Edson Queiroz
Dendê
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COMUNIDADE DA QUADRA

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA RESISTE
NO CORAÇÃO DA ALDEOTA
comunidade estava tomando banho na ponte
metálica e morreu após cair numa pedra, aí a
família dele era tão carente, mas tão carente
que não tinham nem como comprar um caixão. Então a mãe dele veio até mim e pediu
que eu ajudasse. Disse pra ela manter a calma,
liguei a rádio para dar uma parcial [termo que
ele usa quando entra ao vivo para informar
algo] e depois de uma hora tinha R$ 1850,00
que a comunidade tinha contribuído. Liguei
imediatamente o microfone e agradeci toda a
comunidade. Esse foi um dos maiores feitos da
história da Comunidade.”, conta o vendedor de
jogo do bicho, que, em meio a risos, diz ter a profissão de “corretor de zoológico”.

Voz do povo x Grande Mídia

Nathan Camelo

U

ma pequena voz consegue ser ouvida
entre o emaranhado midiático da Praça da Imprensa e as enormes torres de
transmissão da TV Jangadeiro e Rede TV. A comunidade da Quadra desperta o interesse da
mídia e dos moradores do entorno, por suas características, pela resistência e forma de organização. Essa resistência é um combate não só ao
desgaste econômico, mas um embate midiático
para manter a integridade de uma comunidade
pobre, estigmatizada e marcada pela violência
das páginas dos grandes jornais.
Fundada em 6 de janeiro de 1993, a rádio
comunitária do Conjunto São Vicente de Paulo,
mais conhecido como ‘Comunidade da Quadra’, na Aldeota, permanece no ar até hoje com
uma programação que transmite esporte, informação local, programação religiosa, informes
comerciais da comunidade, empregos, política
e músicas que percorrem estilos da jovem guarda ao forró.
O conjunto é delimitado pela Av. Virgílio
Távora e as ruas Beni de Carvalho, General
Tertuliano Potiguara e Vicente Leite. De acordo
com o Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística) de 2000, residem nesta
comunidade mais de 600 famílias, ocupando
444 casas. Atualmente, apesar da imprecisão
dos dados, é estimada a presença de mais de
5.000 moradores.
Composta atualmente por seis locutores
moradores e ex-moradores da comunidade,
que dividem a programação semanal, a rádio
não conta com nenhum apoio financeiro externo. O único incentivo à produção é custeado
pelo comércio da própria comunidade, conta
um dos fundadores do Centro de Comunicação
Alternativo, Chico Cambista, de 66 anos, como
é conhecido por todos da comunidade onde
mora há 45 anos.
“Cada bodega aqui contribui com R$ 12,00
mensais. Com esse dinheiro a gente compra
uns jornais pra ler pra comunidade, compramos cd’s e fazemos a manutenção das caixinhas de som.”, explica Chico, afirmando que a
rádio possui atualmente 16 caixas de som instaladas em diversos pontos da comunidade.
A história da comunidade sempre caminhou com o uso da rádio, lembra o locutor, relatando as dificuldades e alegrias que a comunidade passou, mostrando sempre exemplos
de união.
“Em 1995 eu era muito farrista, vivia no
meio do mundo, bebendo todo dia, farreando

com mulher, e aí resolvi ocupar meu tempo
de farra com essa rádio. Então procurei o
fundador da rádio, que é a mesma pessoa que
produz as caixinhas, o Zequinha. Pedi um
espaço, ele disse que estava de portas abertas
e aí eu comecei a gostar e me apaixonar pelo
que eu estava fazendo, que era me comunicar
com a comunidade. Isso aqui pra mim é meu
lazer, o que eu gosto de fazer.”, conta o radialista,
lembrando que a paixão pelo rádio contagiou
a filha, Maria Raquel, que está terminando a
faculdade de jornalismo.
“A rádio daqui é muito boa pra gente né. Eu
passo o dia aqui trabalhando e às vezes não
aparece ninguém. Aí o seu Chico fala com a
gente, bota as músicas que a gente gosta. A gente que não tem assim muita instrução até consegue entender bem direitinho as notícias que
ele diz. Dá até uma coisa boa quando a gente
ajuda ele.”, conta Fernando da bodega, como é
chamado o morador residente na rua Vicente
Leite, logo na entrada da comunidade.

