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COTOXÓ REGISTRA

Foliões da pipoca de Saulo em curiosas coreografias na Praça Castro Alves

O Cantor jequieense Rosy (com sua animada banda) já se tornou tradição
cantando no sábado do Carnaval de Salvador, empolgando foliões
do mundo inteiro.

O jornalista Domingos Ailton, a professora do IFBA, Mirela Boery e sua amiga
Lilian Marques na maior animação no show de Moraes Moreira, na Praça
Castro Alves, no Carnaval de Salvador

Professora Mirian Pinheiro festejando seu aniversário com familiares e amigos
no Bar Oráculo

Japoneses e japonesas aprenderam em dois meses tocar tambores
e deram um show de percussão no Carnaval do Pelourinho

28 anos depois de ter o entrevistado na Eco-92, o jornalista
Domingos Ailton reencontra o cacique Raoni no Carnaval de Salvador

O charme e a criativa percussiva da Banda Didá na folia baiana.

A cantora Sara Jane e o jornalista Domingos Ailton no
Camarote da Prefeitura de Salvador.
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Nesta edição de março 2020, mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o jornalista
Domingos Ailton entrevista influenciadoras digitais,
mulheres que de Jequié têm expandido no mundo das
redes sociais a criatividade e inovação e ganhado
cada vez mais seguidores. E a revista está repleta de
textos sobre as mulheres. A administradora Kelly
Costa fala sobre empoderamento feminino; a psicanalista Ieda Sampaio reflete sobre o desrespeito milenar à mulher; o jornalista e cartunista Carlos Éden

escreve uma crônica ficcional sobre a personagem
Andréa Pé de Anjo; a psicanalista Dalva Rebouças discute a realidade vivida por muitas mulheres; a professora Adriana Abreu retorna a COTOXÓ com texto
sobre o livro de Lilian Almeida. A terapeuta reikiana,
Elane Nardotto, revela a dimensão do autoconhecimento e do cuidado de si. O memorialista Charles
Meira discorre sobre o comentarista esportivo Waldemir Vidal e professor Raimundo Matos aborda a
cidade mascarada .
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CIDADE MASCARADA,
MOSTRE SUA CARA...
Raimundo Lopes Matos*

A

modernidade e a pósmodernidade apresentam uma
cidade difusa, apesar de, aparentemente, aparentar-se vestido e revestida dos mais recomendados e perfeitos
protocolos de urbanização. Essa cidade,
a rigor e grosso modo, é típica, e, ao
mesmo tempo, atípica. Ela é um conglomerado trifacetado, mudando de feição,
constantemente, o que, data venia,
motiva o cognome de cidade mascarada.
A cidade mascarada pelo viés
denotativo. A cidade, hoje, tomada
como uma metonímia – parte pelo todo
– representa todo o mundo civilizado,
urbanizado, citadino. Afinal, o mundo de
todo mundo e o mundo de todas as
partes formatado em seres humanos se
apresentam, literalmente, mascarados,
por causa dos vírus que, de carona,
viram os continentes de cabeça para
baixo..
As máscaras somem, e aparecem.
Desaparecem nas farmácias, nos supermercados, nos grandes estabelecimentos varejistas, atacadistas e até mesmo
nas próprias fábricas. Porém, aparecem
em crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, em homens e
em mulheres de todas as paragens. O ser
humano moderno/pós-moderno está,
denotativamente, mascarado.
A cidade mascarada pelo viés
conotativo. Aqui, a interpretação das
circunstâncias espaciais, temporais e
modais exigem uma hermenêutica inteligente com amplitudes cognitivas e
sociais a toda prova. Por essa leitura, a
máscara não é vista, e é entendida; não é
aceita, mas é compreendida; não e tangível, é intangível; não se formata pelo
material, e configura-se pelo imaterial.
Imperam as figuras, os símbolos as metáforas...
A cidade mostra sua cara pelo
avesso. Essa cara só aparece na hora dos
desabamentos e desmoronamentos
motivados por miopias e ineficiências
políticas, administrativas, além de carências econômicas, financeiras, sociais e
irresponsabilidades humanas em geral.
E o olho atento observa que o casarão se espatifou; a ponte ruiu; o viaduto
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cedeu; a passarela se rompeu; o morro
se desfez sobre as casas; os rios submersos pelo asfalto estouraram as travessas,
as ruas, as avenidas e as alamedas; e as
precipitações pluviométricas transformaram as praças em lagos, lagoas e
represas; os carros flutuam e mergulham em bueiros e os humanos são levados pelas águas e afogados nelas. Essa é
a terceira cara, por sinal, nervosa, de
uma geografia desdenhada e depreciada
por todos os tipos, imagináveis e inimagináveis, de especulação.
Os grandes condomínios metropolitanos dominam os espaços dos córregos, dos riachos, dos igarapés, dos rios e
interceptam os corredores e escorredores de água; aterram as enseadas e agridem à Natureza com todo tipo de agressão. Esta sempre logra êxito na destruição da flora, da fauna e do solo. Em muitos casos, ou em quase todos eles, essa
agressão é incentivada, permitida e
“legal”, e quando não é incentivada,
permitida, ou “legal”, avança às escuras,
mas aos olhos de todos. E só chama
atenção da população e de todos os
poderes constituídos, quando grandes
complexos “arquiteturais”, por exemplo,
desabam sobre inocentes, ceifando as
vidas que pensavam estar seguras no
“lar, doce lar”...
Isso, por mais catastrófico que seja
e pareça exagero, não há como negar
porque as cidades são testemunhas dos
mais diversos desastres e a população
dos cemitérios aumenta, consideravelmente, com a chegada das vítimas fatais
deles decorrentes.
Sob essas circunstâncias, a Natureza se revolta, o clima esquenta, a coisa
muda, a destruição é real, o caos se estabelece, os prejuízos aos patrimônios
material e imaterial são irreparáveis. E o
choro e os gemidos do solo, da fauna e
da flora se transferem para os sofridos
seres humanos dos morros, das encostas, das baixadas e dos “vale da sombra
da morte”.
Mas, cidadãos e cidadãs querem
ver uma cidade com outra cara, realmente com cara, e não mascarada. Nada
de romantismo ufanista, triunfalista, de
superfície e meloso; não à cintilância

sem essência; de aparência sem consistência; de volume sem conteúdo; nada
de folguedos e quimeras sem realismo,
sem fundamento, sem base, sem estrutura e sem infraestrutura.
Os civitas querem ver outra cara da
polis. Pouco interessa se é chamada
pelos cientistas sociais de moderna e ou
pós-moderna; não é relevante viver
sobre um luxo flutuante que em minutos
se transforma em lixo degradante; não
pode querer ter valor uma polis-mãe
que abandona seus filhos desprotegidos, não protege os que se acham seguros, e põe em risco a vida de todos,
caracterizando-se como uma maternidade irresponsável, oriunda de uma mãe
hostil.
A cidade há de ser cidadã, e para
tanto precisa ser vivida, gestada e administrada com ciência e consciência; sempre com a lucidez de que desrespeitar a
Natureza é se desrespeitar; destruir a
Natureza é se autodestruir; não se autopreservar pelos valores éticos, legais,
culturais e outros, a fim de que se mova
sobre estruturas e infraestruturas sólidas, é pegar carona em vírus letais e se
expor a todos os tipos de violências reais
e simbólicas. Enfim, é se entregar a perigos diários.
As máscaras em massa servem de
metáforas de uma personagem que quer
se esconder de suas próprias mazelas,
culpando outrem; personagem que,
mesmo não usando máscara é, em termos comportamentais, mascarada.
Cidade, sem romantismo esfuziante, e sem realismo asfixiante, mas norteada por uma racionalidade equilibrista,
revele-se, desvele-se e mostre sua cara
verdadeira, expressão de um caráter
bem formado, de valores consolidados
e, por isso, nunca negligenciado e ou
vilipendiado pelos seus habitantes, e
muito menos pelos seus gestores ad hoc.
Intime-se a cidade para num prazo
exíguo, mostrar a sua verdadeira cara,
sob pena de continuar sem identidade e
mascarada.
Cumpra-se.
*Mestre e doutor Comunicação e Semiótica; pósdoutor em História Política da América Latina;
advogado.

mio Almeida, Luiz Cotrim e Adauto Cidreira. A seguir, fez um teste em 01/08/1979 e
foi aprovado para trabalhar na Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN),
onde permaneceu durante 29 anos e
neste emprego se aposentou quando
completou 38 anos de carteira assinada.
O futebol, principal referencia de
Waldemir Vidal, começou quando tinha
cinco anos de idade, jogando inicialmente
de goleiro por ser gordinho e posteriormente, atacante e meia esquerda,
mudanças feitas depois do deslocamento
do seu braço, devido um forte chute dado
por Betão da Gráfica no campo do Grupo
Escolar Castro Alves, local que jogou pela
manhã, tarde, noite, de onde sempre a
bola caía no grupo e era devolvida por
Dona Amália. Vidal brincava também de
bola no meio da Rua Silva Jardim, no
campo desnivelado do Alto do Cruzeiro,
no Sítio Santo Antônio nos finais de semana, espaço que pertenceu a Geraldo Fotografias, sempre acompanhado, observado e incentivado por Dr. Milton, seu pai de
criação, sentado em uma cadeira de lona.
Em uma sala do Jornal de Jequié, brincava
com Wilson Novais Junior, que era zagueiro e batia muito nele, futebol jogado
naquele espaço muito pequeno, porém
como tinham habilidade, não derrubavam as caixas com os tipos da empresa.
Vidal como também a maioria de todos
jovens e adolescentes, jogaram bola nos
babas existentes no areão do Rio das
Contas. O apelido dele na época era Dete
Leão, vulgo dado porque este jogador era
um dos maiores artilheiro do futebol
amador de Jequié. Sorrindo, ainda contou
para Charles Meira, que naquele tempo,
jogava narrando o que estava acontecendo durante a partida.
Era namorador e teve vários relacionamentos. Em 1994, depois da sua primeira separação, Vidal passou a gostar e ir a
festas, shows, clubes, boates e barzinhos.
Mesmo não sabendo tocar nenhum instrumento musical, gosta de música e
aprecia os cantores: Frank Sinatra, Jone
Mattis, Julio Iglesias, Roberto Carlos, seu
ponto de referencia, Wanderley Cardoso,
que cantava a canção gravada pelo cantor
chamada “O Bom Rapaz”, Maria Betânia e
Ivete Sangalo.
É apaixonado por cinema e tem
preferência pelos filmes românticos, de
aventura, desenho animado, ficção científica, películas que assistiu frequentando o
Cine Bomfim, Jequié, Auditórium e Guarany em Jequié. Cine Tupy e Cine Guarany
em Salvador.
Em 04/04/1970, faleceu Milton

