
marketing, Pedro Vogliotti (foto), afirma 
que foi difícil convencer os lojistas que 
o sistema daria certo e teve que se uti-
lizar de um ‘‘plano b’’.“Eles tinham medo 
de que nós controlássemos quanto eles 
estariam ganhando, então partimos 
para outra fórmula: os valores registra-
dos foram divididos por faixas. A faixa 
um é quando o cliente gasta de R$1 a 
R$ 24,99, a dois quando for de R$25 a 
R$49,99 e assim por diante, o que torna 

Zuada abril/2009
nº 2

Jornal Laboratório da Disciplina Projeto Experimental em Jornalismo Impresso

Nem só de caminhadas é feito 
o calçadão da Beira-mar. A 
orla da capital cearense é 

palco de diversos esportes praticados 
por toda a população. Da mais tradicio-
nal “pelada” na beira da praia, passando 
pelo vôlei das areias do aterro, pelos 
patins, pelo skate, seja nas rampas ou 
na Estátua de Iracema, aos  treinos de 
grandes times de futebol do estado. E 
tem também o radical Le Parkour ou sua 
modalidade mais exibicionista o chama-
do Free Running e,  para completar, o 
futebol americano.   

O Le Parkour foi inventado na Fran-
ça e significa “a arte do deslocamento”. 
Consiste em se movimentar de um ponto 
a outro da maneira mais rápida e eficaz, 
usando o próprio corpo e o que estiver 
ao alcance. 

O estudante Victor Hugo, de 17 anos, 
explicou ser praticante de uma modali-
dade mais artística do esporte, o Free 
Running, que tem o mesmo objetivo 
com movimentos mais floreados. Ele e 
seus amigos treinam em vários locais da 
cidade, especialmente ao lado da Está-
tua de Iracema. “Conheci o Le Parkour 
através do youtube, há três anos, mas 
só há um ano pratico regularmente”, ex-
plica. 

Indo mais adiante encontramos os 
praticantes do futebol americano. Atual-
mente existem três times em Fortaleza e 
dois deles treinam no aterro: o Dragões 
do Mar de Fortaleza, aos sábados; e o 
Jaguar’s Fortaleza, aos domingos. Ga-

Alunos de    
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FA7 querem D.A.

Acarajé faz 
sucesso na 
Cidade 2000 
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ção ao câncer 
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currículo com 

a internet

Patativa e 
seus cantos 

poéticos

 >>Blogs

Eles estão revolucionando todas as 
áreas por serem espaços virtuais onde 
as pessoas podem escrever e fazer 
parte ativamente da internet. É impor-
tante direcionar o blog para assuntos de 
afinidade do próprio candidato. Invista 
em textos que gosta e que tenha algum 
domínio, como moda, esporte, cinema, 
música. Se você quer uma vaga em jor-
nalismo, por exemplo, pode escrever ar-
tigos e matérias de seu interesse, usan-
do todos esses recursos a seu favor.

<<Redes Sociais

Entre as existentes, as mais conhecidas 
são Orkut, Facebook e MySpace, volta-
das principalmente para diversão e rela-
cionamentos. Já o LinkedIn é totalmente 
direcionado à contatos profissionais. Lá 
você pode buscar referências, descobrir 
vagas, exibir o seu currículo e receber 
indicações para empregos. Outro re-
curso utilizado é a área de perguntas e 
respostas onde os usuários trocam in-
formações sobre um assunto específico 
a fim de explorar sua futura profissão.

>>Video Curriculo

Através de uma apresentação em 
vídeo, você pode fazer uma breve 
descrição de habilidades e experiências 
profissionais para uma empresa sem 
a necessidade imediata de uma en-
trevista. Essa forma de apresentação 
é um diferencial entre os candidatos 
à mesma vaga e o selecionador terá 
logo uma primeira impressão do can-
didado, por isso a importância de de-
monstrar   as   competências  e   habilidades, 
como se fosse um currículo impresso. 