A favor da comunidade
A carência existe em diversos pontos da capital e na Comunidade da Quadra ela não é diferente. A rádio, explica Chico, sempre prestou
um serviço para a comunidade.
“Há dois anos, um rapaz morador aqui da

No contraponto da visão de comunicação
de massa, destaca-se o papel do jornal “Voz da
Quadra”, também produzido na comunidade.
Com a ideia de propagar uma representação
da comunidade diferente da tratada pela imprensa tradicional, que insiste em relacionar
pobreza à violência, o jornal procura mostrar
aspectos positivos daquela realidade.
“Uma prática recorrente em jornais de grande circulação é associar assaltos, aumento da
violência e tráfico de drogas em áreas nobres
com a presença das comunidades pobres, as
favelas, como se elas fossem parasitas”. É o que
diz a pesquisadora Milena Brasil, especialista
em Teorias da Comunicação e da Imagem e
mestranda do Programa de Pós-graduação em
Comunicação do Instituto de Cultura e Arte da
Universidade Federal do Ceará (UFC).
Para a pesquisadora, é preciso analisar
criticamente esse jornalismo que opta por estigmatizar comunidades pobres e avaliar as
consequências desse tipo de informação. A
hipótese a ser avaliada é a de que os sentidos
culturais produzidos pela mídia, como também
pelo jornal comunitário, são capazes de organizar e orientar as práticas sociais, influenciando
a conduta de uma sociedade, com efeitos reais.
“Os moradores demonstram acreditar que
o jornal comunitário, produzido pelos próprios
moradores, consegue transmitir uma imagem
mais realista da Quadra, ao projetarem um
olhar da própria comunidade sobre seus problemas e conquistas. Eles apresentam também
uma visão crítica ao reconhecer a tendência de
minimizar os problemas da Quadra, em razão
do compromisso do jornal comunitário com a
promoção da auto-estima da comunidade.”, finaliza a pesquisadora.

PONTO DE VISTA

FAVELA NA TV:
A GENTE SE VÊ POR AQUI?
Victor Hudson
Desde a década de 1950, esta grande “praça
pública moderna” chamada televisão conquista e influencia a opinião de inúmeros brasileiros. Visando à manutenção e ampliação da audiência, nasce o interesse das emissoras de TV
pela produção de programas que trazem estereótipos de pessoas que moram nas favelas.
Novelas, programas policiais e seriados de

TV dão visibilidade – todos os dias, e em horário nobre – a personagens baseados em cidadãos que vivem nas periferias das capitais
brasileiras. Porém, romantizando e até criminalizando histórias que, muitas vezes, nascem
de direitos de cidadania cerceados pelo próprio poder público, como o direito à saúde, escola e habitação de qualidade.
Personagens novelescos, como a “Morena”
da telenovela Salve Jorge, trazem o estereótipo
de uma mãe precoce, residente no “Morro do
Alemão”, que busca melhorar de vida no exte-

rior. A personagem expõe a dificuldade de inúmeras mães solteiras em criarem seus filhos,
romantizando que o ideal da “vida e exercício
da cidadania” acontece fora do Brasil. A trama
acaba criminalizando a própria personagem,
vítima de tráfico e prostituição na Turquia.
“Salve Jorge” e outras telenovelas reforçam
o discurso elitista da Rede Globo, transmitindo
ao povo a sentença de que o direito à dignidade e a melhor qualidade de vida na periferia
só é possível através da coragem, sorte e fé,
isentando, de seu discurso hegemônico, o de-

ver do Estado em garantir os instrumentos
para a execução de uma política que preserve
a cidadania.
As “Morenas” da vida real, das inúmeras favelas brasileiras, que assistem às telenovelas,
necessitam ter seus direitos assegurados e ampliados (como creche, pronto atendimento em
hospitais públicos, habitação de qualidade), e
não reduzidos ao estereótipo de uma mulher à
mercê da sorte e de um relacionamento amoroso bem sucedido, que lhe garanta efetiva estabilidade econômica, social e cultural.
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GENTE