Muniz seu pai de criação, ficando José
Antonio de Muniz e Helena Diva Muniz,
responsáveis por Vidal que era menor de
idade. Depois deste momento difícil da
sua vida, autorizado pelos irmãos de criação, passou um curto período como
Aprendiz de Marinheiro em Salvador - BA,
onde trabalhava seu irmão também de
criação Dr. Milton Roberto Muniz, Capitão
de Mar e Guerra da Marinha. A seguir,
ainda na capital Baiana concluiu o Serviço
Militar, como Fuzileiro Naval. Após esta
etapa da sua vida, desistiu de prosseguir
como militar, porque teria que ir para
Recife - PE, preferindo retornar para
Jequié, pois não era essa a sua vocação.
Chegando à Cidade Sol, voltou a se
envolver com o futebol, atividade que
realmente tinha e tem aptidão. Logo comprou as camisas do juvenil do Botafogo na
mão de João Leite, time que Vidal ainda
foi jogador e passou a ser treinador do
grupo, aplicando todo o esquema tático,
usado quando jogou futebol de botão.
Este time perdeu de 1 a 0 para o juvenil da
ADJ, time comandado por Vandé, jogo
realizado na preliminar de Jequié X Monte
Líbano, partida pelo Campeonato Baiano
de Futebol, realizada no Waldomiro Borges na década de 70.
Na mesma década, foi dono, treinador e jogou nos times do Santa Cruz,
Vasco da Gama e Portuguesa em campos
localizados nos diversos bairros da cidade.
Nestas oportunidades, que também
jogou no Fluminense, atuou contra Hugo
Vitamina, Davi Chaves, Índio, Kirica,
Marco e Zé do Bife, jogadores famosos
daquela época. Como treinador, ganhou o
seu primeiro título no campeonato do
Centro Social Urbano (CSU) na década de
80, dirigindo a Portuguesa, equipe que no
seu comando se sagrou campeã outra
cinco vezes. Teve posteriormente o privilegio de ganhar oito títulos, treinando o
time do Estudante na década de 80,
tempo quando o presidente era Vavá do
Feijão. De treinar o Caxias, o São Francisco, a equipe feminina Juventude Independente, o futebol de salão do CIRETRAN, a
Seleção de Jitauna e a Seleção de Jequié.
No total, Waldemir Vidal ganhou 26 dos
32 títulos disputados no futebol amador
de Jequié e região, profissão que encerrou
em 1991, dirigindo o time do Estudante,
devido as suas limitações físicas e o desgaste emocional.
No ano de 1971, foi convidado por
Ari Moura para comentar o jogo final
entre os times da mocidade de Manoel
Vitorino e o da ADJ para a Rádio Bahiana
AM de Jequié. A partir desta data, passou

a ser também Comentarista Esportivo.
Nesta profissão, trabalhou na Rádio 93
FM, Cidade Sol 95 FM (Programa Falando
de Esportes), fazendo parte da equipe
“Bola de Ouro”, criada na Rádio Bahiana
por Inaldo Sardinha, Wilson Novais e Tony
Silva e na 104,9 FM em Jequié. Comentou
além, disso, jogos para as rádios nas cidades de Ubatã, Ibirataia, Poções, Educadora AM de Jaguaquara, Rádio Sociedade da
Bahia AM de Salvador, Hortolândia e Campinas em São Paulo - SP. Waldemir em
2003 foi convidado ainda para comentar
para a Rádio Globo AM do Rio de Janeiro RJ, porém não aceitou, porque trabalhava
no CIRETRAN em Jequié.
Waldemir Vidal, que mesmo aposentado continua colaborando com o
esporte Jequieense, disse no encerramento da entrevista, que o futebol amador do passado, não pode ser comparado
com o de hoje. Ressaltou que nele houve
um significativo declínio e consequentemente no futebol profissional. Com
conhecimento de causa, Vidal afirmou
que futebol amador forte, profissional
igualmente será potente. Que anteriormente com apenas o Estádio Aníbal Brito,
o futebol amador de Jequié era forte. Hoje
a cidade tem várias praças esportivas,
proporcionando excelentes condições
para realizar diversos campeonatos, contudo existe muita desorganização, inviabilizando a realização deles com sucesso. Do
outro lado, a iniciativa privada não confia
nos dirigentes e infelizmente deixa de
investir no profissionalismo, fragilizando
bastante a Associação Desportiva Jequié,
time que representa a nossa cidade no
Campeonato Baiano de Futebol, a maior
alegria e paixão dos Jequieenses.
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Waldemir Vidal,
o Comentarista Esportivo
E

Charles Meira

m algumas matérias que Charles
Meira realizou sobre o futebol
amador e profissional de Jequié,
estava sempre acompanhado do seu
grande amigo Waldemir Vidal, devido o
seu vasto conhecimento e fácil acesso as
pessoas que seriam entrevistadas. Depois
de várias dessas matérias concluídas e
publicadas no seu blog, Vidal questionou
brincando e bastante sorridente a Meira,
que todos eram entrevistados, contudo
ele que tinha muito conhecimento do
assunto, nunca havia sido lembrado. Sorrindo também, imediatamente Charles
tentou marcar o dia de entrevistá-lo.
Somente na manhã de 29/11/2018, após
insistentes convites, aconteceu a entrevista merecida e desejada no Museu Histórico de Jequié.
Waldemir Vidal Santos nasceu na
cidade de Jequié – BA em 23/11/1955.
Filho de Walter Joviniano dos Santos e
Idália Moura Vidal, que tiveram dez filhos.
É divorciado, e tem uma filha que se
chama Helena Diva Martins Santos. O
menino nasceu com Lábio Leporino, diagnosticado pelo Cirurgião Dentista Dr.
Milton Coutinho Muniz, casado com Helena Diva Pinto Muniz e tiveram cinco filhos.
O médico atendia no Posto Odontológico
Antônio de Pádua, que foi fundado por ele
em 1950 e reconhecido como o primeiro
da América Latina. Na época, o profissional foi premiado com a medalha de honra
ao mérito na Rádio Nacional do Rio de
Janeiro – RJ, pela realização de cirurgias
gratuitas naquele local. De acordo decisão
médica, o menino ficou na casa do profissional durante alguns meses e operado
depois de completar um ano de idade. Em
seguida, depois de recuperado e ser batizado pelo médico e sua filha Helena Diva
Muniz, foi levado para a casa dos pais. No
momento da despedida, Vidal grudou no
pescoço do médico e não soltou. Sensibilizado, Muniz retornou com o menino para
a sua casa, localizada na Rua Silva Jardim,
78 no centro da cidade, prometendo
quando Vidal crescesse mais o levaria
novamente. Durante um período da sua
infância, Walter o pai de Waldemir, ia
buscá-lo de bicicleta para passar os finais
de semana, feriados, Semana Santa e Dia
20
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dos Pais no aconchego dos familiares.
O nosso Comentarista Esportivo,
que nunca foi influenciado para torcer por
nenhum time de futebol, contou que em
1964, aconteceu no Posto Odontológico
Antônio de Pádua um Congresso de Odontologia. Doutora Lurdes, uma dos vários
profissionais que vieram de Salvador,
durante o evento, presenteou Waldemir
com uma caixa com dois times de futebol
de botões, que tinham escudos do Vasco
da Gama, o escolhido dele e do Fluminense. Premio dado, porque o menino que
tinha dez anos de idade na ocasião era
muito quieto, obediente e deixou a doutora colocar na sua arcaria dentária a massa
de modelar. Para seu irmão deu um pião,
brinquedo, que rodava no chão quando
acionado e o outro time de Futebol de
Botão com o escudo do Fluminense, itens
comprados no Armarinho São Paulo,
firma de Juca Borges. Este fato acontecido, foi determinante para Waldemir Vidal
escolher e passar a torcer pelo Clube de
Regatas Vasco da Gama.
Com cinco anos de idade, começou
estudar o ABC também no Posto Odontológico Antônio de Pádua, onde tinha uma

escola particular. A primeira professora foi
Maria Lúcia Mariniello, esposa de Raimundo Meira Magalhães e a segunda foi
Maria das Graças Ferreira. Depois estudou o curso Maternal na Escola da Maçonaria. Posteriormente, foi estudar no
Grupo Escolar Castro Alves, onde fez todo
o curso Primário. A seguir, fez o curso
Ginasial no Centro de Educação Técnica de
Jequié (CETEJE) em 1971. No Instituto de
Educação Régis Pacheco (IERP) em 1974,
iniciou o curso de Magistério, onde se
formou no ano de 1977 e recebeu o diploma das mãos Dr. Milton de Almeida Rabelo, diretor na ocasião. Vidal também é
diplomado em Jornalismo, realizado na
Escola Antônio Amaral em Jequié, onde
teve o privilégio de ser aluno do Professor
Émerson Pinto de Araújo, tomou também
cursos de Radialista, Cronista Esportivo,
todos administrados em Jequié.
Trabalhou no Jornal Jequié como
Tipógrafo de 1971 até 1979, durante o
período de um ano sem remuneração,
apenas recebia uma gratificação dada por
Eusínio Bomfim. Nesta temporada, Waldemir foi orientado por Wilson Novais,
Eunísio Bomfim, Raimundo Meira, Eutí-

