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convidadas:

Bethânia Lima  ·  Cledivânia Pereira  ·  Flávia Freire  ·  Jussara Correia

Larisse de Souza  ·  Mariele Araújo  ·  Marília Rocha  ·  Rayane Mainara

Rosilene Pereira  ·  Simone Silva  ·  Soraya Vieira  ·  Viviani Fujiwara

mulher 
potiguar
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Fale ConoscoExpediente

Há quem acredite que a maior virtude da 
mulher seja se manter doce quando a vida 
se torna dura, amarga e cruel. A mulher 

precisa lidar com muitas obrigações, papéis e expe-
dientes, tudo ao mesmo tempo. Esperar que ela se 
mantenha afetuosa o tempo inteiro é acreditar no 
mito do modelo, da mesma forma que exigir que 
ela seja apenas rocha é subestimar a capacidade 
transformadora da alma feminina. Mas essa não 
é a discussão que norteará a edição 109 deste Nós, 
do rN. Nosso propósito aqui é mostrar um pouco 
mais da mulher potiguar, guerreira na essência, 
bonita por decisão da natureza. de Leste a oeste, 
do Seridó ao Litoral, a mulher norte-rio-grandense 
que vai escrevendo a história deste Estado com suas 
próprias mãos. Clara Camarão, Nísia Floresta, Celina 
Guimarães, Auta de Souza, Auzira Soriano, Joana 
Bessa, Maria do Céu Fernandes, dona Militana, 
Ademilde Fonseca, Núbia Lafayette, deborah Seabra, 
Laly Carneiro e tantas outras Marias, Antônias, 
Joanas, Franciscas que ferram sua marca ao enfrentar 
os preconceitos e tradições, que criam sozinhas 
suas famílias deixando legados culturais, sociais e 
econômicos essenciais para o desenvolvimento deste 
país. Mas não só as vencedoras; também aquelas 
que continuam sofrendo a grave opressão masculina 
e social. Vítimas da violência doméstica, do ciúme, 
da raiva desumana que faz a mão criminosa de seus 
companheiros derramarem seu sangue sem motivo 
algum. Questões que nos levam a uma reflexão sobre 
os mitos que ainda permanecem instalados em 

Suzy Noronha 
diretora geral do dEI
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Larisse de Souza
Jornalista. Atuou na TV 
Assembleia, InterTV 
Cabugi e na prefeitura 
de Natal. É assessora 
da deputada estadual 
Cristiane dantas e do 
vice-governador Fábio 
dantas.

Mariele Araujo
Jornalista. Foi produtora 
na TV ponta Negra, 
secretária adjunta 
de Comunicação da 
prefeitura Municipal de 
Natal e hoje atua como 
assessora de imprensa 
na ALrN.

Marília Rocha
Jornalista. Atuou como 
repórter e editora do 
portal Nominuto; Tribuna 
do Norte; TV ponta Negra 
e TV Assembleia. Hoje 
coordena a comunicação 
da ALrN.

Rayane Mainara
Jornalista. Atua como 
fotógrafa. Trabalhou 
como fotojornalista 
na Tribuna do Norte 
e hoje compõe a 
equipe de Assessoria 
de Comunicação do 
Governo do Estado.

Cledivânia Pereira
Jornalista. Atuou como 
repórter do diário de 
Natal e Coordenadora de 
Comunicação do Governo 
do rN. É editora execu-
tiva da Tribuna do Norte 
e sétima jornalista  mais 
premiada do Nordeste.

Soraya Vieira
Enfermeira e 
diretora da Escola 
profissionalizante 
Catarina de Siena. 
Jornalista Social, 
editora do portal: 
sorayavieira.com.br

Rosilene Pereira
Como jornalista, 
trabalhou em São paulo 
e Natal. Hoje, além de 
editar revistas e fazer 
parte da Assecom do 
Governo, escreve livros 
personalizados.

Jussara Correia
Jornalista graduada 
pela universidade 
potiguar. Atuou como 
repórter no diário de 
Natal e na Assessoria de 
Imprensa da Assembleia 
Legislativa do rN. 
Editora do NÓS, do rN. 

Viviani Fujiwara
Artista plástica gaúcha, 
reside em Natal há seis 
anos. Viu no Graffiti 
uma forma de atingir 
o maior número de 
pessoas com a sua arte.

Simone Silva
Jornalista, formada 
pela universidade 
Federal do rio Grande 
do Norte. Atua como 
produtora de eventos e 
cronista social. 

Bethânia Lima
Formada em 
Jornalismo e 
Letras pela uFrN. 
Especialista em 
Literatura Brasileira. 
Atua na equipe de 
produção cultural da 
oficina da Notícia. 

Flávia Freire
Jornalista, com 
passagens pela TV 
ponta Negra, SimTV, 
redeTV-MT, diário de 
Natal.  Trabalhou nas 
prefeituras de Natal e 
Lucas do rio Verde-MT. 
Atua na Assecom rN.

nossa comunidade, fenômenos que se mantêm vivos 
numa sociedade que se moderniza todo dia, mas que 
continua vitimizando a mulher de maneira covarde, 
injusta e desumana. o governo estadual trabalha 
sério em defesa da mulher potiguar. Contamos 
com a sabedoria do governador robinson Faria que 
trabalha pelo reconhecimento de nossos direitos e 
vai além, quando faz questão de contar com grandes 
mulheres junto com ele à frente de sua gestão, como 
você vai conferir na reportagem #Empoderadas. 
Mulher potiguar é mais que uma revista, uma ode 
à mulher, mas também à liberdade, aos direitos 
básicos, de ir e vir, de trabalhar e poder dizer não 
– e não significar unicamente não. uma home-
nagem a nós mesmas e às mulheres que amamos. 
As que nos ensinaram, como nossas mães e nossas 
avós, as que nos dão a condição de aguentar o dia a 
dia, como nossas amigas, e até àquelas com quem 
brigamos, mas com quem dividimos os momentos 
mais importantes de nossas vidas, que são nossas 
irmãs. No meu caso específico, a minha irmã Sonia 
Noronha, que viajou antes do tempo para a morada 
eterna, mas que deixou em nós uma lição valiosa de 
amor próprio e coragem de vencer com dignidade 
um dia de cada vez, neste desafio constante de 
construir o nosso futuro. Boa leitura!
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oportunidade