Erivan Sales, o rapper da favela
que conquistou seu espaço
Ícaro Araújo
Erivan Sales nasceu na cidade de Ipaumirim, que fica no interior do Ceará, em 1982. Já
em 1990, veio morar em Fortaleza, na comunidade do Castelo Encantado. Erivan cresceu
vendo e ouvindo os seus tios repentistas, Dedé
Barbosa e Antônio Barbosa, com suas violas
tirando versos de repente. Achando isso muito
interessante, decidiu também fazer as suas próprias rimas e improvisações.
Hoje, ele conseguiu alcançar esse objetivo,
sendo bastante conhecido no meio artístico.
Também montou a primeira gravadora de rap
do Ceará, conhecida como “Produtos do Morro”,
e praticamente tira dessa arte o seu sustento.

FOCAS - Como foi o início da sua carreira
como rapper?
Erivan Sales: No final da década de 90, eu
escrevi o meu primeiro Funk. Em 91 eu já estava
com umas composições com mais dois amigos,
e a gente fazia parte de um grupo chamado
Detetives do Sucesso e gravamos uma fita
K7 em 92. Em 1997, eu tive a oportunidade de
entrar no grupo Conscientes do Sistema. No
meio da estrada, conhecemos uma galera
do rock, chamada Liberdade Vigiada, e nós
fizemos a junção e nos tornamos a primeira
banda de rap do Estado do Ceará. Nesse meio
tempo, eu já havia deixado de cantar funk, pois
achei a ideia do rap mais interessante.
FOCAS - Pode me contar como foi que você
montou a primeira gravadora de Rap do
Ceará?
Erivan Sales: Um amigo meu, o Léo, que era da
banda Matutaia, disse que a melhor coisa que
eu poderia fazer era comprar um computador
para fazer as minhas próprias produções.
Comprei a máquina parcelada em 20 vezes,
depois comprei um microfone de 15 reais para
fazer uns testes, isso foi no final de 2006. Nessa
época, só estava eu e o Joel, que era o outro
vocalista da banda Conscientes do Sistema,
que havia acabado em 2006. As produções
ficaram tão legais, que eu comecei a fazer para
outros artistas da favela. E em 2007, eu montei
a primeira gravadora de rap do Ceará. Eu já
gravei mais de 35 CDs, e todos com mais de dez
músicas, só no estilo favela.
FOCAS - Você já tem quanto tempo de
carreira e quantos discos gravados? Fale-me
um pouco sobre as suas parcerias.
Erivan Sales: Vamos para 21 anos de carreira.
Com a banda Conscientes do Sistema,
lançamos dois CDs o “Ceará e seus Problemas”
e o “Castelo Encantado”, que eu mesmo produzi