ANDREA PÉ DE ANJO
Por Carlos Eden Meira

N

ordestina, bonita e corajosa,
Andrea Pé de Anjo cresceu no sul
do país levada pelos pais retirantes. Ali viveu toda a miséria de uma pobre
família desprezada pelos poderes públicos, como é comum acontecer neste país.
Viu toda espécie de injustiça, perdeu os
pais muito cedo levados por doenças,
devidas à total falta de assistência médica.
Assim, sem um lar, viveu nas ruas entre
toda espécie de gente, fazendo horrores
para sobreviver. Se tivesse oportunidade,
talvez viesse a ser uma pessoa melhor.
Inteligente e perspicaz, Andrea logo assumiu liderança no meio em que viveu,
ganhando o apelido devido à violência
com que atingia seus desafetos com um
tremendo ponta-pé, passando a ser chefe
de uma quadrilha de assaltantes, e, em
pouco tempo, ela estava envolvida com o
crime organizado.
Sua imagem marcante impressionava os repórteres, e passou a ser vista pela
mídia como uma polêmica figura cinematográfica, uma “Bonnie” sem o “Clyde”,
que agia com enorme habilidade no manejo de armas e nas fugas espetaculares,
pilotando uma moto. Suas fotos na TV,
com cara de bonita atriz de novela, cria-

ram uma onda de acessos de caráter polêmico nas redes sociais da internet, já que
nesses casos vem sempre o questionamento ideológico, no qual se discute se ela
era simplesmente uma bandida. Entretanto, em diversas ocasiões conforme a
imprensa, suas atividades estavam frequentemente ligadas a tiroteios, que
resultavam na morte brutal de policiais ou
inocentes reféns durante os assaltos, o
que justificava sua fama de assassina cruel. Incentivada pela opinião pública, a
imprensa cobrava das autoridades, providências imediatas para a prisão de Andrea,
vista como um perigo social, uma homicida psicopata, “persona non grata” para a
sociedade, e, obviamente, uma ameaça à
segurança das pessoas. Sua figura era
associada a grandes chefes de facções
criminosas, conforme investigações policiais no episódio de sua morte violenta, num
tiroteio entre facínoras do crime organizado.
Foi considerada por alguns sociólogos, como uma “vitima traumatizada pelo
sistema cruel, vivendo à margem de uma
sociedade hipócrita e insensível aos males
do povo”. Mas, seria considerada uma
heroína? Em épocas passadas, no Nordes-

te, ela seria tachada de cangaceira, chefe
de jagunços, teria um cavalo em vez de
uma moto, e uma espingarda de cartucho,
no lugar de um AR-15. Cordelistas escreveriam mais tarde, versos e histórias sobre
sua vida, mas será que teria um monumento em praça pública? Conforme os
conceitos ideológicos atuais, as opiniões
estariam opostas e criariam acirradas
polêmicas na internet. Dentro do seu
próprio tempo, seria apenas mais uma
bandida que pagou pelos seus crimes, e
não iria faltar quem dissesse - “Bandido
bom é bandido morto. Sua morte foi um
grande alívio para a segurança dos cidadãos de bem”. – Porém, a História é quem
julga. Somente com o passar do tempo, e
com as inexoráveis mudanças de conceitos
é que as futuras gerações julgarão quem
foi heroi e quem foi bandido. Entretanto, o
senso comum deduz que herói é quem se
sacrifica para salvar vidas, e não quem
destrói vidas por vingança ou por motivações ideológicas, julgando de maneira
radical, que “os fins justificam os meios”.
Este texto é fruto da imaginação do autor. Qualquer
semelhança com figuras históricas, ou pessoas vivas
ou mortas, é mera coincidência.

Morre o poeta e letrista
jequieense Jorge Salomão

B

aiano de Jequié e radicado no
Rio desde 1969, o irmão do
também poeta Waly Salomão
(1943-2003), Jorge Salomão, poeta,
letrista e performer, morreu na manhã
de sábado, 7 de março, aos 73 anos.
Dia 26 de janeiro último Jorge
Salomão lançou, autografou o seu
novo livro "7 em 1" e contou um pouco
de sua trajetória numa conversa com o
jornalista Claudio Leal em Salvador.
Estiveram presentes o cineasta Robinson Roberto, o professor Brito e o
escritor Domingos Ailton. Na oportunidade Domingos Ailton convidou Jorge

para retornar a Felisquié deste ano (ele
esteve na edição de 2013), e o poeta
aceitou e vibrou com o convite.
Inspirador da canção "Jeca Total",
de Gilberto Gil, e também citado em "O
conteúdo", de Caetano Veloso, Salomão
trilhou a vida de letrista a
partir dos anos 80, sendo
gravado por Barão Vermelho
(“Política voz”), Marina Lima
(“Pseudoblues”), Zizi Possi
(“Noite”), Adriana Calcanhotto (“Sudoeste”) e Cássia
Eller (“Barraco”). Nos teatros, dirigiu diversas peças

em Salvador, entre elas “O macaco da
vizinha” (de Joaquim Manuel de Macedo) e “A boa alma de Setchuan” (de
Bertold Brecht), além de apresentações musicais e performances.
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“A mulher
que tu me deste.”

Ieda Sampaio

E

u já fui capaz de perguntar à
uma amiga que havia sido estuprada com qual roupa ela estava. Sutilmente eu estava querendo
saber se ela tinha se insinuado, se
estava com roupa apertada, chamativa, provocante. Ela, com toda a dor e
humildade do mundo, respondeume: “eu estava de calça jens, folgadinha. Era a farda do meu trabalho”.
Outro dia uma moça falava para
um amigo muito querido que ela era
constantemente cantada / desrespeitada em redes sociais. Ele se virou
para outro amigo que estava no grupo
e perguntou: “isso já ocorreu contigo?
Comigo, nunca!”
Todas essas perguntas trazem
consigo, nas entrelinhas, algo de perverso, de ruim, de pouco amor. Todo
esse tipo de questionamento vem
recheado da ideia de que a mulher é
culpada pelas cantadas, pelo estupro,
pelo machismo do outro.
Ao ser perguntado porque tinha
assediado uma adolescente de apenas 17 anos, o motorista do aplicativo
de carros não titubeou: “ela vestia
uma roupa curta”. Em outras palavras:
“coitado de mim: fui tentado e não
resisti”. Ela era apenas uma criança e
havia filmado a cantada, o desrespeito. Sorte a dela. Neste caso, esperamos justiça.
Gosto especialmente de um
desenho (desenhado talvez fique
mais fácil de compreender), onde a
minissaia pergunta: “realmente foi
minha culpa?” “Não – respondeu a
burca – também aconteceu comigo”.
Enquanto isso a FRAUDA não disse
nada, pois não sabia falar.
Muitos tipos de violências provocada sobre a mulher trazem uma
carga negativa, aprendida tradicional06
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Autoconhecimento e cuidado de si,
caminhos do diálogo interior e do
diálogo com o mundo...aqui e agora

D

mente a partir de uma cultura ruim e
desumana que tenta, desde a história
de Eva e Adão, desde sempre, em
várias e diferentes culturas, condenar
a mulher por todo erro/grosseria/
crime executada de modo especial
por homens contra elas.
Desta vez, não foi uma pergunta:
foi a resposta de Adão: “a mulher que
tu me deste me fez comer do fruto
proibido… na verdade, Senhor, eu
nem queria desfrutar daquilo… A
culpa foi mesmo dela.”
Márcia Tiburi menciona que
talvez o ódio desse tipo de homem
contra as mulheres venha do fato de
elas os terem expulsado do paraíso,
da barriga, na hora do parto. Um ódio
contra quem lhes lançou no mundo
de desamparo.