Governo oferece orientações 
para empreendedores do RN

Viviani Fujiwara

Natureza Feminina
Natal, 2016

Periscópio Galeria de Arte

História

Movimento

Projeto de reestruturação da Rampa será 
executado esse ano

Ciclistas ganham novo espaço para 
prática de esportes

um dos principais corredores turísticos 
do rio Grande do Norte ganhou um impor-
tante equipamento para a população. o gover-
nador robinson Faria inaugurou a ciclovia da 
rota do Sol, na rN-063, em Natal. A cons-
trução atendeu a um pleito antigo de ciclis-
tas e esportistas e dará mais segurança e 
comodidade para os que trafegam de bicicleta 
pela região. A obra teve investimento de r$ 
1.646.906,37, foi concluída em nove meses 
e possui 5km de extensão por 3m de largura, 
entre a rotatória do bairro Cidade Verde até 
a entrada de pium.

o Centro Cultural da rampa vai dar novo 
impulso ao turismo do Estado e abrir novas 
vertentes para o turismo histórico e cultural. 
A obra está orçada em r$ 8,7 milhões e tem 
hoje 30% dos serviços executados. A previsão é 
de que seja concluído em dezembro deste ano 
com área de 13 mil m², incluindo o Memorial 
do Aviador, auditório para 126 pessoas, espaço 
em homenagem aos aviadores e para eventos, 
área de administração e banheiros. Terá, ainda, 
área para exposições temporárias e permanen-
tes (acervo da história da aviação e da 2ª Guerra 
Mundial), bar temático, loja de souvenir, banhei-
ros, espaço externo com vista para o pôr do sol 
no potengi, estacionamento.

uma das principais iniciativas do Governo do 
Estado no estímulo ao empreendedorismo local, 
o Escritório do Empreendedor completou três 
meses de funcionamento em janeiro com saldo 
positivo. Inaugurado em outubro de 2016, o 
espaço registrou a abertura de 603 empresas 
no rio Grande do Norte e 3.827 atendimen-
tos. os dados são reflexos do investimento na 
Junta Comercial do Estado (Jucern). o objetivo 
é reunir em um único espaço todos os serviços 
necessários para realização de abertura, licen-
ciamento, manutenção e baixa de empresas, 
além de esclarecer dúvidas sobre as questões. 
o horário de funcionamento do local é das 9h 
às 19h, no Shopping Via direta, em Natal. Em 
breve, a cidade de Mossoró também ganhará 
um Escritório do Empreendedor.
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Identidade

No Rio Grande do Norte, uma em cada cinco mulheres atende por esse nome simples, forte, 

mas recheado de significados
 

Por Cledivânia Pereira

Somos Todas Marias

Todos nós temos uma Maria em nossas 
vidas. Elas são irmãs, filhas, mães, compa-
nheiras, amigas, jovens, mais experientes, 

avós, tias, colegas de trabalho. Não raro, elas são 
irmãs, mães e filhas em uma mesma casa. No rio 
Grande do Norte, uma em cada cinco mulheres 
atende por esse nome simples, forte e recheado 

significado
Senhora soberana
Vidente
pura.

origem
Maria é um nome de ori-
gem incerta, provavelmente 
se originou a partir do 
hebraico Myriam, que sig-
nifica “senhora soberana” 
ou “a vidente”. por ser um 
nome muito difundido, antes 
mesmo da época de Jesus 
Cristo, é possível que derive 
do sânscrito Maryáh, que quer 
dizer literalmente “a pureza”, 
“a virtude”, “a virgindade”.

“Queria dar à minha filha a mesma bênção que 
eu tive... E o nome Maria materializa essa minha 
fé... a fé na vida. Somos abençoadas, não tenho 
dúvidas disso!”, relata, emocionada, a jornalista.

Em algumas famílias, todas as mulheres da 
casa carregam a grafia dessa devoção. A radia-
lista Suerda Medeiros é registrada como ‘Maria 
Suerda’. “Minhas duas irmãs também trazem 
esse nome: Maria Suzete e Maria Suzana. Nossa 
mãe se chamava Maria do Céu. Ela era uma grande 
admiradora de Maria, mãe de Jesus, e quis nos 
aproximar dessa fé. Adoro ser Maria. Minhas 
irmãs também. E adorava quando minha mãe me 
chamava ‘Maria Suerda’”, lembra com carinho.

aceitação
o nome, por ser simples e comum, muitas 

vezes não agrada às jovens ‘Marias’. “Já achei 
o nome chato, quando criança, mas hoje gosto 
muito”, explica a jornalista Maria Emília. A casa 
dela é a das ‘três Marias’. A escolha foi do pai. Ele 
queria homenagear uma professora antiga que se 
chamava ‘Maria Emília’. “Como mainha também 
se chama Maria, quando minha irmã nasceu, rece-
beu o mesmo nome para fazer o trio”, completa.

A universitária Maria Eduarda (18) con-
fessa que, quando mais jovem, não gostada do 
nome. “Mas agora vejo como um nome forte, 
me lembra a resistência das mulheres inte-
rioranas, mulheres batalhadoras”, conta feliz. 
Ela lembra carregar um nome histórico, que 
está muito associado aos mais velhos, traz toda 
uma carga positiva. “Acho que identifica a força 
feminina”. Ela não sabe bem a história da esco-
lha do nome. “Meu tio que escolheu o nome, 
nunca soube bem o motivo...  mas também é o 
nome da minha mãe e era o da minha avó, de 
certo modo, vejo como uma herança”, relata.

#M-A-R-I-A

acidente
Algumas Marias surgem por ‘acidente’. A 

enfermeira Maria Sena deveria ter nascido Jailza 
Sena. Mas, ao chegar ao cartório, o pai dela sim-
plesmente esqueceu o nome escolhido e regis-
trou a menina como Maria. A mãe, a criou como 
Jailza... durante anos, o nome Maria não passou 
de um compromisso burocrático. Só era revelado 
nas chamadas escolares e no local de trabalho, já 
que os documentos não traziam qualquer refe-
rência ao ‘nome’ de fato e não de direito.

Só adulta, Jailza contratou um advogado e 
conseguiu mudar os dados oficiais e acrescentou 
o ‘nome fantasia’ que recebeu desde que nas-
ceu. Mas a história do nome mais popular do rN 
ainda tinha um novo e emocionante capítulo na 
vida da enfermeira. Na segunda gravidez, ela já 
tinha escolhido o nome para a filha: Lívia. Mas, 

complicações no parto a fez assumir um com-
promisso de fé, e assim nasceu a Lívia Maria.

amor
Algumas Marias são Marias antes mesmo 

de nascer. A educadora Kamila Campos Maciel 
engravidou em maio de 2015. o mês é conhecido 
como o mês de Maria, por isso não teve dúvidas 
do nome da filha. “A gente queria um nome 
simples e comum... sem complementos. Mas o 
que definiu mesmo, foi o fato de eu ter engra-
vidado no mês de maio. Na verdade, todos os 
caminhos nos levaram a Maria”, explica Kamila.