aqui no estúdio, em 2007. E solo eu lancei dois
discos até agora, que é o “A Vida é Muito Boa
Meu Chapa” (2009), e o “Rap Nacional” (2012). E
tive parcerias com os caras do Facção Central,
Mentes Criminais, Vilão Fantasma, Preto
Cria, com a Nayra Costa, Paulinho Freitas e o
Junhinho Lutero. Fiz também uma conexão
com os caras da França e da Finlândia, entre
outros. E atualmente eu estou gravando um
novo disco que deverá ser lançado em 2013, no
dia 13 de janeiro, que se chama “No Racismo”.
FOCAS - Quais as temáticas que você aborda
nas músicas?
Erivan Sales: Antigamente eu “tacava muito o
pau”, “esculhanbava” mesmo e dizia o nome.
Hoje em dia eu já consigo falar da pessoa sem
dizer o nome dela. Mas o rap é isso, é sempre
uma crítica, sempre é uma ideia massa, eu gosto
de criticar as coisas que eu posso criticar. E eu
não dou valor escrever o que não for a minha
realidade, porque uma hora eu posso não saber
responder uma pergunta sobre aquela estrofe.
FOCAS - Quais são as suas principais
influências musicais?
Erivan Sales: Eu escuto muito reggae, e quando
viajei para fora do Brasil, via muito reggae com
rap. Escuto também música regional. Dou valor
a um blues, e ao James Brow. Inclusive nesse
meu novo CD, o “Rap Nacional” vai ser uma
mistura de blues com rap.
FOCAS - Queria que você falasse dos seus
trabalhos solos já lançados, como o disco
“A Vida é Muito Boa Meu Chapa” e o “Rap
Nacional”.
Erivan Sales: “A Vida é Muito Boa Meu Chapa”,
de 2009, foi um disco baseado na minha
vivência no meu bairro, é tanto que a capa do
CD é no cemitério do bairro, em homenagem à
galera que foi parar lá dentro, tudo camarada

meu. Muita gente não curtiu, recebi muita
crítica. Mas eles não sabiam da minha história,
da minha vivência, e nessa hora eu não estava
preocupado em agradar Deus e o mundo,
estava querendo agradar apenas as famílias das
pessoas que estavam lá dentro e representar a
minha comunidade. Já o “Rap Nacional”, de
2012, foi um trabalho diferente, uma outra
ideia, escrevi a sobrevivência de hoje, de que eu
já não estou mais no meio da rua, que já estou
no lado profissional, quis atingir uma rima
diferente, falar o que eu não tinha falado antes.
FOCAS - Queria também que você falasse de
arte, da cultura Hip-Hop no Ceará.
Erivan Sales: A cultura Hip-Hop no Ceará já foi
mais fraca, ela chegou, foi fazendo o seu alicerce,
foram surgindo grupos de rap, mas ainda
era muito carente em termos de espaço para
apresentações. Quando todo mundo começou
a gravar o seu som, o mercado aumentou, a
loja Bronx, por exemplo, é uma referência
para a galera do rap, que inclusive me apoia
desde 1998. Antigamente você perguntava
ao vendedor qual o CD de rap que tinha para
vender, e ele iria dizer que não tinha nenhum.
Hoje em dia o cara responde que tem uns dez. E
se perguntar também quantos foram gravados
no Erivan, ele vai dizer que pelo menos uns oito
desses dez foram, e os outros são independentes.
O mercado hoje tá bombando!
FOCAS - E o que o rap significa para você?
Erivan Sales: Tudo. Na verdade, eu não sabia
exatamente o que o rap significa para mim,
eu não tinha muita ideia, mas hoje eu entendo
que o rap é tudo na minha vida. Se os “caras”
resolverem banir essa palavra Hip-Hop e dar
um sumiço em todo mundo que faz rap eu vou
passar fome. Porque eu estou vivendo disso.
Então se os caras acabar com isso, vai acabar
comigo também.

HISTÓRIA DE VIDA

A ARTE QUE TRANSFORMA
KATIANA PENA, EXEMPLO DE VIDA TRANSFORMADO PELA ARTE
Érica Cândido
Kayo Passos de Lima
Katiana Pena morou num casebre com os
pais no interior do Ceará até os cinco anos. Devido a grandes dificuldades, seus pais, depois de
perderem 8 filhos dos 19, num período de seis
meses – eles morreram, quando crianças, de
fome e doenças relacionadas à desnutrição –
resolveram mudar para Fortaleza.
No Bom Jardim, nos anos 1980, iniciava-se a
ocupação desordenada, e lá eles se fixaram. Na
época, o bairro ainda muito precário. Sem saneamento básico, poucas escolas, nenhum posto
de saúde e nada de segurança.
Na nova residência, os pais a matricularam
no circo escola do bairro, onde ela passou a frequentar diariamente por conta unicamente da
alimentação. Nas horas livres, ela e os irmãos
maiores – Alexsandro (14), Kátia (16) e Wagner