Tentativas de explicação são
muitas, mas nada – NADA – justifica
atitudes grosseiras, impensadas que
desonram a humanidade e traumatizam, ferem, machucam e matam
muheres no mundo inteiro.
E assim a sociedade vai, desde
sempre, em descaminhos de ódio
contra ela, até que sejam desconstruídas as injustiças e desigualdades
entre os gêneros e, nos humanizando,
consigamos ultrapassar essas mentalidades não evoluídas que só geram
sofrimento e dor.
Iêda Sampaio
psicanalista clínico
Contatos para agendamento de consulta:
iedasampaio@gmail.com
(73) 99976-7560 (zap)

ia desses participei de uma
roda de conversa que trazia
como tema a “Interrelação
ambiente institucional e felicidade:
caminhos possíveis...”. Ao me deparar
com uma temática tão séria e importante busquei dentro de mim mesma
as palavras necessárias que seriam
proferidas para um grupo de professorxs, numa tarde de quinta-feira,
após a folia de carnaval. Não podia ser
diferente uma vez que falar de diálogo
interior e com o mundo, felicidade e
interrelação implica, inicialmente,
uma conexão com nossa caminhada
individual conosco para, posteriormente com outras pessoas...ou tudo
ao mesmo tempo, desde que não
esqueçamos de compreender a nós
mesmxs, primeiramente. Por isso,
trago autoconhecimento e cuidado de
si como uma proposta de deixarmos
um pouquinho o mundo exterior e as
outras pessoas e mergulhar no nosso
universo particular a fim de entendermos quem somos, e o que construímos de humanidades até o dado
momento. Já adianto que não é fácil
porque carregamos qualidades e
imperfeições e muitas vezes lidar com
algo que não gostamos em nós – seja
consciente ou inconsciente – é um
exercício de nos aceitarmos como
somos e nos construímos. Porém, é
um movimento interessante se concebemos como um momento em que
temos a possibilidade de nos transformarmos, transmutarmos ao passo
que ainda podemos como seres
imperfeitos e inacabados perspectivar
para um olhar cuidadoso sobre nós, e,
assim, aceitar com leveza o fato de
que o inacabamento e a imperfeição é
da condição humana! Faz parte da

Elane Nardotto
travessia chamada vida. Compreender isso é um exercício bacana de
lidarmos com a nossa humanidade e
ainda conseguir compreender que as
pessoas são humanas como nós, com
qualidades e imperfeições a serem
transmutadas, todos os dias, minuto a
minuto. Se me perguntarem hoje, o
que é dialogar como a minha essência,
darei a seguinte resposta: construir
um olhar, diariamente, para dentro do
meu ser e sair para fora olhando as
pessoas como semelhantes...como
pares que posso construir uma amorosidade – no sentido de respeito –
pelo fato de vê-las na condição de
humanidades em construção, também. Gosto muito da passagem do
livro “O inferno somos nós” que diz “o
inferno são os outros...o inferno está
no outro...mas isso, por sua vez, oculta o fato de que também o paraíso
está no outro”. Não ocultar o paraíso
dx nossx semelhante significa que
todas as pessoas carregam suas qualidades e o passo para enxergarmos
isso está na capacidade de compreendermos a inteireza dx ser humanx,
iniciada em nós com nossas transmutações e reconhecidas nx outrx! Nesse
contexto, eis uma questão: como
podemos mergulhar no nosso universo particular, na nossa essência humana? Há muitas possibilidades e diferentes terapias a nossa disposição. Na
minha trajetória busquei ferramentas
diferenciadas, entre elas, socializo a
meditação cujo objetivo é eu silenciar
a minha mente a fim de manter uma
frequência de atenção plena aos
meus atos e a construção da minha
subjetividade – desde a minha respiração, perpassando enfrentamentos e
lacunas pessoais, até aquela atenção

que dou a uma pessoa que vem conversar comigo. Atenção plena significa, na minha prática diária, um ancoramento no tempo presente de modo
que tento não permitir brechas para
aquele barulho mental que insiste em
voltar ao passado nos enchendo de
arrependimentos e culpas, nem tampouco seguir para o futuro “préocupando” um espaço que não sabemos o que vai acontecer...e quem
sabe se estaremos vivos. A meditação
compreendida como atenção plena
no aqui e agora e em todos os atos que
fazemos implica esvaziar a mente, e
mais, não criar uma realidade fora “do
mundo real”. Eis o caminho do diálogo
conosco e com o mundo...diálogo não
isento de desafios porque olhamos de
frente para nós...isso não é muito
fácil! Em contrapartida, temos a alegria de observar com plenitude o que
está em nossa volta e, desse modo,
lidar melhor com as demandas e as
intempéries que surgirem pois, na
minha práxis meditativa vejo que
estar no presente e no lugar de observadora, não crio expectativas nem
alimento ilusões, preocupações e
“mundos paralelos” ao mundo que,
de fato, pertenço e devo pertencer!
Por fim, aproprio-me das palavras do
filósofo Friedrich Nietzsche... “aquele
que não sabe instalar-se no limiar do
instante, esquecendo todo o passado,
aquele que não sabe, como uma
deusa da vitória, colocar-se de pé uma
vez sequer, sem medo e sem vertigem, este não saberá jamais o que é a
felicidade, e o que é ainda pior: ele
jamais estará em condições de tornar
os outros felizes”.
*Terapeuta Reikiana
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Câmara Municipal de
Jequié será a primeira do
Brasil com Energia Solar
Redação

A

Câmara Municipal de Jequié
começará a utilizar Energia
Solar já nos primeiros meses
de 2020. A informação é do presidente
Emanuel Campos - Tinho (PV), ao
anunciar a contratação de uma
empresa especializada, via processo
de licitação, concluído neste mês de
dezembro último. A instalação de
sistema de microgeração de energia
fotovoltaica, para atender as necessidades do Poder Legislativo, é uma
inovação importante com grande
impacto positivo para o meio ambiente, a partir da geração de energia
limpa, assim como também representará imensa economia ao erário, pois,
o retorno financeiro virá em menos de
quatro anos. A vida útil do equipamento é de 25 anos para funcionamento pleno.
Além de trazer economia e
sustentabilidade ao Município, a
iniciativa do presidente Tinho coloca
Jequié numa posição de vanguarda na
Bahia. "A nossa cidade terá seu
primeiro órgão público abastecido
com energia solar e o nosso Estado
terá a primeira câmara de vereadores
com Gerador Fotovoltaico, ou seja,
vamos gerar energia limpa, ao mesmo
tempo vamos economizar dinheiro
público na casa dos milhões ao longo
do tempo", destacou o vereador.
Serão instaladas 116 placas
(módulos fotovoltaicos) monocristalino 370w 72 células, capazes de gerar,
em média, 42,92KW de energia
mensal. O valor total para a elaboração e execução do projeto por parte
da empresa RR é de R$175.000,00
(cento e setenta e cinco mil reais). O
retorno do investimento deverá
ocorrer em três anos e nove meses,
levando em consideração a economia
de energia mensal com a instalação do
18
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sistema, a tarifa de eletricidade
vigente e eventuais aumentos.
Considerando as características
climáticas, dimensão territorial e o
histórico dos valores das contas de
energia elétrica da Câmara, é estimada uma economia de R$4.412,23
(quatro mil, quatrocentos e doze reais,
e vinte e três centavos) ao mês,
R$52.946,76 (cinquenta e dois mil,
novecentos e quarenta e seis reais e
setenta e seis centavos) ao ano, tendo
em vista que o sistema estima que a
Câmera produza a totalidade da
energia que consome, cabendo assim,
pagar apenas uma taxa mínima de R$
60,52 (sessenta reais e cinquenta e
dois centavos) pelo consumo médio
de 100 kwh ao mês, após a instalação
e homologação do sistema junto a
concessionária.
NOVO TEMPO
‘‘Estamos inaugurando um novo
tempo. Com esses investimentos,
vamos formar uma usina da fonte
sustentável, uma estrutura inédita na
Bahia quando nos referimos a câmaras de vereadores. Essa iniciativa não
nasce apenas de necessidade econômica, considerando a possibilidade de

reduzir gastos com energia, mas
também faz parte do que pensamos
em relação a sustentabilidade, já que
o sistema não é poluente. A natureza
agradece. E esperamos que prefeituras, câmaras municipais e os governos
estadual e federal inclinem um olhar
especial para essa possibilidade de
instalação de painéis solares, pois as
vantagens são infinitas’’, comenta
Tinho.
O SISTEMA
Instalados na cobertura do
prédio, os módulos fotovoltaicos vão
captar a radiação solar e a transformar
em corrente contínua. O inversor,
outro equipamento que faz parte do
sistema fotovoltaico, converte a
corrente contínua (energia solar) em
corrente alternada (energia elétrica),
e a fornecerá para a rede elétrica.
A energia gerada pelo sistema
fotovoltaico é consumida primeiramente pela Câmara e o excedente
segue para a rede da Coelba, gerando
um crédito em kWh. Esse crédito será
utilizado para abater o consumo
durante a noite, ou quando a geração
solar é insuficiente, como em dias
nublados ou chuvosos.

O músico, cantor e
compositor Paulo Santana
Domingos Ailton

N

atural de Jequié, Paulo Santana começou cedo sua vida
musical. Aos 9 anos de idade
já fazia parte do coral da Primeira Igreja Batista e quando estava com 10
anos passou a integrar a Filarmônica
25 de Outubro, iniciando com o instrumento de sopro (barithono) e em
seguida, com o trompete sid. Entre
1983 e 1986 compôs a Fanfarra do
IERP, com apresentações em diversos
eventos regionais e estaduais. Em
seguida ganhou o mundo com seu
talento musical.
Em São Paulo fez relevantes
trabalhos em casas de shows na condição de cantor. Com sua banda se
apresentou em estabelecimentos
culturais e recreativos, a exemplo do

Palace, Bar Avenida, Blen blen, Directv
hall, Piratas do Tietê, Horácios Bar e
em festas das universidades Mackenzie, São Francisco, USP, PUC, além de
eventos para diversas empresas.
No ano de 2000 participou como
da Banda Megatomband no programa humorístico “Tom Cavalcante” na
Rede Globo de Televisão. Entre os anos
de 2000 e 2002 também participou
dos shows do cantor sertanejo Leonardo, fazendo inclusive parte dos vocais
de um especial musical nos shows em
São Paulo, no Credicard Hall, e no Alt
Hall, no Rio de Janeiro. Esses shows
compuseram o espetáculo musical do
cantor Leonardo “Todas as cores do
mundo”, que teve direção do ator
Miguel Falabela.