Você sabia que a tecnologia pode ser uma grande aliada na busca do emprego dos sonhos?  
Através dos recursos multimídia e com a ajuda da internet, candidatos às vagas de emprego po-
dem investir em blogs, sites de relacionamento e vídeos interativos para turbinar seu perfil profis-

sional. Segundo a especialista em Recursos Humanos, Angelita Loureiro, “os recursos multimídia são 
bem aceitos em recrutamentos à distância e em grandes empresas que contratam profissionais de outros 
estados”. Além de uma forma de se destacar quanto aos outros candidatos à mesma vaga, o profissional 
multimídia  “está mais à frente e pode ser mais vantajoso até para a empresa”, afirma Angelita.
Veja algumas dicas de como participar desse mundo virtual:
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briel Campelo, 24, consultor técnico de 
informática, fazia parte do Ceará Can-
gaceiros quando resolveu fundar o Ja-
guar Negro, hoje Jaguar’s Fortaleza. 

“Qualquer pessoa pode praticar este 
esporte, desde que use protetor bucal”, 
lembra o estudante Júlio Rafael, de 19 
anos, que no momento está contundido 
por conta de uma pancada na cabeça. 
“O Sávio levou 12 pontos na sobrance-
lha por causa do protetor do cara do ou-
tro time, mas estamos sujeitos a perigos 
quando nascemos”, conta, sorrindo.

Os praticantes de esportes chamam 

atenção ainda para a necessidade de 
limpeza da areia, pois são comuns cor-
tes causados por vidros quebrados, 
prováveis resquícios da festa de Réveil-
lon, que acontece no local.   

Já existem campeonatos nacionais e 
regionais e este ano haverá os primeiros 
campeonatos estadual e municipal.  A 
taça Fortaleza de Futebol Americano é 
um deles e acontecerá  de 9 de maio 
à 27 de junho na Faculdade Integrada 
do Ceará (FIC) e nos estádios Murilão e 
Alcides Santos. Mais informações pelo 
telefone 8630-9710, falar com Gabriel.  

Turbinando seu currículo com ajuda da multimídia

Freguês bom é freguês fiel

O departamento de marketing 
das empresas de diversos 
setores implantou o progra-

ma de relacionamento como fórmula 
para manter os consumidores satis-
feitos e com anseio de retornar. Mas se 
por um lado os cartões fidelidade estão 
tomando conta da carteira de todos, por 
outro as pessoas que têm o cartão não 
sabem exatamente para que serve. O 
fato é que os responsáveis pelo setor 
utilizam a criatividade para fazer com 
que a empresa não saia perdendo, e, ao 
mesmo tempo, o cliente saia ganhando.

O primeiro shopping a implantar um 
programa de relacionamento interno na 
América Latina foi o Shopping Aldeota 
(que possui mais de 180 lojas) com o 
“Aldeota Class”. Trata-se de um cartão 
em que os clientes, ao consumirem em 
qualquer loja, quiosque ou restaurante, 
registram suas transações podendo ob-
ter benefícios futuros como vales-com-
pra, cortesias para cinema, teatro, entre 
outros. O coordenador das ações de 

texto e foto: Liana Marinho

Economia

Tecnologia

impossível qualquer tipo de controle”.
Mas não pense que as empre-

sas utilizam apenas a fidelização 
do freguês como forma de benefício 
próprio. As de maior porte, ao saber 
o que você consome, conseguem fa-
zer todo um planejamento tático para 
conhecê-lo, algumas vezes, de forma 
bem detalhada. Também ao ter seu ca-
dastro, eles se aproveitam para o en-
vio de malas-diretas com promoções 
e divulgações de novos produtos.

Pedro revelou a estratégia usada 
pelo Shopping para driblar os pro-
blemas financeiros, já que esse tipo 
de ação também envolve dinheiro. 