Independente do motivo para a escolha do 
simbólico nome MArIA, a palavra carrega sig-
nificado que retira de todos nós as mais belas 
emoções. Todos nós temos pelo menos uma 
Maria para amar! ■

dados IBGE/rN
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egito
Há autores que atribuem a ori-
gem do nome Maria à raiz egíp-
cia mry, que significa “amar”. 

Mar
Existem outras teorias que tradu-
zem o nome Maria para “mar de 
amargura”, “a forte”, “a que se 
eleva” ou, ainda, “estrela do mar”. 

Mãe de Jesus
A personagem mais forte com 
este nome é a mãe de Jesus, 
descrita no Novo Testamento. 

#nomesPoularesrn
Maria - 340.982 registros
José - 145.709 registros
Francisco - 120.082 registros
João - 72.132 registros
Antonio - 49.811 registros
pedro - 24.286 registros
Ana - 59.986 registros
Francisca - 58.551 registros
Antonia - 18.562 registros
rita - 13.697 registros

* Segundo o IBGE, há 130.348 
nomes diferentes na popu-
lação brasileira.

de significados. São 341 mil Marias potiguares, 
cujas histórias de vida podem resumir a de todas 
as mulheres que aqui nasceram. os dados são do 
IBGE, que no primeiro semestre deste ano divulgou 
estudo sobre os nomes dos brasileiros e M-A-r-I-A 
figura como o mais popular, seguido de J-o-S-É, 
que está no registro de 145 mil pessoas.

A origem do popular nome é incerta. A 
tese mais aceita é que se originou a partir do 
hebraico Myriam, que significa “senhora sobe-
rana” ou “a vidente”. o nome é difundido no 
mundo inteiro mesmo antes da época de Jesus 
Cristo, filho da mais popular de todas as Marias. 
por isso, alguns historiadores apontam a pos-
sibilidade de ser derivado da palavra Maryáh, 
que quer dizer literalmente “a pureza”, “a 
virtude”, “a virgindade”.

Fé
Quase sempre, a escolha pelo nome mais 

popular do rN – e do mundo - está rodeada de 
lindas histórias de fé, milagres, amor e ale-
gria. Foi assim com a jornalista Maria da Guia. 
o nome dela seria Ana Flávia ou roberta, mas 
a mãe teve complicações durante o parto e, em 
meio à agonia, fez promessa junto à padroeira 
de Acari (onde morava): se ocorresse tudo bem, 
a filha seria chamada Maria da Guia.

Com 37 anos, Maria da Guia recorreu ao 
mesmo compromisso de fé. Grávida da segunda 
filha, também teve sérias complicações de saúde 
– pré-eclampsia. E a pequena, que se chamaria 
apenas Luísa, também recebeu a marca do amor e 
força que o nome ‘Maria’ carrega. Após semanas 
na uTI, Maria Luísa cresce saudável e distribui no 
sorriso a alegria da fé registrada no seu nome. 

Foto cedida
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Maria Emília e Maria 

Eduarda, ao lado da 

mãe Maria. A força  das 

mulheres interioranas. 

A pequena Maria já 

tinha esse nome mesmo 

antes de nascer
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A coragem e dedicação de duas mulheres para manter vivas 

relíquias do passado, poesia e literatura 

Preservação

Mulheres guardiãs 
de memórias

Por Mariele Araújo

Não era o gosto pelos bordados de renda 
ou crochê, pela culinária, por vestidos 
ou qualquer outra marca do universo 

juvenil feminino daquela época. Era a paixão 
pela literatura, o encantamento das palavras, 
o fascínio da curiosidade e da memória. Zelma 
Bezerra Furtado, aos 16 anos começou a enve-
redar pela atividade literária a partir de uma 
pesquisa sobre as origens e desmembramentos 
de sua família. Lourival Bezerra, o pai amigo e 
incentivador. Lá estava ela, Zelma, predestinada 
a ser guardião de memórias.

Filha de Maria Elizabeth Bezerra Furtado 
e terceira de cinco irmãs, potiguar, natalense. 
Zelma Furtado queria saber mais sobre a famí-
lia Bezerra. o despertar dessa história gene-
alógica chegou a originar a construção de um 
museu da família no município de São Tomé, 
mas revelou também a mulher que seria exi-
mia pesquisadora de destaques femininos do 
rio Grande do Norte.

A moça, que se alfabetizara na Escola do 
Movimento de Educação popular “de pé no 
chão também se aprende a ler”, escreveu seu 
primeiro livro de poesias “ No ritmo da Chuva” 
em 1980. A escritora estava alí, como marca da 
personalidade de Zelma, que ainda no ginásio 

foi premiada no Concurso Nacional de Literatura  
Aurélio Buarque.

Em 1989 idealizou e ajudou a implantar a 
Biblioteca do Educador da Secretaria Municipal de 
Educação, que hoje integra o Centro Municipal de 
referencia em Educação Aluízio Alves. Graduada 
em pedagogia pela universidade Federal do rio 
Grande do Norte, uFrN (1980-83), educar sem-
pre foi também sua vocação, impulsionada pela 
força e liderança.

Certa do poder, competência e habili-
dade das mulheres, Zelma Bezerra Furtado 
foi seduzida por revelar potências feministas, 
quando por duas décadas desenvolveu pesqui-
sas históricas sobre o pioneirismo feminino. 
“Sempre tive um pouco de feminista e um pai 
que não discriminava a mulher por ser mulher. 
recebi dele todo apoio”, disse Zelma. A escri-
tora e pedagoga, que ao iniciar na Associação 
de Jornalistas e Escritoras do Brasil começou 
a expandir conhecimentos com as potiguares, 
originando assim esse trabalho.

Estamos falando daquela que fundou a 
Academia Feminina Norte-rio-Grandense de 
Letras e o Memorial da Mulher no rN.  o jurista 
Jurandir Navarro em seu livro “rio Grande do 
Norte, o Trabalho e sua Grandeza”, diz: A vontade 

resoluta, impulsionada pela luz da razão, faz dessa 
mulher intelectual uma autentica líder dentre os 
que mourejam na área cultural no rN [...].

o pioneirismo das mulheres também foi objeto 
de escrita de Zelma na coluna “Ellas por Ela”, no 
Jornal de Natal em 2001. Zelma Furtado recebeu 
a Medalha de Mérito Nísia Floresta, do conselho 
Municipal dos direitos da Mulher e das Minorias – 
CMdMM, da prefeitura do Natal, o Trofeu potiguar, 
do Governo do Estado, entre outros.

o fruto de décadas de dedicação à literatura, 
educação e pesquisa está no acervo presente da 
biblioteca de sua casa. Cada caixa, documento, 
carta, fotografia, livro ou até mesmo dedicató-
ria está lá, guardada em sua fortaleza literária 
e cultural, cuidadosamente separadas. “Ser 
mulher não é fácil, poético como pode parecer. 
Sou casada, tenho filhos, uma casa, um trabalho 
que exige muito e uma busca constante para 
fazer o meu melhor”, disse a escritora, biógrafa, 
educadora e genealogista.