Paulo Santana já gravou três cds:
Acustico na Madrugada (independente), Viver na Boa (independente), Na
Praia (EF Sony Music).
De volta a Jequié, Paulo Santana
tem tocado em bares, casas noturnas
e eventos particulares.
Dia 11 de março Paulo Santana
acompanhado do percussionista
Jorge Breck abriu com um show musical o ano letivo do Colégio Estadual
Professor Firmo Nunes. Professores,
alunos e funcionários da escola vibraram com o repertório de Paulo Santana, que cantou e tocou músicas da
MPB, do axé e do rock nacional.
Quem desejar contratar Paulo
Santana pode manter contato pelo
telefone e WhatsApp 73 99173-3550.
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disse entusiasmado.
Além de Moraes, outros artistas
que participaram da história do trio
elétrico cantaram no projeto Pôr do
Sol, a exemplo de Baby do Brasil (a
primeira cantora de trio elétrico),
Paulinho Boca e Armandinho e seus
irmãos Macedo, balançando o chão
da praça com músicas inesquecíveis
do Carnaval baiano.

Mulher
Dalva Rebouças*

A

luz da vida humana resplandece através da
Mulher. Mulher é um ser forte, generoso,
l u t a d o r, p ro v e d o r, g ra c i o s o, c a p a z ,
infinitamente importante.
Art 5 da CF "Todos são iguais perante a lei..."
Bonito, mas só no papel.
Na realidade, a mulher apesar de muita luta e de
algumas conquistas, ainda:
1 recebe salário inferior ao dos homens, mesmo
exercendo as mesmas funções,
2 sofre discriminações em disputas por cargos e
posições sociais,
3 é constantemente desrespeitada por seus
companheiros, ...
A violência contra a mulher atinge índices
escandalosos e inconcebíveis, dado aos motivos
fúteis alegados. (Romper relacionamento ou não
corresponder ao "amor" recebido são uns desses
motivos).
A cada 9 segundos, 4 mulheres são agredidas no país.
Em 3 anos, 2016, 2017 e 2018, 3.200 mulheres foram
vítimas de feminicidio no Brasil.
O Brasil ocupa o 5 lugar no ranking mundial de
violencia contra a Mulher.
Causas que favorecem a violência e o Feminicidio,

08
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entre tantas:
1 vulnerabilidade da Mulher,
2 burocracia em registrar queixa,
3 morosidade nas atividades protetivas,
4 ausência de delegados plantonistas durante a
noite, sábado, Domingos e feriados, ...
O Poder público peca ainda por não promover
assistência psicológica para mulheres agredidas e
seus familiares.
Quando uma mulher é agredida, todos da família
sofrem, são ameaçados e perdem a tranquilidade.
Sem falar nos traumas que se estabelecem
permanentemente na mente dela e dos seus.
Consequentemente, a todo momento, ouvimos ou
c o n s t a t a m o s fa m í l i a s d e s t r u í d a s , f i l h o s
desajustados e agressores.
A saúde psíquica deve ser levada a sério ou a máxima
citação do poeta romano Juvenal, que diz: " mente
sã, corpo são." não tem significado algum.
É necessário a tomada imediata de medidas eficazes
a fim de erradicar a violência, o Feminicidio é a
discriminação das Mulheres!
Dalva Rebouças
Psicanalista Clínico
(73) 988474143

Líder indígena participou pela primeira vez da folia na capital baiana

Cacique Raoni compara
Carnaval à Natureza:
‘‘celebra a alegria"
Indicado ao Prêmio Nobel da Paz
do ano passado, o cacique Raoni, de 89
anos, da etnia Caiapó, participou pela
primeira vez do Carnaval de Salvador.
Na noite do domingo (23 de fevereiro),
o líder indígena desfilou no Circuito
Osmar (Campo Grande), a mais tradicional passarela da folia baiana, em cima
do trio Comanche do Pelô, comandado
por Edu Casanova.
“A vida é alegria, é cuidar dos rios,
da natureza. O Carnaval também é isso
também porque celebra a alegria”,
disse o cacique, que também participou da folia nesta segunda (24), no
Campo Grande.
Raoni é conhecido mundialmente pela defesa do meio ambiente e da
floresta amazônica. Trata-se de uma
das personalidades mais respeitadas
do planeta na área da sustentabilidade.
Em entrevista exclusiva à
COTOXÓ, o cantor Edu Casanova lembrou que o Carnaval é um momento de
alegria, mas também de protesto e
não poderia deixar de protestar por
conta dos ataques que os povos indígenas estão sofrendo do governo Bolsonaro, dos madeireiros e garimpeiros.

Balança o chão da Praça
O cantor e compositor Moraes
Moreira animou o público do primeiro
dia do Pôr do Sol, na Praça Castro
Alves, no sábado (22 de fevereiro).
Presente nas três edições do projeto,
o artista trouxe no repertório sucessos
de antigos carnavais, músicas novas,
instrumentais, poesias e cordel.
Ex-integrante do grupo Novos
Baianos, Moraes Moreira, 72 anos, foi
o primeiro artista a cantar em um trio
elétrico no Carnaval, ao lado de Dodô
e Osmar. No ano em que o trio elétrico
completa 70 anos, o artista falou do
sentimento de tocar mais um ano na
Praça Castro Alves, cenário que inspirou alguns dos seus antigos sucessos
como “A praça, o povo e o poeta”,
“Bloco do povo” e Eu sou um Carnaval
em cada esquina”.
“Eu nasci aqui na Praça Castro
Alves tocando no trio elétrico com
Dodô e Osmar. Estou onde eu nasci
para o Carnaval e onde eu tenho que
estar sempre. Faz parte da minha vida
e da minha história”, afirmou o artista.
oraes, que tocou em cima de um pranchão pelo segundo ano do projeto,
elogiou o novo formato alternativo de
trio. “Adoro o formato pranchão. É
perto do povo, da galera. Não é igual o
trio lá em cima. A galera está logo ali”,

Claudia Leitte faz performance aérea no Carnaval
de Salvador
A cantora Claudia Leitte inovou
na sexta-feira (21 de fevereiro) de
Carnaval em Salvador, em destile no
Circuito Dodô (Barra-Ondina). A cantora utilizou um guindaste para literalmente "sobrevoar" os foliões (foto).
No desfile, também no Circuito Dodô,
Claudia Leitte, que homenageou as
mulheres corajosas na folia deste ano,
apareceu vestida de Guarda Civil
Municipal. Ela também trajou-se
durante a folia baiana da heróina
Maria Quitéria.
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CARNAVAL DOS 70 ANOS
DO TRIO ELÉTRICO

Mulher, um mês basta
para que elas
sejam lembradas?

Fotos: Valter Pontes/Secom e Alfredo Filho/Secom

Domingos Ailton

Carlinhos Brow abre e
fecha o Carnaval de
Salvador
Foi no cartão postal do Farol da
Barra, em mais um belíssimo pôr do
sol, que o Carnaval de Salvador foi
oficialmente aberto no início da noite
de quinta-feira (20 de fevereiro). O
prefeito ACM Neto entregou as chaves da cidade ao Rei Momo Dilson
Chagas, em solenidade realizada em
cima do "pranchão" onde o cantor,
compositor e instrumentista Carlinhos Brown iniciou a maior festa de
rua do planeta, comandando uma
turma formada por 150 músicos do
Movimento Percussivo Timbaleira
Drummers.
"Outras cidades podem tentar
imitar, mas só Salvador sabe fazer a
festa desse jeito. Nenhuma outra tem
o charme de Salvador, com esse pôr
do sol, com um músico como Carlinhos Brown, um dos maiores do mundo, começando a folia, e com mais de
20 atrações que vão tocar sem cordas,
de graça, aqui no Circuito Dodô (Bar16
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ra-Ondina) na noite de hoje", vibrou
ACM Neto, em conversa com a
imprensa.
Carlinhos Brow também comandou um arrastão na meia noite do dia
26 de fevereiro encerrando oficiaomente o Carnaval.

Camarote 222
homenageia Cortejo Afro
2222: 22 carnavais de Camarote

Expresso e 22 anos de Cortejo Afro. É
com essa dupla comemoração que
um dos espaços mais desejados da
folia baiana celebrou o Carnaval 2020.
Em uma reverência ao Cortejo Afro,
entidade cultural nascida no bairro de
Pirajá, em Salvador, o Camarote
Expresso se veste da representatividade, da criatividade e da estética
arrojada do bloco para celebrar os
seus 22 anos. Além da homenagem
especial, este ano o camarote trouxe
outras duas novidades: a estreia em
novo endereço na Barra e a volta da
Varanda Elétrica.
A homenagem ao Cortejo Afro
possui alguns motivos, mas, o motivo
importante é que as grandes marcas
vejam o Cortejo. O poder público
deve continuar apoiando, mas, o carnaval da Bahia chama as grandes marcas por causa deles, que fazem muita
diferença no carnaval; não apenas o
Cortejo, mas, representando todos os
blocos que inclusive já homenageamos no Expresso", afirmou Flora Gil
(foto), esposa do cantor Gilberto Gil,
responsável e anfitriã do Camarote
Expresso 2222.