O regulamento não é semelhante ao 
de supermercados, onde a cada “X” con-
sumido, você ganha “Y”. “Aqui nós dei-
xamos claro que não somos obrigados a 
dar nada. Damos outros tipos de benefí-
cios sem custos como internet Wi-Fi li-
berada em alguns setores do shopping 
e fazemos acordos com as lojas para 
oferecerem descontos aos clientes”.
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Praia de Iracema e 
de esportes diferentes
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De s d e 
f e v e -
r e i r o , 

os alunos de Jor-
nalismo e Publici-
dade e Propagan-
da da FA7 estão 
se reu-nindo para 
a formação de 
um Diretório 
Acadêmico que 
atenda aos cur-
sos. A idéia surgiu 
da necessidade 
de representação 
estudantil para 
a Comunicação Social. Em semestres 
anteriores, estudantes de Publicidade já 
haviam tentado a implantação do D.A, 
mas a proposta não vingou. O intuito 
primordial é proporcionar melhoras que 
viabilizem as demandas dos estudantes. 
Para o projeto, o grupo já conta com um 
estatuto, elaborado pela antiga gestão. 
Para facilitar a comunicação, já foram for-
mados uma comunidade no site Orkut e 
um grupo de e-mails, no Grupos.com.br. 

Depois de uma reunião realizada 
no mês de março, no dia 2 de abril, 12 
alunos participaram da  primeira assem-
bléia geral. Na ocasião, foram feitas as 
primeiras alterações no estatuto e foi 

Saúde da Mulher: prevenção
ainda é a melhor saída

Acarajé arretado

Zuada 3

iniciada a escolha do nome do DA, que 
será divulgado na próxima assembléia, 
cuja data será divulgada em breve.

Para os alunos, a intenção de se 
formar um D.A. para os cursos de Co-
municação é natural. “Acho que é es-
sencial para o crescimento dos cur-
sos”, ressalta Miquéias Mesquita, do 
curso de Jornalismo. Outros alunos 
citam também as necessidades. Fer-
nando Falcão, também do Jornalismo, 
enfatiza: “É um curso de comunicação 
em que não há comunicação”. Um dos 
elaboradores do projeto, Leandro Por-
to, expõe o desejo de que até o fim de 
2009.1 haja a realização das eleições.

Alunos da comunicação querem 
diretório acadêmico

Acadêmico

Rentabilidade em vendas na
Praça Gustavo Barroso

Cidade

>>Curso de Administração também quer formar um C.A.
Além da Comunicação, outro curso que começa a se movimentar é a Adminis-
tração. A primeira etapa da formação da Comissão Pró-CA já foi cumprida em 
reunião no dia 18 de dezembro do ano passado. Neste encontro foi formada a 
Comissão por alunos interessados em fundar o C.A. do curso. A segunda etapa 
será a criação do Estatuto, que está em processo. (colaborou Marliana Coêlho)

Saúde

Se você chegar ao bairro Cidade 2000 e 
perguntar sobre o Acarajé da Baiana, cer-
tamente irá ouvir muitos elogios. Maria do 

Carmo, 63, nasceu em Salvador e veio para For-
taleza há muitos anos. “Faz tanto tempo que nem 
lembro mais”, explica. Maria ficou desempregada 
na Bahia e uma amiga cearense a convidou para 
vir trabalhar como costureira aqui em Fortaleza. 
Mas o emprego durou apenas quatro meses. “Não 
gostava de costurar e sim de cozinhar.” A Baiana, 
como é conhecida, começou fazendo acarajé so-
mente para a família, mas logo percebeu que sua 
especialidade na cozinha poderia ser seu “ganha 
pão”. Montou uma barraca na pracinha central da 
Cidade 2000 e começou a vender acarajé. Rapida-
mente a iguaria ficou conhecida por toda a cidade.