Zelma é considerada a guardiã de histórias, 
poesias e literatura, cada uma do seu jeito e no 
seu tempo. reveladora de mulheres que que-
braram tabus, reviraram costumes e abriram 
caminhos fazendo-as vivas para nosso convívio 
neste século, trazendo-as para o  nosso tempo.

O amor pela mãe foi a 

inspiração de Cleudia

Rayane Maianara

Colecionadora  
de sentimentos

das doces lembranças maternas e da tra-
dição familiar de guardar objetos e mostrar a 
história de cada um deles, surgiu o Museu rural 
Auta pinheiro Bezerra, na Fazenda Boa Hora 
em Santa Cruz. 

Assim, da coragem e do imaginário femi-
nino, começou o primeiro museu da cidade 
que guarda relíquias históricas, como fotos, 
documentos e muitas informações que mere-
cem serem compartilhadas. A responsável pelo 
museu é Cleudia Bezerra que motivada pelas 
memórias e pertences de sua mãe, restaurou a 
propriedade da família.

o Auta pinheiro teve início como um local 
de exposição dos pertences dos Bezerra mas 
cresceu e com mais de 3 mil peças virou o maior 
museu do Trairí, incorporando peças regionais 

ao acervo familiar. Hoje a propriedade recebe 
estudantes e grupos turísticos de todo o Brasil.

Mais do que coleção de objetos, o museu 
que fica localizado junto ao planalto da 
Borborema, possui 5 trilhas com árvores da 
caatinga que estavam em extinção. Mais de 
40 espécies vegetais foram catalogadas. No 
começo da trilha, que contém a pedra do Sapo, 
do Jurití e do Chapéu, há uma oiticica secular, 
próximo a um riacho, onde foi inaugurado um 
altar em seus galhos com os 3 santos padroei-
ros da fazenda, Santa rita, Nossa Senhora do 
rosário e São Francisco.

“Comecei utilizando meus recursos par-
ticulares, adquiri objetos e fui somando ao que 
nossa família possuía, como um moedor de cana, 
carro de boi e casa de farinha. Além da parte 

sentimental sobre o hábito de minha mãe, 
eu também tinha um desejo de transmitir 
para os outros. Eu não queria que a existên-
cia da minha mãe fosse esquecida com sua 
morte. Além disso, fui por 35 anos professora 
de geografia e ciências sociais e queria passar 
as minhas viagens e experiências para outras 
pessoas”, explicou Cleudia.

Auta pinheiro Bezerra, a inspiração para 
a criação do museu, faleceu com 90 anos. 
Segundo sua filha, ela foi uma mulher rústica 
e rural que saiu da fazenda para a cidade após 
a morte do marido. Muito atuante tornou-se 
líder na igreja e era a responsável pela noite 
dos agricultores em Santa Cruz. uma mulher 
de pouco estudo, submissa ao marido, que pas-
sou a atuar como uma liderança na região. ■
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Relato

Ser mãe: uma 
história sem fim

“Ser mãe é amar alguém mais do que a você e ver esse sentimento crescer a cada instante, 

como se não fosse mais caber no peito”

O bebê adormeceu! Corre, pega o compu-
tador e começa a escrever o texto sobre 
a experiência da maternidade. Bem, 

posso começar dizendo que é, sem dúvidas, o 
sentimento mais intenso que já experimentei. 
ops, ouço um chorinho... o bebê acordou! daqui 
a pouco eu retomo. E foi, mais ou menos assim, 
entre um cochilo e outro, entre uma mamada 
e outra, que eu consegui concluir esse relato.

Mas, na verdade, Francisco sempre existiu no 
meu coração. o filho e o nome, que para mim 
representa bondade, desprendimento, respeito, 
caridade e revolução. Sim, isso mesmo, revolução! 
pois o homem que me inspirou nessa escolha 
pensou no outro mais do que em si. para mim, 
esse ato de amor é revolucionário.

Eu sempre dizia a todos que o meu maior 
sonho era ser mãe e que eu vivia para ver 

Aliás, essa história nunca terá um fim, pois 
a experiência é tão nova e surpreendente a cada 
instante que até mesmo quando eu estiver velhi-
nha ainda vou ter coisas para contar sobre “ser 
mãe”. Mas começo dizendo que a maternidade 
mudou tudo aqui por dentro. Meu filho nasceu e 
eu renasci. Francisco é o seu nome. Isso mesmo, 
nome de santo, nome de velho, como muitos 
vieram me dizer no momento em que o escolhi. 

este dia chegar. Quando, de fato, eu soube que 
estava grávida, confesso que senti medo. E agora? 
Como será a minha vida daqui para frente? Será 
que eu dou conta? Bem, o que eu posso dizer é 
que a natureza age. E é muito impressionante 
essa coisa do instinto. E creio que isso acontece 
não apenas com mães biológicas, mas com as 
mães de coração também. Afinal, maternidade 
é uma coisa, parir é outra. umas nascem para 
viver essa experiência, outras apenas colocam 
filhos no mundo. E hoje eu sei a diferença. Sei 
daquilo que todos me falavam: ser mãe é amar 
alguém mais do que a você e ver esse sentimento 
crescer a cada instante, como se não fosse mais 
caber no peito.

Mas, vamos começar do começo: a gestação. 
A tão temida fase dos enjoos, dores, desconfor-
tos com o peso, cuidados a mais com a alimenta-
ção, entre outras coisas. posso dizer que fui muito 
abençoada durante as 38 semanas e quatro dias 
em que estive grávida. Ah, essa coisa de contar os 
meses por semanas irritava muita gente que me 
perguntava em que estágio da gravidez eu estava. 
Mas é a forma como nós aprendemos a contabili-
zar a espera. E que doce espera! Montar o enxoval 
e sonhar, sonhar muito com o rostinho do bebê. 
Será que vai parecer com o papai ou com a mamãe? 
Bem, quem o conhece diz que é a minha cópia. 