(10) – saíam às ruas do bairro, cada um com um
tipo de produto numa cesta, para vender. Eram
bombons, verduras, frutas e panos de prato. O
que conseguiam, era o que tinha para sustentar a família. Katiana se manteve na escola de
circo por mais seis anos sendo contorcionista.
Rendeu alguns agrados com as apresentações.
Soube, aos 11 anos, de uma seleção para
aulas de balé na Edisca (Escola de Dança e Integração Social para Crianças e Adolescentes),
que seria inaugurada. Fez a inscrição, passou e
permaneceu lá até os seus 19 anos. Formou-se
em balé clássico e contemporâneo. “Minha mãe
e meu pai não aceitavam a dança. Diziam que
não tinha futuro.”, relembra a bailarina.
Katiana passou a fazer parte do grupo de
colaboradores da instituição logo após sua formação em balé clássico. Ela lembra o dia em
que recebeu o seu primeiro salário de 130 reais,
em 1999, quando tinha 16 anos de idade. “A primeira coisa que fiz ao chegar no bairro foi ir a

um mercadinho e fazer uma feira. Minha mãe a
partir daí, viu que a dança era um negócio sério
e passou a aceitar a arte na minha vida.”, conta.
Logo vieram as viagens para a Europa, com
o grupo de dança da Companhia. Apresentou-se na França, Áustria, Itália, Portugal e Turquia.
Somando, um público em torno de 250 mil pessoas, dentro e fora do Brasil, já a viu dançar.
Ao falar do que mudou em sua vida após as
viagens, ela relembra: “Quando voltei da minha
primeira viagem percebi que posso estar em
qualquer lugar do mundo, mas não posso fugir
da minha realidade. Temos que correr atrás dos
nossos objetivos para sair ou ajudar a mudar a
nossa realidade tão cruel. Com a dança, eu tive
a oportunidade de conhecer várias culturas.
Voltei com pensamento e ações diferentes. Corri atrás das coisas para que eu crescesse cada
dia mais.”.
Em paralelo ao trabalho da Companhia, fez
curso técnico em dança, oferecido pelo Centro

Dragão do Mar de Arte e Cultura, em parceria
com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Com a formação técnica, recebeu convite da Academia Vera Passos para fazer o curso de jazz, gratuitamente. Não perdeu
a oportunidade e concluiu a formação de seis
anos, com a Vera Passos, dona da academia de
dança. Há quatro anos, dá aulas de dança no
Centro Cultural do Bom Jardim para mais de
120 crianças e adolescentes carentes.
A tão sonhada graduação em Educação Física está cada dia mais perto. Conclui o curso no
segundo semestre de 2014. Casada, mãe de dois
filhos – um de 8 anos e o segundo de 4 anos –,
hoje ela tem orgulho de tudo o que conquistou
com a arte de dançar. “Reformei a casa da minha mãe e construí a minha em frente à dela.
Não tenho pretensão de sair da comunidade
na qual eu venci. Foi aqui onde tudo começou
e continua dando certo.”. Feliz, relata Katiana
Pena, hoje com 30 anos.
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COMÉRCIO