Baiana afirma que a venda dos acarajés é a 
única fonte de renda de sua família. “Eu sustento 
a mim, minha filha e meu neto, pago as contas de 
casa e a mensalidade do colégio dele”. A vida de 
vendedora deu tanto lucro que ela conseguiu com-
prar sua casa ali mesmo no bairro e ainda con-
segue viajar a cada cinco meses para Salvador.

A cozinheira é tão famosa que já perdeu as 
contas de quantas vezes já foi entrevistada por jor-
nais e TV. Mas, apesar da fama e da prosperidade, 
Baiana não pensa em aumentar o negócio.“Tenho 
medo de fazer uma loja grande e ser seqüestrada, 
porque apareço muito na televisão. Vendo meus 
acarajés porque gosto, não por ambição”, diz.

Maria “Baiana” é muito sutil quando revela o se-
gredo para um acarajé especial. “Tudo o que se faz 
com amor, fica mais gostoso. E lógico que eu boto 
o verdadeiro tempero baiano”, afirma. Se ela pen-
sa em se aposentar? “De jeito nenhum!” exclama.

Estudar, trabalhar, casar depois dos 30, 
não casar, ser mãe ou não ser são op-
ções que as mulheres de hoje possuem. 

Mas, para que tudo isso virasse realidade, foi preciso 
que outras mulheres lutassem por essas conquistas.

Atos de coragem feminina na história não faltam. Só 
para lembrar, em 1968 elas queimaram sutiãs em protesto 
contra os padrões opressivos de beleza. Outra demons-
tração dessa coragem aconteceu em 1857, quando 129 
operárias norte-americanas reivindicaram licença-materni-
dade e redução da carga horária de trabalho. O protesto foi 
contido pela polícia e elas acabaram morrendo queimadas 
dentro da fábrica onde trabalhavam. Desde esta época, 
foi criado o Dia Internacional da Mulher, em homenagem 
às operárias que morrerram lutando por esses direitos.

Hoje as lutas são outras e as demonstrações de cora-
gem, também: cuidar da saúde é uma delas. Nada mais 
moderno e corajoso do que fazer o exame de prevenção, 
como também o auto-exame das mamas. Através deles é 
que muitos problemas podem ser evitados. “A prevenção 
ainda é a melhor saída”, afirma o ginecologista e obstetra 
Angelo Abreu. Segundo estimativas do Instituto Nacional 
do Câncer, em 2008 ocorreram 18.680 novos casos de 
câncer de colo uterino e 49.400 casos de câncer de mama. 
Apostando na eficácia  dos exames, o ginecologista explica 
que “a incidência de mortes por causa do câncer de colo é 
quase nula em quem faz a prevenção”. Além da redução 
desses números, o exame ginecológico, também conhecido 
como Papanicolau, é capaz de detectar a presença do HPV.

O vírus do papiloma humano (VHP) ou HPV, do inglês 
Human Papilomavirus, pode causar infecções genitais, 
tanto em mulheres quanto em homens. A transmissão se 
dá através de relações sexuais, sem o uso do preserva-
tivo. Já existe no mercado uma vacina contra o HPV, mas 
a aplicação é feita somente em uma faixa etária específica, 
que é dos 9 aos 26 anos. A vacina só é encontrada em 

clínicas particulares e a posolo-
gia necessária é de três doses.

Segundo Angelo Abreu, 
muitas mulheres deixam de 
fazer os exames porque não 
estão sexualmente ativas, o 
que para ele é um equívoco. 
Portanto, “sozinhas” ou “acom-
panhadas”, mesmo que te-
nham que trabalhar, é preciso 
de um tempo para se cuidar.

Cultura

Culinária

Foi na Praça Gustavo Barroso, no bairro Jacarecan-
ga, que encontramos o seu José Carlos Farias, de 
43 anos. Ele veio do Mato Grosso do Sul na tenta-

tiva de conseguir uma vida melhor na capital cearense. Tra-
balhou no ramo de calçados e, em 1996, quando recebeu um 
aviso de demissão do trabalho, resolveu aceitar o convite do 
irmão e mudou-se com a mulher e um filho para Fortaleza.