Atravessei o momento da gestação com ale-
gria. Não tive enjoos, nem problemas de saúde e 

pratiquei atividade física até as últimas semanas 
antes do parto. Ao final, é claro, o cansaço vai che-
gando, até porque ganhei 11 quilos e eu nunca havia 
estado com aquele peso. Então, a gente pensa: “Está 
chegando a hora”. Será que conseguirei ter o tão 
sonhado parto normal? Será que eu suporto a dor? 
Será que não é melhor fazer uma cesárea? Mas a 
recuperação é tão dolorosa. E a amamentação? Será 
que vou ter leite? Junto a estes questionamentos 
ainda existem os famosos “pitacos” de pessoas que 
nem sempre querem te ajudar. Sempre acolhi as 
dicas de familiares e amigos que tentavam me dei-
xar melhor e mais segura. Mas tive que “engolir” 
muitos comentários deselegantes e desagradáveis, 
que tantas vezes me magoavam. 

“ele estava tão lindo! Parecia um sonho”
o tempo passou e chegou o grande dia. Assim como eu 

imaginava, Francisco veio de surpresa, dez dias antes da data 
prevista para o parto. Como na maioria dos casos, comecei 
a sentir as contrações de madrugada, mas não imaginei que 
havia chegado a hora. passei o dia indo a clínicas fazer exames 
de rotina, depois fui mostrá-los à obstetra. “doutora, estou 
sentindo dores desde as 3h30 da manhã”. Ao me examinar, 
veio a notícia: “Você está em trabalho de parto. Vá para o hos-
pital se internar que mais tarde eu chego”. oi?! Como assim?! 
Então, vamos lá. resolvi tudo, fui em casa buscar as malas e 
me internei por volta das 19h.

Francisco nasceu no dia 31 de maio de 2016, uma data que, 
para mim, era mais do que especial. Sou católica e devota incor-
rigível de Nossa Senhora. No dia em que ele chegou, a Igreja 
celebrava a Coroação de Maria, dia muito importante para os 
fiéis da minha religião. E aquilo me deixou muito emocionada. 
Às 22h30 - hora do seu nascimento -, eu vivia um turbilhão de 
sensações. Imaginava que seria lindo e especial, mas ao ouvir 
o choro do meu filho, meu mundo parou. E o relógio come-
çou a registrar o tempo de forma diferente a partir daquele 
momento. Era uma nova vida, uma nova Jussara.

o parto não foi normal, pois não havia condições. 
Após a cirurgia, tive uma pequena complicação que 
logo foi contornada pela equipe médica. Ao chegar ao 
quarto do hospital, o segundo encontro com meu filho 
e a sensação de ter a personificação do amor nos meus 
braços. Ele estava tão lindo! parecia um sonho. Tudo 
havia, de fato, mudado. Eu, que já me considerava mãe 
desde a época da gestação, naquele momento tive a 
certeza dessa missão. 

o cansaço, as dores do trabalho de parto, todos os 
medos e angústias que me cercavam durante os nove 
meses de gravidez haviam se desmanchado como açúcar 
no café. olhar o meu filho, tão pequeno e indefeso nos 
meus braços, ouvir seu choro, sentir seu cheiro, tocar 
a sua pele. Como descrever sensações tão intensas? 
Impossível. Só posso dizer que é como se houvesse uma 
festa com fogos de artifícios dentro de mim. 

Logo que chegamos em casa, nos deparamos com as 
enormes mudanças que aconteceriam daquele momento 
em diante. A rotina, de fato, deixava de existir e tudo 
girava em torno daquele pequeno ser, tão dependente 
de nós. A fase de adaptação foi suavizada com o amor 
dos amigos e familiares que sempre estavam por perto 
para nos ajudar. Nossa casa estava sempre cheia de afeto 
e, mesmo nos dias mais cansativos, fazíamos questão 
de receber todos que traziam tanto carinho para nós. 

Eu poderia escrever páginas e mais páginas falando 
sobre a delícia de ter um filho, mas sei que muitos diriam 
que estou poetizando demais. Também poderia descre-
ver as dificuldades desses primeiros dias com o bebê, 
mas correria o risco de ser chamada de ranzinza. Na 
verdade, quem tem filhos e quem não tem deve imagi-
nar que os primeiros meses de uma criança fazem seus 
pais chegarem ao esgotamento físico e mental, mas 
também os levam ao extremo das mais belas emoções.

o que eu gostaria de deixar registrado neste texto 
é o que o meu filho me ensina todos os dias. São lições 
suaves de amor, simplicidade e coragem. Ele me ensina 

a ser paciente quando o seu choro parece não ter fim. 
Mostra-me que um olhar de carinho pode curar qual-
quer dor e que um sorriso sincero - ainda que sem 
dentes -, enche a vida de qualquer pessoa com a mais 
genuína alegria. Meu filho me ensina que a presença 
é mais importante do que qualquer presente com-
prado numa loja e que não importa a roupa que estou 
vestindo, ou quanto eu tenho de dinheiro no bolso. o 
valor de alguém está no sentimento que ela dedica ao 
seu próximo. Francisco não tem noção se o seu quarto 
custou “x” ou “y”. Ele só quer dormir em paz, seja num 
colchão, no berço, numa rede, num sofá. Ele ganhou 

uma banheira de presente, mas gosta mesmo é de tomar 
banho numa bacia que custou r$ 20. 

Francisco me ensina que preciso ter coragem. 
Que preciso resistir. Que a dor e o cansaço chegam, 
mas tenho que me refazer. por ele e por mim. o 
meu filho me ensina a rezar todas as noites antes 
de dormir, olhando para ele dormindo tranquilo 
no seu berço. E que nossa oração não precisa ser 
longa, só precisa ser de gratidão. Ele também me 
ensina muito sobre deus e Seu grande amor por 
nós. Que morrer por alguém é sublime e viver por 
esse alguém é sagrado. ■

João Gilberto Sobrinho

Jussara Correira - Arquivo Pessoal

“Francisco me ensina que preciso ter coragem”
Jussara Correira - Arquivo Pessoal

Por Jussara Correia 
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O Rio Grande do Norte é o quinto Estado com maior número de casos de violência doméstica. E é nesse 

âmbito que atua a Secretaria Extraordiná ria de Políticas Públicas para as Mulheres.

Violência

A cada sete minutos 
uma nova agressão

Por Marília Rocha

G ritos. Choro. desgraça. Era assim que o 
mundo de Maria Cristina se desenhava 
toda sexta-feira. o pânico batia a sua porta 

no mesmo momento em que o companheiro, o  
João também chegava. o bater na porta parecia 
indicar mais uma noite de transtorno para a dona 
de casa.Machismo. Alcoolismo. Agressão.