Cresce o número de consumidores
nos feirões de confecções
Foto: Erica Candido

PREÇO BAIXO E QUALIDADE ATRAEM CADA VEZ MAIS CONSUMIDORES PARA FEIRÕES DE
CONFECÇÕES EM FORTALEZA

Clailson Gonçalves de Melo

U

m calor infernal, becos estreitos e total
desconforto. Mesmo sem a comodidade
dos shoppings, o maior polo de comércio popular a céu aberto de Fortaleza, o Feirão
do Centro da Cidade, tem clientela garantida.
Gente que não abre mão de preço baixo e boa
qualidade. Um emaranhado de roupas que realmente, muitas vezes resulta em poluição visual. Pessoas andando de um lado para o outro
em dezenas de corredores bem apertados.
Segundo o presidente da Associação dos
Gestores de Empreendimento da Rua José Avelino e Adjacências, Martinho Batista Neto, são
cerca de 4 mil boxes, fora, as centenas de vendedores ambulantes que vendem nas ruas e
calçadas.
Bastante conhecida por produtos super
baratos, está sempre lotada por pessoas que
visam economizar comprando suas roupas na
feira. Looks antenados com as tendências da
moda. “Você precisa ter muita consciência do
que está comprando, aqui tem várias opções
para o dia a dia. Batinhas, saias, legs, vestidos.
O jeans também é muito bom. Você encontra

de todos os tamanhos, tipos e modelos, com um
precinho camarada.”, conta Maria do Socorro,
cliente assídua da feira de confecção.
O que muita gente não sabe é que 90% dessa mercadoria vendida são fabricados nas favelas. Outra parte da produção das favelas é vendida em lojas de shoppings por um preço bem
mais caro do que os encontrados nos feirões.
Lojistas não apenas da capital cearense,
mas do Brasil inteiro vêm a Fortaleza conhecer
e comprar esses produtos. Segundo a fabricante
Ellina Silva, proprietária de um Box situado na
Rua José Avelino, a mercadoria por ela fabricada, roda o Brasil inteiro e já está sendo exportada para países como Colômbia e Suriname.
“As blusas que eu fabrico deixaram de ser
mercadorias vendidas apenas em feira há muito tempo. Hoje, o meu produto já está sendo
comercializado em vários lugares. O grande
diferencial das confecções daqui é que são produtos de admirável qualidade e o preço é excelente.”, diz.
Segundo Átila Ximenes, dono da marca
masculina Ratway, suas blusas são vendidas
na feira por R$ 9,00 e revendidas por lojistas de
Fortaleza por R$ 29,90. “Os lojistas atualmente
buscam ganhar no mínimo 300% em cima de

cada peça por eles adquirida.”. Átila também comenta sobre o aumento de vendas para a população de Fortaleza, pois ela possui a vantagem
do acesso direto ao fabricante do produto sem
que o consumidor necessite ter mais despesas
ao comprar.
“Hoje as pessoas com R$ 100,00 fazem a
festa vindo comprar aqui na feira. Se forem em
uma loja não conseguem comprar duas peças.”.
Isso tem feito com que muitos clientes migrem
para consumir direto da fonte.

Aumento das vendas
Por conta dessa busca constante por preço
baixo e qualidade, a procura vem crescendo
de forma considerável e o comércio se expandindo de forma correspondentemente proporcional. Com isso, muitos consumidores têm
deixado até mesmo o preconceito de lado, e
buscado melhorias para si próprio, e principalmente para o bolso. Alguns consumidores já começam a pesquisar um melhor preço e a Feira
da José Avelino é uma das opções para quem o
procura.
A dentista, Vanilde Bezerril, diz que, antes
tinha muito preconceito com feirões de confecções. Até que um dia, de tanto as amigas insis-

tirem, resolveu dar uma passeada por lá. Não
queria ir à feira, por medo de que conhecidos
e pacientes a encontrassem, relembra aos risos.

Crescimento
Segundo o site do Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio a Micro e Pequenas Empresas), o PIB
(Produto Interno Bruto) do setor têxtil brasileiro
deverá crescer 3,12% em virtude da realização
da Copa do Mundo de 2014. O impacto estimado é de R$ 580,47 milhões, sendo o setor que
mais se beneficiará com o evento no universo
das micro e pequenas empresas. Esse é um dos
resultados das análises publicadas na série Brasil Sustentável, resultado de parceria da Ernst &
Young com a Fundação Getúlio Vargas (FGV),
que traz como tema os Impactos Socioeconômicos da Copa do Mundo de 2014.
A micro empresária Gislene Cláudio se diz
feliz com o impacto estimado para 2014. “Estou
ansiosa para que comece a Copa do Mundo
aqui no Brasil. O ano de 2013 não foi um ano
muito bom para o comércio e estou apostando
todas as fichas para o ano que vem. Já comecei
a estocar tecidos de cores amarelo, verde, azul e
branco, para fabricar e vender muitas blusinhas
e shorts na copa.”, diz.