Kelly Vieira Costa Santos

A

s mulheres merecem muito
mais do que homenagens por
uma data ou outra, por mais
significativa que esta seja, o mundo
está se mostrando cada vez mais feminino pelas fortes ações das mulheres.
O empoderamento feminino é o
assunto mais falado durante o Mês da
Mulher, são lembradas através da
mídia e são citadas aquelas mulheres
que venceram barreiras do preconceito, as que venceram as carreiras profissionais, se saíram dos assédios morais
principalmente no trabalho, superação dos seus problemas muitas vezes
causados pelos homens, como a violência, a desigualdade de oportunidades e tantas outras conquistas que no
passado eram difíceis de serem conquistadas.
Imaginem só as conquistas que
elas ainda tem pela frente, se continuarem preparadas e encorajadas. As
mulheres estão engajadas em todos os
processos de desenvolvimento da
sociedade, e quando elas se engajam é
sinal de que haverá uma evolução e se
depender delas teremos um mundo
melhor para todos.
A cada dia que passa observamos
o número de mulheres que assumem
funções importantíssimas nas empresas e na sociedade de um modo geral,
infelizmente muitas mulheres ainda
sofrem o preconceito por pessoas que
acreditam que a mulher foi feita para o
lar. Pessoas assim não sabem que a
mulher tem um papel especial perante
Deus, acredito que ela foi criada para
ajudar a humanidade na superação de
momentos difíceis.
Elas são tão especiais e únicas
que é através delas que: os filhos recebem as primeiras lições; cuidam da
família de um a forma única e nem
sempre tem um parceiro cúmplice de

suas ações; Muitas delas são abandonadas pelo marido e continua atuando
sozinha na educação dos filhos e no
alimento para casa; cuidam das tarefas
domésticas; da vida profissional; da
vida amorosa; do marketing pessoal;
cuida do corpo; do esposo; da saúde
física e mental dos filhos; e na madrugada acorda para verificar se os filhos
dormem tranquilamente e depois de
poucas horas de sono volta a rotina
diária da vida profissional e pessoal.
Ser mulher não é apenas a diferença biológica é muito mais do que
gênero é a alma que fala, e de repente
chega mais um 08 de março, o dia
internacional da mulher, a época em
que mais se fala de uma mulher, da sua
força do seu empoderamento, do seu
sucesso, profissionalismo, beleza,
talento, responsabilidade, atitude.
Apesar de todas essas conquistas
ainda há um grande problema que
vem assolando a sociedade, que é a
violência doméstica e familiar – que
hoje é considerado saúde pública.
Mesmo com essa limitação, existem
exemplos de mulheres que não cruzam os braços diante dos problemas,
elas interferem mesmo no destino,
arregaçam as mangas, vão para a bri-

ga, mulheres que estão além , que
desafiam padrões e precipitam os
acontecimentos.
O empoderamento feminino se
torna cada vez mais forte, melhorando
a auto estima do gênero, despertando
a consciência, expressando as suas
ideias sem medo do “não”, brigam
pelos direitos. Na verdade, hoje, embora de forma tímida, vivemos um
momento onde as mulheres estão
brilhando, esse cenário tem contribuído para que haja o crescimento da
participação das mulheres em todos
os contextos da sociedade.
O mês de março é de homenagens e conscientização da importância
da mulher em todas as situações, na
vida pessoal, trabalho, política, educação e especialmente na família. Que
nesta data as histórias de grandes
mulheres possam ser relembradas e
que sirvam como exemplo para que
um dia possamos vê-las abrindo caminhos, que hoje parecem difíceis.
Que elas, as mulheres, possam
ser sempre o que querem ser.
Sobre o autor: Kelly Vieira Costa Santos é Administradora e pedagoga, especialista em Metodologia do Ensino Superior e Gestão Pública.
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Pulsando com
Lílian Almeida
Adriana Maria de Abreu Barbosa

O

convite do mês de março é
para ler o novo livro da poetiza Lílian Almeida: Pulsares.
Você pode saber mais dessa baiana de
Salvador, professora da UNEB, visitando o seu blog “Cartas, fotografias e
outros guardados” (https://lirio almeida.wordpress.com)
Em Pulsares, Lilian me fez chorar
profundamente com o poema Saudade. Lá eu encontrei uma mulher, uma
máquina de costura, e nossas roupas
na mão dessa mulher agora ausente. E
eu, filha de costureira, me irmanei
com essa ancestralidade de meninas
pobres cujas roupas estavam na mão
de uma mulher que costurava. A
mulher do poema já era saudade, a
minha ainda não, mas o choro nos
irmanou. Eu não sei se a mulher
ausente do poema era biográfica ou
ficcional, mas a mulher do poema me
comove porque ela evoca mulheres
reais. Por evocar mulheres reais, a
literatura é documento, mas por me
comover; a literatura é monumento.
Entretanto, não acho que o novo
livro de Lílian seja um livro sobre
mulheres, ouso dizer que não é! Muito
menos sobre mulheres negras. A meu
ver só há mulheres no livro de Lílian na
última parte intitulada Eclipse. Em
Eclipse a sexualidade emana de um
corpo feminino. Há referências explícitas com em “a fêmea exala o cheiro
rubro da vida “do poema Cio. Em
outros versos o sexo biológico da
mulher é metáfora, como “concha
aberta” e “carne fendida”.
10
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A primeira parte que leva o título
do livro(Pulsares) é sobre o existir. E
nesse existir há uma busca por um eu
anterior ao ego. Um eu poeira das
estrelas. Um eu conectado com um
cosmos. Um eu transcendente e, por
isso, anterior as HISTÓRIAS. Portanto
um eu ainda sem marcas de gênero,
classe e etnia. Um eu cuja a pertença é
Divina. Sobre esse eu transitório e em
transição, mas que já mora dentro
desde sempre nos contam alguns
poemas do livro “grávida do ser que
me habita vou parir a mim mesma.
Outra”. “Mergulho no dentro de mim.
Palavras águas retidas. Represa de
poesia. No chão de existir. “E existir
perpassa o fazer poesia.
Lílian nos lembra Cecília, parece
dizer de um jeito novo que “não é feliz
nem é triste: é poeta.” E diz isso, na
primeira parte do livro, também como
Cecília, com menos marcas sociais.
Entretanto muito mais esperançosa:
A vida é o acender e o apagar da luz.
Existir é maior (no poema Fiat Lux) Há
meninos e meninas na lírica de Lilian.
Na contemplação do infinito I há um
coração de menino; em Contemplação do Infinito II há um olhar de menina. Enquanto poeira das estrelas e
desbravadores de um eu anterior às
Histórias, a lírica de Lílian ainda não
tem gênero.
Na parte 2, Siderações, a vida
cotidiana preenche a tela: começa
com a linda metáfora de que o vagalume é memória das estrelas e termina
com um poema que fala de uma rua:

Na rua Marechal mallet. A água que
beijou o asfalto chia. Sob os pneus dos
automóveis (me lembrando Drummond). Da poeira das estrelas até o
chão da rua. De Cecília a Drummond.
Influências literárias pra pensar o existir? Existir sendo poeta, ou poetisa?
Pesquisadora de Helena Parente
Cunha há, na poesia de Lílian, vestígios
de uma certa influência temática e
estética nesse dizer sobre existências
e transcendências. Existências e
transcendências imbricadas com o
fazer poesia sempre. E de fato só aparece a poetiza, nos finalmentes do
livro. Na parte última, quando caída
das estrelas e atravessadas todas as
ruas, há uma fêmea descobrindo prazeres. Entretanto o gozo parece também memória de tempos primeiros:
“carne fendida de estelares gozos” é o
que diz o último poema Galáctico Há
uma mulheridade em Lílian cuja a
pertença é das galáxias, anterior a
todo o processo histórico que nos
separou como mulheres.
Lílian Almeida, escritora, mulher
e negra, nos desafia e encanta por nos
devolver uma poesia liberta do compromisso de tanto engajamento político exigido nos tempos atuais. Há espaço para ser poeta também. Desfilar
lampejos de memória das estrelas em
nós e nos resgatar de tantos aprisionamentos, limitações e dor. Em pulsares
há um convite a existir.
*Carioca, feminista e professora de Literatura
da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia

de um dia com 36h para dar conta de
tudo, empresária, digital influencer e
social mídia, e que procura ter uma
qualidade de vida relacionado a motivação diária e inspiração para cuidar
da sua beleza interna e externa, auto
estima e saúde, os seguidores que
mais interagem acabam virando meus
amigos fora da internet e se veem em
mim, uma mulher forte que mostra
que a vida tem seus altos e baixos, e
que isso é normal e que mesmo assim
consegue um pouco de tempo para
família e amigos.
Tainan Galdino - Meu público é bem
diversificado, nada mau para alguém
que ama a diversidade e respeita cada
um na sua singularidade. Sou eu mesma, igualzinha fora e dentro das redes
sociais!
Janaina Chaves - Meu público é 90%
feminino, na faixa etária de 10 a 40
anos. voltado para moda, estilo de
vida e viagens. Estabeleço por stories,
IGTV, ao vivo e já realizei encontrinho
com as seguidoras.
A que você atribui esse de trabalho
do digital influencer ser majoritariamente feito em Jequié por mulheres?
Samara Barreto -Verdade, a maioria
são mulheres. Acredito que o público
de meus seguidores maior é de mulheres.
Giulia Hayne - Pelo fato de que aqui
na cidade, aparentemente, as mulheres se importam mais com esse tipo de
trabalho e assuntos relacionados às
redes sociais! Até acho que isso é bem
comum na maioria das cidades, rs.
Juliana Machado - Jequieenses,
assim como outras localidades, ainda
apresentam uma resistência com os
bloggers/digitais enquanto profissionais, então atribuo justamente essa
resistência para um número menor de
personalidades masculinas nesse
meio.. Muitos começam, mas desistem e, mulheres são mais persistentes
nesse sentido. (desculpem). Apesar
de que o cenário masculino de digitais
tem seus nomes que representam.
Márcia Nunes - Nunca parei para pen-