Aos 45 anos, Maria Cristina não acreditava 
mais em amor, respeito e compreensão. Ela 
era, antes de qualquer outra definição subje-
tiva, uma mulher forte. Era ela que financiava 
o pouco de conforto de sua casa. E ela era que 

mais sofria, mais apanhava. Menina criada no 
interior, Maria Cristina era uma mulher cheia de 
sonhos, até sofrer as primeiras agressões. Em 
uma delas, foi hospitalizada e por vergonha dos 
vizinhos, apontou a causa para o espancamento 
como um assalto.

os dados apontam que no Brasil, a cada 
sete minutos , uma nova denúncia de violência 
contra mulher é feita. Violência física, sexual 
e verbal. Na lista dos agressores estão, em sua 
maioria, os seus companheiros. Mais novos, 
mais velhos, mais fortes. Mais selvagens. 

o rio Grande do Norte é o quinto estado 
do país com maior número de casos de violên-
cia doméstica, principalmente nos municípios 
de Natal, Mossoró e parnamirim. o Estado que 
registra o maior número de vítimas no Brasil é o 
Espírito Santo. de acordo com dados do Tribunal 
de Justiça do rio Grande do Norte (TJrN), o rio 
Grande do Norte tem mais 15 mil processos 
judiciais relacionados à crimes contra a mulher.

As denúncias contra agressores são feitas 
através da Lei Maria da penha (nº 11.340/2006), 
que pune agressores e protege as mulheres 

por outras de maior eficácia, sempre que os direi-
tos reconhecidos pela Lei Maria da penha forem 
violados. A lei também permite que, a depender 
da gravidade, o juiz possa aplicar outras medi-
das protetivas consideradas de urgência. Entre 
elas, está o encaminhamento da vítima e seus 
dependentes para programa oficial ou comuni-
tário de proteção ou de atendimento, determinar 
a recondução da vítima e de seus dependentes 
ao domicílio, após o afastamento do agressor e 
determinar o afastamento da vítima do lar, sem 
prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos 
filhos e recebimento de pensão. Sempre que 
considerar necessário, o juiz pode requisitar, a 
qualquer momento, o auxílio da força policial 
para garantir a execução das medidas protetivas.

outro avanço no combate a violência 
contra a mulher foi dado em março de 2015 
quando foi sancionada a lei 13.104/2015, a Lei 
do Feminicídio, classificando-o como crime 
hediondo e com agravantes quando acontece em 
situações específicas de vulnerabilidade (gra-
videz, menor de idade, na presença de filhos e 
situações correlacionadas).

Voltando para Maria Cristina. Mais do que 
um exemplo, as agressões que ela sofre podem 

ser enquadradas nos chamados “crimes pas-
sionais” que tem geralmente como motivação 
o ciúme e uso de álcool e outras drogas. “A vio-
lência contra a mulher possui fases que com-
põem um ciclo que pode se tornar vicioso, repe-
tindo-se ao longo de meses ou anos. É comum 
que esse ciclo se repita, com maior violência 
e menor intervalo entre as fases”, destaca a 
psicóloga Marianne Araújo, que detalha ainda 
que a maioria das agressões acontece dentro 
das residências das vítimas e tem  início com 
ameaças e agressões verbais, como uma forma 
de “instrumento de resolução de conflitos”.

outro dado importante é que as agressões 
ocorrem em todas as idades e classes sociais: 
“Aspectos financeiros, culturais e sociais podem 
desencadear a violência contra a mulher, com 
graves repercussões. Em muitos casos, o com-
panheiro está desempregado e sem perspectiva 
de retorno ao mercado de trabalho, aumentando 
as estatísticas de violência contra a mulher. 
Sob o domínio do medo, muitas mulheres não 
denunciam”, argumenta a psicóloga.  

Grupos no rio Grande do Norte militam 
no trabalho preventivo, de conscientização 
em busca da mudança de cultura em relação 

através de processos criminais. A lei inclui bri-
gas entre companheiros homem e mulher, e 
também casais homossexuais, transmulher 
(transgênero que são identificadas por gênero 
feminino) e agressões por parentes, como pai, 
tio, avô ou irmão.

Ao denunciar, as mulheres buscam medi-
das protetivas que podem ser o afastamento 
do agressor do lar ou local de convivência 
com a vítima, a fixação de limite mínimo de 
distância de que o agressor fica proibido de 
ultrapassar em relação à vítima e a suspensão 

da posse ou restrição do porte de armas, se 
for o caso.  o agressor também pode ser proi-
bido de entrar em contato com a vítima, seus 
familiares e testemunhas por qualquer meio 
ou, ainda, deverá obedecer à restrição ou sus-
pensão de visitas aos dependentes menores, 
ouvida a equipe de atendimento multidisci-
plinar ou serviço militar. outra medida que 
pode ser aplicada pelo juiz em proteção à 
mulher vítima de violência é a obrigação de 
o agressor pagar pensão alimentícia provi-
sional ou alimentos provisórios.

A Maria da penha também restringe a movi-
mentação dos bens da vítima também podem 
ser protegidos por meio das medidas protetivas. 
Essa proteção se dá por meio de ações como blo-
queio de contas, indisposição de bens, restituição 
de bens indevidamente subtraídos pelo agres-
sor e prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos materiais 
decorrentes da prática de violência doméstica.

de acordo com o ordenamento jurídico, o juiz 
pode determinar uma ou mais medidas em cada 
caso, podendo ser substituídas a qualquer tempo 

George Schall

George Schall

George Schall

George Schall

F onte das Ilustrações: Agência Patrícia Gavão

uma das prioridades da atual gestão esta-
dual foi criar a Secretaria Extraordiná ria de 
políticas públicas para as Mulheres (SpM). 
A pasta está fazendo, por exemplo, um 
forte trabalho de divulgação da Lei Maria 
da penha junto às escolas públicas com o 
projeto “Maria da penha vai às Escolas”. o 
objetivo é aler tar para a violência de gênero 
e mostrar os caminhos necessários para 
romper esse ciclo que ainda é uma tris te 
realidade em nossa sociedade. Confira outras 
ações desenvolvidas pela SpM:

às mulheres. Além da conscientização entre as 
mulheres – na busca pelas denuncias oficiais – o 
trabalho com o agressor também é feito com a 
finalidade de que não  realize a mesma prática 
contra outras mulheres. 

Em termos nacionais, no Brasil, a população 
feminina ultrapassou 103 milhões de mulheres 
em 2014. uma em cada cinco considera já ter 
sofrido alguma vez “algum tipo de violência 
de parte de algum homem, conhecido ou des-
conhecido” (Fundação perseu Abramo, 2010). 