MODA AUDACIOSA
Focas: O que significa ser piriguete?

Mariana Cascaes
Balada bombando, som ensurdecedor, batida sensual e ela, poderosa. Todo um requebrado apelativo, com sua roupa colada, boca vermelha bem pintada, firmeza no olhar, em cima
do salto, descendo até o chão, mostrando muito
mais que pernas e seios. Chegou causando! Os
caras de longe, mas já se aproximando, comentam: “Aquela menina é a maior piriguete, ela
pega geral!”.
E agora com mais entusiasmo depois da
declaração da musa Ivete Sangalo: “Hoje eu sou
a Piriguete Sangalo”, no alto do trio elétrico em
pleno corredor da folia em Salvador, ela tem o
respaldo que faltava para sua autoafirmação.
Em entrevista ping pong, duas garotas nos
mostram um pouco mais desse universo de
luz e ousadia. Em foco, Jéssica Maria e Samara
Gadelha.

Jéssica Maria - É ter estilo e coragem. Eu gosto
de me divertir e não sou tímida, se é pra descer
até o chão numa balada, desço mesmo, sem
nenhum pudor.
Samara Gadelha - Esse termo “piriguete” soa
mal. Não sou perigosa e nem estou a perigo, só
gosto de chamar atenção. Sou autêntica, segura
do meu poder e do que eu quero.
Focas: Você acha que piriguete está na moda?
Jéssica Maria - Claro. Apesar da piriguete existir
a muito tempo. Com a mídia e as novelas, a
piriguete virou paixão nacional.
Samara Gadelha - Não acho que seja “moda”.
Gosto de um visual moderno e que me
favoreça.
Focas: Os homens preferem as piriguetes?
Jéssica Maria - Sim, porque elas são audaciosas

e bem humoradas sempre. Noto que quando
saio na rua, os caras me olham dos pés a
cabeça, me desejando mesmo (risos).
Samara Gadelha - Tanto faz piriguete ou não,
o homem que é homem gosta mesmo é de
mulher, são bem cafajestes (risos!).
Focas: Você se acha piriguete?
Jéssica Maria - Ah, eu acho que chamo atenção,
coisa que muita patricinha não consegue com
roupas de grife e comportamento tímido. Não
vejo mal algum de me chamarem de piriguete.
Samara Gadelha - Não me acho piriguete. Só
porque confio no meu taco e não ligo para a
opinião dos outros não podem me chamar
assim. Acho o termo vulgar.
Focas: Qual o look ideal para uma balada?
Jéssica Maria - O visual ousado. Muito brilho,
roupas curtas e coladas, maquiagem babdo
e salto alto sempre! O poder da piriguete está

no conjunto e na audácia. É meu estilo próprio,
pois não me vejo de saia longa ou sandálias
rasteiras, nunca!, posso dizer que minha
postura é essa.
Samara Gadelha - Ah, adoro brilho e roupa
curta! O salto alto também faz toda diferença
na balada, me sinto poderosa. Não que minhas
roupas sejam exageradas, mas se tenho
postura ao usá-las, não vejo problemas.
Focas: Hoje, as meninas são influenciadas pelas piriguetes que aparecem na mídia?
Jéssica Maria - Talvez. O modo de vestir, de
falar ou andar às vezes é imitado por causa da
personagem. Quando cai no gosto do público é
fogo!
Samara Gadelha - Se tiver algo bom e diferente
pra mostrar por que não? Elas só estão na
novela, porque no mundo real já existem e
fazem sucesso.