sar sobre este fato. Mas é verdade!
Porque as mulheres costumam ser
mais corajosas de mostrar sua realidade para inspirar outras, além de conseguir fazer várias coisas de uma só
vez, porque a gente gosta mais de
aparecer do que homem mesmo,
talvez seja isso... além do mais as questões voltadas ao feminismo, a necessidade que estamos tendo em fazer as
coisas melhorarem para nós, pode ser
um dos fatores.
Tainan Galdino - As mulheres são
maioria no mundo né? Preparem-se
vamos dominar ele (risos)
Janaina Chaves - A mulher vem cada
vez mais tomando seu espaço. E através da influência digital facilitou a
maneira de mostrar que ela pode ser
o que ela quiser!
Quais os temas que você aborda e
que segmentos estão em seu foco de
atuação?
Samara Barreto - Compartilho sobre
uso de novas mídias e também sobre
minha vida diária, cuidados com a
saúde, beleza e tenho parcerias com
empresas, cursos e treinamentos.
Giulia Hayne - Como falei anteriormente, meu perfil é Lifestyle: na própria descrição tem “de tudo, um pouco”, já que eu não escolho apenas 1
tema para trabalhar. Minha vida é o
meu perfil, tudo que faço, nas outras
coisas que trabalho/atuo, e por isso
possui tantos assuntos!
Juliana Machado - Meu nicho é moda
e beleza, autoestima e docência. Muitos não sabem, mas apesar da “pouca” idade (25) sou formada em Licenciatura em Dança pela UESB e sou
servidora publica efetiva da secretaria
de educação do estado da Bahia (40
horas semanais), do último concurso
de 2018, então sou docente da área
das artes e volta e meia eu abordo
assuntos sobre a professoralidade, as
dificuldades de ser uma professora de
rede pública, mulher e jovem. Sou
bailarina também, gosto de compartilhar sobre o universo da linguagem da
dança, além de assuntos como moda

que também sou apaixonada, gerando sempre discussões acerca do
nosso papel como mulher na sociedade.
Márcia Nunes - Usamos o termo "lifestyle", pois mostro o meu cotidiano
com ênfase em motivação diária no
empreendedorismo feminino, no
cuidado com a saúde física e mental
através do esporte, lazer, e um pouco
de moda cotidiana nos provadores de
lojas.
O Lifestyle pode ser um estilo de vida
que qualquer pessoa. Somos seres
humanos com vontades, anseios e
propósitos diferentes. Não podemos
pegar e colocar todos em uma caixa e
dizer: “isto é bom para todo mundo”,
porque nem sempre é.
Não é disto que a sociedade precisa.
Precisam de pessoas mais humanas,
preocupadas com aquilo que lhes
cerca, que questionam normas, valores e que buscam ter uma vida com
sentido e este sentido para grande
parte das pessoas se dá através de
uma vida com propósito. E o que é o
propósito? Este vai depender de cada
um. Num mundo tão consumista,
cheio de regras e padrões, tento mostrar que a vida é diferente para todos
e fazer as pessoas pensarem que o
realmente é bom para cada uma
delas. Uma ajuda em outras formas
de viver e aprender. Fazer as pessoas
refletirem e agirem.
Tainan Galdino - A dança que é a
minha profissão, meu campo de estudo, trabalho. Projetos sociais, faço
parte de um grupo de dança chamado
Aulão Show (@aulaoshow) onde fazemos diversos trabalhos beneficentes
e ajudamos pessoas carentes em
Jequié. Falo sobre aceitação, pois
passei pela transição capilar (alisava
desde criança e em 2018 cortei e deixei ele natural) ajudo as pessoas a se
amarem como são. Sou apaixonada
por redes sociais e tecnologia, mostro
a minha vida pessoal.
Janaina Chaves
- Abordo temas
como moda, dicas de viagens, odontologia também e maquiagem.
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tenho tido muita credibilidade realmente, e isso meu deixa imensamente grata e feliz. Pois costumo vestir a
camisa da empresa a qual faço a parceria, prefiro nem chamar de clientes,
mas sim de amigos, pois o sucesso dos
negócios dele me interessa e me motiva a continuar. Se eu não for profissional, cumprido com o que propus a
eles, não teria ética e me sentiria
muito mal com isso. Time que anda
junto, todo mundo sai ganhando.
O público pode começar analisando a forma que o digital influencer
se relaciona com ele pelo próprio
direct, a forma de tratar com respeito,
o tempo de espera em resposta e etc,
além do mais, um profissional não
compra seguidores para crescer número de forma não orgânica, e tenta roubar contratos de outras profissionais
do ramo, como já aconteceu comigo.
Tainan Galdino - Jequié está começando a entender esse mundo agora,
mas vejo que já existe uma aceitação
e que estamos ganhando nosso espaço, precisamos de mais reconhecimento, porém acredito que isso vem
com o tempo. As pessoas gostam
muito de criticar, porém esse mundo
do Instagram tem dado oportunidade
para as pessoas mostrarem o seu
talento, viverem coisas novas, serem
vistas, que talvez sem ele isso não
aconteceria.
Janaina Chaves - O público consegue
diferenciar pelo profissionalismo, a
verdade, a dedicação e seriedade nas
informações transmitidas!
O que representa uma influenciadora digital?
Samara Barreto - É uma oportunidade
incrível de ajudar as pessoas com a
criação de conteúdo.
Giulia Hayne - Uma pessoa normal
(que não é “famoso” ou algo assim),
mas conhecida, que testa, dar dicas e
conselhos, indica bons produtos, para
pessoas que possam vim à ser futuros
consumidores, além de fazer um
papel, também importante, de ser
uma amiga aos que precisam.
14
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Juliana Machado – Meu trabalho é
como uma vitrine, onde exponho
muitos assuntos, algo da vida que de
algum modo poderia auxiliar as pessoas que acompanham meu trabalho
na Internet e, como parte fundamental, contribuo para algum tipo de
mudança ou efeito mais profundo no
consumidor da mídia social. A figura
do Influenciador digital está diretamente ligada à publicidades e marketing, entretanto, por trás desse estereótipo instaurado, existe uma pessoa comum, que tem suas inseguranças, medos, acertos e erros, mas a
cada dia se reinventa e tenta exercer
sua influência, seu poder de persuasão para o melhor daqueles que o
acompanha.
Márcia Nunes - Muitos veem como
uma pessoa que gosta de estrelismo,
que gosta de aparecer. Mas nosso
trabalho demanda muito tempo,
responsabilidade perante nossas
ações no dia a dia, e aos nossos contratantes, pois as pessoas se inspiram
no que fazemos e usamos. Além disso, costumo dizer que somos o atual
"outdoor", estamos expostos para
representar marcas e ações. Por isso
tamanha responsabilidade sobre a
vida de pessoas que estão alí nos
assistindo.
Tainan Galdino - Para mim é Influenciar pessoas! Mais do que mostrar
produtos, lojas que são boas, acredito
que é influenciar para serem melhores, para lutar pelo que acreditam,
para acreditarem nos seu sonhos, se
amarem, amar o outro, mostrar que a
perfeição não existe e que isso é normal, ajudar acima de tudo.
Janaina Chaves - Representa uma
pessoa acessível que pode agregar no
cotidiano das pessoas, uma vez que
passando dicas, opções e situações
acabam acrescentando de alguma
forma direta ou indiretamente na vida
do seguidor. É o novo conceito de
informações, onde você pode contemplar através da tela do celular o
que se passa no mundo de cada nicho
escolhido.

Qual é seu público e como você estabelece uma comunicação com seus
seguidores?
Samara Barreto - Através no meu
canal de youtube e instagram compartilho sobre novas tecnologias e
marketing digital para empreendedores e empresários.
Giulia Hayne - Meu público é variado
e possuo vários nichos dentro do meu
perfil. Abordo sobre tudo que faço e
vivo! Lifestyle! Estabeleço uma comunicação sempre autêntica e positiva
Juliana Machado - Meu público é
majoritariamente feminino, sendo no
Instagram 62% (tenho 21.521 seguidores) e no blog 80% (cerca de 800 mil
visualizações), no youtube também
tenho um público feminino maior,
mas não sei te mensurar atualmente
em porcentagem, possuo 4.800 inscritos. Variam na mesma faixa etária
que eu, entre os 18 e 25 anos, sendo
Jequié a minha principal localização
de seguidores concentrados, seguido
por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Jaguaquara. Eu estou aqui para
e por eles, então é primordial que eu
escute todas as sugestões, todos os
feedbacks acerca dos conteúdos que
crio em todas as plataformas. Sempre
respondo e-mails, directs, comentários no instagram/blog/youtube, porque se eles falam comigo eu preciso
falar com eles de volta, essa conexão é
importante sempre, independente de
onde você esteja no pódio dessa
internet de meu Deus. Porque da
mesma maneira que fui projetada na
internet por eles, posso perder minha
credibilidade se eu deixar de ter essa
relação proximal de ouvi-los sempre.
Márcia Nunes - Meu público é misto
em relação a homem x mulher e por
uma pequena diferença em números,
constado em sua maior parte por
mulheres de 30 a 40 anos prioritariamente, de alma jovem, geralmente
elas estão no meu instagram interagindo por que se inspiram e se veem
numa pessoa, no caso eu, mulher real,
que mesmo não tendo filhos, tem uma
vida dividida em 3 funções e precisaria

PORTUGUÊS...
URGENTE!
Álvaro de Mello Veiga*

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA
Na formação do ser humano e como esteio educacional, a importância da leitura é indiscutível. Através dela, colhemse a todos os momentos frutos culturais com consequente expansão de conhecimentos.
É antiga a queixa de que as pessoas leem pouco. Não há propriamente uma crise de leitura; existe, isto sim, o fato de
as obras indicadas pelas escolas não serem o alvo de preferência de nossos alunos. Uma rápida passagem pelas livrarias da
capital oferece uma visão de quanto tem aumentado a venda de livros – fato comprovado pelas editoras –,
proporcionalmente ao número de leitores.
Dentre as inúmeras vantagens que o ato de ler oferece, citem-se estas: enriquecimento vocabular, melhoria
linguística e do raciocínio, diversificação do conhecimento, descoberta de um novo mundo.
Atualmente, a todos os momentos, depara-se com inúmeros textos de circulação social: jornais, revistas, "blog",
"internet". Os estatutos literários mudaram.
Não se deve, entretanto, descurar da leitura dos clássicos. Nela reside a grandiosidade literária, o pensamento na
mais alta expressão. Torna-se seletiva no universo de ideias atemporais.
Diante de tantos benefícios, a leitura deverá fazer parte de cada um de nós e ser incentivada desde a tenra idade a fim
de que se transforme em hábito, e, desse hábito, em vício incurável.
Licenciado em Letras (Português e Inglês) pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Professor de português, redação, literatura luso-brasileira
e latim; escritor; gramático; músico; artista plástico; membro da Academia de Letras de Jequié, da Academia Brasileira de Estudos e Pesquisas Literárias, Brasília (DF), da Academia de Cultura da Bahia, Salvador (BA).