O irmão, que já era vendedor de lanches na Praça, cedeu 
a José Carlos utensílios para iniciar o negócio com vendas de 
batata frita. Dois anos depois, seu José disponibilizou no qui-
osque outros lanches, como pastéis e sanduíches, que geraram 
um maior fluxo de clientes. José Carlos nos disse que já con-
seguiu comprar duas casas e é com vida honesta que vem man-
tendo a mulher e os três filhos. “Todos os dias levanto cedo para 
comprar no Mercado São Sebastião o que preciso para fazer 
os lanches. Assim que chego em casa vou preparar tudo, para 
que às 16 horas eu possa abrir o quiosque na Praça”, ressalta. 

 A maior parte dos clientes mora nas proximidades da Praça. 
Além dos alunos de escolas e faculdades, o pessoal do Corpo 
dos Bombeiros é freguesia certa. Não só na praça, pois José 
Carlos já levou seus quitutes para eventos em Fortaleza, como 
o Festival de Quadrilhas no Pólo de Lazer da Avenida Sargento 
Hermínio, e eventos no Jardim América e na Praia de Iracema.

Seu José declarou que a Praça já teve menos segurança e que 
hoje há menos casos de assalto. Para o comerciante, o costume 
das famílias freqüentarem as praças não deve ser perdido. “A pra-
ça oferece um agradável passeio ao ar livre diferente dos shop-
pings. Além de proporcionar emprego aos comerciantes”, destaca.
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>>>Onde  fazer o exame na rede 
pública: Rua Assis Chateaubri-
and, 58, fone: 3101-1451
Saiba mais sobre HPV: 
 http://www.colodoutero.org.br 
    

Patativa do Assaré
e seus cantos poéticos

O filme, do cineasta cena-
rense Rosemberg Cariry, 
conta a história de um dos 

maiores poetas do sertão do Brasil.    
O enredo se inicia no velório de 

Patativa do Assaré em 2002. É nar-
rado com referências a acontecimen-
tos pessoais e históricos. Registros em vida, em que Patativa 
conta como perdeu a visão do olho direito, sobre sua breve 
passagem pela escola e de quando despertou seu amor pela 
literatura de cordel, de suas publicações, de seu contato com 
a música. A cronologia dos acontecimentos políticos e cul-
turais brasileiros, bem como os fatos marcantes da vida do 
poeta, redimensionados pela mediação da sua poesia é in-
tercalada com depoimentos e análises críticas da sua obra. 
Exibição:
North Shopping, Iguatemi, Espaço Unibanco

por Alan Regis 

por Juliana Rocha por Sammia Santos e Amanda Paiva por Angélica Goiana 

por Adriana Paiva

Serviço:
O acarajé da Baiana fica na Avenida Central - 
Praça da Delegacia - Cidade 2000. Funciona de 
terça a domingo, a partir das 19 horas.

A segunda edição do Zuada transita pelos mais diversos as-
suntos, escolhidos e discutidos pela equipe. Liana Marinho 
nos mostra que a Praia de Iracema é “point” para a práti-

ca de esportes como Le Parkour e futebol americano. Alan Regis in-
forma sobre as primeiras ações para a criação do D.A de Comuni-
cação. “O que que a baiana da Cidade 2000 tem?”, Juliana Rocha 
tenta descobrir. Sammia Santos passeia pelo Jacarecanga e nos 
apresenta o dono da banca de batatas-fritas e lanches. O filme de 
Rosemberg Cariry sobre o poeta Patativa do Assaré é apresentado 
por Adriana Paiva. Angélica Goiana nos mostra que ser mulher mod-
erna é antes de tudo cuidar da saúde. E, para fechar, Hellen Marçal 
dá dicas para incrementar o currículo com a ajuda da internet, e Fábio 
Oliveira traz esclarecimentos sobre cartões fidelidade. Boa leitura!
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