Em relação ao mundo, de acordo com a 
mais recente publicação do Mapa da Violência, 
o Brasil tem taxa de 4,8 homicídios por 100 
mil mulheres. Em relação ao contexto inter-
nacional, o Brasil, num grupo de 83 países 
com dados da organização Mundial da Saúde, 
ocupa uma pouco recomendável 5ª posição, 
evidenciando que os índices locais excedem, 
em muito, os encontrados na maior parte dos 
países do mundo. Efetivamente, só El Salvador, 
Colômbia, Guatemala (três países latino-ame-
ricanos) e a Federação russa evidenciam taxas 
superiores às do Brasil. Mas as taxas do Brasil 
são muito superiores às de vários países tidos 
como civilizados.

parceria no lançamento do programa Justiça 
pela paz em casa do TJrN;
parceria do projeto Viver com dignidade da 
defensoria pública do rN;

reativação do Conselho Estadual dos 
direitos da Mulher;

reativação do Comitê de Enfrentamento a 
Violência doméstica e Familiar Contra as 
Mulheres - CEAV;

reativação do Comitê de Atenção às 
Mulheres presas e Egressas do Sistema de 
penitenciárias do rN – CEAMpE;

Fortalecimento das opM’S;

Exposição fotográfica – Eu não me calo;

Aplicação de pesquisa e divulgação Lei Maria 
da penha com o teatro de mamulengos e aten-
dimento na unidade móvel na festa do boi;

realização dos 16 dias de ativismo;

Capacitação aos profissionais da segurança;

Ação com as mulheres encarceradas no 
Complexo penal João Chaves;

Ato público contra a violência na Av. João pessoa 
com atendimento na unidade móvel.

Blitz educativa sobre a Lei Maria da penha;

rodas de conversas em bairros de Natal;

projeto Maria da penha vai às escolas;

Acesse o trabalho original em: www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/sobre-as-violencias-contra-a-mulher/
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Especial Mulher Potiguar

Por Rosilene Pereira e Flávia Freire

#Empoderadas
Elas nunca estiveram tão em foco no Poder Executivo Estadual e avisam: vieram para ficar

Autenticidade, colaboração, otimismo, 
emoção, intuição, iniciativa, sensibilidade, 
flexibilidade e capacidade de persuasão. 

Na análise de especialistas em recursos humanos, 
essas são apenas algumas das capacidades que se 
destacam entre as mulheres que estão em ascensão 
e que apontam um emergente estilo feminino 
de liderança no mercado de trabalho. Sim, isso 

mesmo: elas nunca estiveram tão em evidência, 
nas ruas, nas universidades, nas repartições, e 
tão próximas de alcançar o mesmo patamar de 
protagonismo que há séculos já é comum a eles. 

diversos são os estudos de universida-
des Brasil afora que se debruçam sobre o tão 
propalado avanço dos genes XX em cargos de 
destaque, seja na área pública ou privada. E, de 

modo geral, a constatação é a de que não há uma 
preferência específica do mercado de trabalho 
por homem ou mulher. o que se considera são 
características com ênfase mais conciliadora e 
menos diretiva, indiferente do gênero, aqueles 
predicados que já citamos no início do texto. É 
aí onde as mulheres se destacam, já que, por 
natureza, encaixam-se no perfil desejado.

Tatiana Mendes Cunha

Secretária-chefe do 

Gabinete Civil (GAC)

Desde os 18 anos de 

idade esta especialista em 

Direito Administrativo 

pela PUC/SP trabalha 

no serviço público. 

Casada e com dois filhos 

pequenos, ela concilia 

a atividade política com 

as de mãe de família e 

ainda toca o escritório de 

advocacia que leva o seu 

sobrenome. “As mulheres 

têm condições para 

conseguir o destaque que 

almejam, principalmente 

porque desenvolvem 

várias atividades ao 

mesmo tempo, o que 

ajuda no desempenho de 

sua função.”

rn: artigo definido feminino
Na população norte-rio-grandense há uma 

discreta maioria feminina: 51% dos 3,4 milhões 
de habitantes, segundo dados do IBGE reuni-
dos em 2010. Essa superioridade também se 
confirma no número de mulheres no serviço 
público estadual, que vem crescendo nos últi-
mos seis anos. Hoje, 59,48% desse quadro é do 
sexo feminino. das 61.783 servidoras do poder 
estadual, mais da metade está profissionalmente 
ativa, têm idades entre 46 e 60 anos, estudou 
até o ensino médio e é casada. 

Nesta gestão do Governo do rio Grande 
do Norte, as teses de que elas têm conquistado 
espaços de destaque se confirmam. “para que 

uma instituição se fortaleça, é indispensável pro-
mover a participação das mulheres. E felizmente 
vemos isso aqui”, conta Julianne Faria, titular da 
Secretaria de Trabalho, Habitação e Ação Social 
(Sethas) e primeira dama do Estado. Ela e outras 
11 líderes estão à frente de secretarias e outros 
órgãos da administração direta e indireta. Nunca, 
no poder Executivo, haviam sido tantas.

Certamente, esta reportagem foi uma das 
mais difíceis de finalizar nesta edição. Tivemos que 
ir atrás destas mulheres que têm agendas cheias. 
Quando não era um compromisso com uma ação 
social a ser implementada urgentemente ou uma 
viagem para divulgar o nosso turismo no exterior, 
era uma reunião na escolinha do filho que pedia 

a sua presença ou até mesmo uma necessária ida 
ao supermercado para manter a casa em ordem. 
É assim quando se administra duas, três jornadas 
diferentes. São mulheres que precisam de muito 
‘jogo de cintura’ para conciliar demandas de ordens 
tão diversas, mas igualmente importantes, e que 
são capazes de ‘ir pelas beiradas’ para conquistar o 
que querem; seja um apoio estratégico ou a apro-
vação de um projeto, por exemplo. “É importante 
não permitir que demandas pessoais se transfor-
mem em barreiras para os objetivos profissio-
nais. É possível, sim, ser mãe, cuidar da família 
e ainda ter uma carreira de destaque”, acredita a 
defensora pública-Geral do Estado, renata Alves 
Maia, mãe do pequeno davi, de 3 anos.

Julianne Faria

Titular da Secretaria de 

Trabalho, Habitação e 

Ação Social (Sethas)

Habituada a uma rotina 

de quase 20 anos 

de trabalho político 

nos bastidores, a 

bacharela em direito 

e analista de sistemas 

trouxe sua experiência 

de base para o seu 

primeiro cargo público. 

Ocupando uma das 

principais vitrines do 

Governo, ela acredita 

que o protagonismo 

feminino no Executivo 

só tende a crescer. 