Singular e plural, mar e sertão
Pequenos detalhes, imensa dimensão
Motivo para sorrisos e para sofrimento também
Alegria, tristeza, amor e dor, vive além...
E quem há de desvendar os seus mistérios?
“O coração de uma mulher é um oceano de segredos”
Coragem, determinação, força, indecisão, luta, medos
Maria de Nazaré, Maria Madalena, Teresa D´Avila
Hipácia, Helena de Troia, Cleópatra VIII, Joana d'Arc
Catarina Paraguaçu, Escrava Anastácia, Chica da Silva,
Luiza Mahim, Cecília Meireles, Leila Diniz, Rosa Luxemburgo
Anita Garibaldi, Maria Quitéria, Dandara, Anésia Cauaçu

Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mãe Meninha do Gantois
Nanã Burokô, Iemanjá, Oxum, Iansã, Oiá, Obá, Ogunitá
Maria Betânia, Clarice Lispector, Florbela Espanca
Chiquinha Gonzaga, Olga Benário Prestes, Dalva de Oliveira
Indira Gandhi, Evita Perón, Simone de Beauvoir, Marilyn Monroe,
Carolina Maria de Jesus, Cora Coralina, Carmem Miranda
Mãe Nininha Preta, Raquel de Queiroz, Zilda Arns, Zélia Gattai
Elis Regina, Clara Nunes, Raimunda Putani Yawnawá
Mariele Franco, Conceição Evaristo, Malala Yousafzai, Helena Ribeiro
Maria Bonita, Maria Xangô, Maria, Marias, poesias
Muejer, Donna, Femme, Frau, Womam, Mulher
Domingos Ailton
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Influenciadoras digitais
Domingos Ailton

Janaina Chaves

Márcia Nunes

I

nfluenciador Digital ou digital
influencer é um produtor de conteúdo que utiliza seus canais online (principalmente blogs e redes sociais) para influenciar comportamentos
- tanto na internet como fora dela.
O marketing de influência é uma
estratégia que ocorre por meio de
plataformas digitais, como Instagram,
YouTube, TikTok e LinkedIn. Essa
abordagem de marketing consiste em
praticar ações focadas em indivíduos
que exerçam influência ou liderança
sobre potenciais clientes de uma marca.
Em Jequié o protagonismo do
marketing de influência é desenvolvido por mulheres. Entrevistei por
email as principais influenciadoras
digitais da cidade: Samara Barreto,
analista de sistemas e consultora de
mídias sociais, Giulia Hayne, estudante de Fisioterapia da UESB, Juliana
Machado, que é licenciada em Dança
pela UESB e professora de artes da
rede estadual de ensino, Márcia
Nunes, que é pedagoga pela UNEB/
UESB, Tainan Galdino, que é licenciada em dança também pela UESB e
Janaina Chaves, que é discente do
curso de Odontologia do Campus de
Jequié da UESB.
12
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O que levou você a se tornar uma
influenciadora digital?
Samara Barreto - Sempre gostei de
tecnologia e comunicação. Em 2005
eu era funcionária em uma empresa
de contabilidade, fiz o site da empresa
e tomei gosto. Pedi demissão e abri
meu negócio. Sou analista de sistemas e pós graduada em Marketing
Digital.
Giulia Hayne - Foi uma coisa muito
natural... Comecei indicando alguns
produtos e mostrando um tratamento que eu estava fazendo, comecei
receber propostas de divulgações e,
desde então, nunca mais parei.
Juliana Machado - Na verdade eu
estou inserida na internet muito
antes desse termo digital influencer
ganhar notoriedade. Comecei em
2015 a postar um pouco de minha
rotina de recém-casada no Instagram,
mas logo percebi que a plataforma
me limitava escrever sobre alguns
temas, foi então que em 2016 criei
meu blog que inicialmente se chamava ameliafitness.com visto que meu
nicho era sobre dicas domésticas e,
também criei um canal no youtube
com o mesmo propósito. Desde então
passei a dar dicas sobre vários assuntos, até que o IG começou a crescer.

Giulia Hayne

Expandi os tipos de conteúdo abordados na rede, sempre buscando informar, incentivar e ajudar quem me
acompanhava em qualquer plataforma digital. Ganhei espaço na internet
com meu trabalho devido muito
esforço e dedicação para criar conteúdo que apresentasse alguma relevância na vida de alguém de maneira
criativa e com minha personalidade
inserida.
Márcia Nunes - Foi acontecendo após
eu fazer divulgações da minha própria
empresa de alfajor (Lalui Alfajor
Jequié) e as pessoas começaram a me
pedir para divulgar os deles.
Tainan Galdino - Sempre falo que não
me considerava uma ID, tinha bastante seguidores pelas pessoas admirarem meu trabalho com a Dança e eu
postar muito sobre isso que está no
meu dia-dia. Porém comecei a receber propostas para atuar nessa área,
então achei interessante começar e
teve uma grande aceitação para
minhas seguidoras e meus seguidores.
Janaina Chaves - O meu amor pela
comunicação, por estar conectadas
com pessoas e por poder compartilhar minhas alegrias e tristezas
de uma forma a agregar na vida das

pessoas que me acompanham, atrelo
isso ao humor e dicas valiosas.
Como seu trabalho tem conseguido projeção nas redes sociais e no
cotidiano dos profissionais?
Samara Barreto - Me dedico muito ao
que faço. Estudo e ne atualizo sempre
para oferecer qualidade no conteúdo.
Giulia Hayne - Graças à credibilidade
que tenho com meus seguidores,
confiança, mostrando e falando,
tudo, sempre de forma bastante verdadeira.
Juliana Machado - Meu termômetro
para saber se meu trabalho tem projeção são as conversas que tenho com
eles no direct/e-mail, sendo seguidor
ou empresa. No cotidiano sei que
tento diariamente levantar questionamentos e ações melhores, como a
Juliana Professora, nas redes sociais, a
JS blogueira tem o mesmo papel, mas
nas redes sociais meu medidor são os
retornos tanto de pessoas que gostam de minhas publicações e publicidades, quando das empresas parceiras. Ou seja, meço minha audiência
por meio do diálogo.
Márcia Nunes - A projeção é de forma
totalmente orgânica, usando ferra-

Samara Barreto, Analista de Sistemas
e Consultora de Mídias Sociais

mentas que aprendi em cursos com
Samara Barreto (analista de sistemas
e mentora em redes sociais), e estudos individualizados, para que temas
atuais, como atividade física para uma
qualidade de vida (apenas um dos
assuntos que abordo), por exemplo,
cheguem até as pessoas do outro lado
da tela, quanto mais pessoas se interessam pelos temas, mais empresas
se interessam em suas marcas serem
representadas por mim, pois assim,
estão sendo vistas e o público tendo
interesse, já que passo credibilidade
sobre o que falo.
Tainan Galdino - Tenho um alcance
bastante positivo pelos temas abordados no meu Instagram, gosto de
mostrar coisas que faço, uso, de qualidade, nada é fictício. Já usei o insta
para denunciar coisas que aconteceram comigo e percebi que várias pessoas passavam pelos mesmos problemas, para pedir ajuda para pessoas
carentes e recebi diversas doações.
Janaina Chaves - Tem conseguido
projeção pela espontaneidade e verdade que passo para todos. Sinto uma
responsabilidade social muito grande
ao qual eu me comprometo a passar o
melhor que eu posso.

Tainan Galdino

O seu trabalho tem tido credibilidade
pelo profissionalismo e pelos estudos que tem feito. Como o público
pode diferenciar uma profissional de
uma pessoa que não ética nas redes
sociais?
Samara Barreto - A internet é uma
mídia incrível! Mas é preciso muita
dedicação e ética nos negócios.
Giulia Hayne - Primeiramente pelo
comportamento que tenho, levando
tudo bastante profissionalmente e
depois com as ações em si.
Juliana Machado - Enquanto existem
muitos se dedicando e seguindo do
bom senso, outros se utilizam de
meios menos respeitáveis, ofuscando
todo o processo necessário para a
conquista de um espaço nesse meio e,
eu sinceramente só sei te dizer que o
público percebe claramente quando a
pessoa sabe conduzir profissionalmente e quando só estão no “oba
oba”, querendo mídia. O público é
sagaz e sabe diferenciar quem faz de
verdade e quem faz apenas para
ganhar visibilidade e fama. Porque se
tornar conhecido na internet vem
como consequência do bom trabalho
que você desenvolveu.
Márcia Nunes - Sim, graças à Deus

Juliana Machado
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