“Sou idealista, assim 

como minhas colegas. 

Conseguimos realizar 

ações importantes 

com poucos recursos, 

o que é estratégico em 

tempos de crise.”

Juliska Azevedo

Secretária de 

Comunicação 

(Assecom)

A jornalista acumula 

mais de quinze anos 

de experiência em 

comunicação pública 

e jornalismo impresso. 

Tem a tarefa de alinhar 

ações entre os mais de 

50 órgãos do Estado. 

“É um desafio ao qual 

me dedico com alegria 

por integrar uma equipe 

altamente técnica, que 

recebe do governador o 

aval para fazer o melhor 

trabalho possível pela 

população”. Casada e 

mãe de uma garota de 

11 anos, ela acredita 

que “cabe às mulheres 

provarem seu valor 

profissional e não 

cederem a preconceitos 

ou pré-julgamentos”.

Suzy Noronha

diretora-geral do 

dEI (departamento 

Estadual de Imprensa)

Acostumada a 

adversidades – casou 

cedo e logo foi mãe, 

conciliando a vida de 

dona de casa com a 

de universitária – a 

publicitária e jornalista 

é hoje a responsável 

pelo departamento de 

onde saem publicações 

oficiais importantes, 

como o Diário Oficial do 

Estado. Ocupar o cargo, 

para ela, agrega um valor 

sentimental: “Estudei 

no colégio Salesiano, 

vizinho ao DEI, e 

sempre imaginava o que 

acontecia nesse prédio 

tão charmoso. Hoje, 

estou aqui fazendo o que 

amo, que é jornalismo.”

Rayane Mainara
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Cláudia Santa Rosa

Titular da Secretaria 

de Estado da Educação 

e da Cultura (SEEC)

Doutora em Educação, 

há 26 anos ela serve 

ao ensino, buscando 

uma educação básica 

de qualidade e 

igualitária. Para ela, 

estar posicionada no 

posto mais importante 

do ensino potiguar 

é consequência 

de sua bagagem, 

independentemente 

do seu gênero. Seu 

engajamento em 

causas sociais inspirou 

o músico austríaco 

Gottfried Schmid, 

atuante na Orquestra 

Sinfônica e na 

Filarmônica de Viena, 

que a homenageou 

com uma composição 

em um projeto 

denominado “Mulheres 

Líderes no Brasil”. R
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a sPM e a quebra de paradigmas
Basta acompanhar algumas entrevistas do 

governador robinson Faria para notar que ele 
é incansável em defender um governo disposto 
a quebrar paradigmas. pois bem. Muitas das 
dificuldades enfrentadas pelas mulheres na 
esfera pública, como a manutenção no cargo 
e a imposição de suas lideranças, nossas 12 
entrevistadas disseram não ter encontrado 
nesta gestão, talvez porque esta já tenha sur-
gido alinhada às políticas públicas femini-
nas, já fazendo a tal quebra de paradigmas 

sustentada pelo chefe do Estado. desde o plano 
de governo, elaborado ainda no período de cam-
panha, estava prevista a criação da Secretaria 
de Estado de políticas públicas para as Mulheres 
(SpM), algo inédito no rio Grande do Norte. 
para ele, a implantação da pasta foi uma das 
medidas mais importantes de seu mandato: “o 
Governo do Estado valoriza e está diariamente 
fortalecendo as ações voltadas para o público 
feminino. Com a criação desta secretaria foi 
possível dar a oportunidade de a mulher par-
ticipar mais efetivamente da nossa gestão.”

Em parcerias com outras secretarias e órgãos, 
a SpM realiza ações como a Conferência Estadual de 
políticas para as Mulheres do rio Grande do Norte 
e o prêmio Fapern Mulher pesquisadora, um reco-
nhecimento àquelas que se dedicam à produção 
científica. Mantido pela secretaria, o Comitê Estadual 
de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher se 
dedica a avaliar ações no âmbito estadual.“A criação 
da Secretaria demonstra por si o compromisso do 
Governo na construção de alicerces para uma polí-
tica direcionada à autonomia das mulheres”, revela 
Flávia Lisboa, responsável pela SpM. 

Flávia Montenegro 

Lisboa 

Secretária de Políticas 

Públicas para Mulheres 

do Rn (SPM)

Especialista em Gestão 

de Projetos e Políticas 

Públicas, casada e 

mãe de três filhos, a 

administradora trouxe 

para a causa feminina 

uma sólida experiência 

acumulada na ação 

social pelo interior 

do estado, ocupando 

este cargo pioneiro 

no Poder Executivo. 

“A paridade de gênero 

é um dos objetivos 

globais que precisam 

ser alcançados até 

2030 por meio do 

nosso empoderamento 

político”, defende. 

Ganhando espaço
outra ação expressiva no fomento dessas 

políticas aconteceu em janeiro de 2016, quando 
o Governo do Estado cedeu o terreno que abri-
gará a Casa da Mulher Brasileira no Estado, na 
Avenida Mor Gouveia, em Natal.  A casa faz 
parte de uma ação nacional da Secretaria de 
política para as Mulheres, do Governo Federal, 
e concentrará serviços para aquelas que sofrem 

violência, como apoio psicossocial, defensoria 
pública, delegacia, promotoria e juizado. 

Em 2013, uma pesquisa divulgada pelo 
Instituto de pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), revelou que o nosso estado tem uma 
média de 6,3 casos de homicídio feminino 
por 100 mil mulheres, acima do parâmetro 
nacionalde 5,8. Nesse âmbito, Fábio dantas, 
em período como governador em exercício, 

sancionou o projeto de lei que institui agosto 
como “Mês de proteção à Mulher”, com cam-
panhas educativas e palestras. para a secretária 
da Educação, Cláudia Santa rosa, a iniciativa 
fortalece a discussão que já acontece na sala 
de aula. “Este tema é trabalhado nas escolas, 
mas um mês específico para isso tem efeito 
provocativo e evita que o tema seja esquecido 
diante de tantos conteúdos”, afirmou. 

Aninha Costa

diretora presidente 

da Empresa Potiguar 

de Promoção Turística 

(Emprotur)

Os 16 anos dedicados 

ao turismo, na 

iniciativa privada, 

alçaram esta 

educadora física ao 

posto que ocupa hoje, 

onde tem a missão 

de desenvolver a 

maior vocação do 

estado, o turismo. 

“Cabe a nós lutarmos 

para aumentar a 

participação feminina 

no mercado e o RN é 

vanguardista nesse 

quesito, pois tivemos 

a primeira mulher 

brasileira a votar e a 

primeira prefeita eleita 

da América Latina. 

É preciso enxergar 

mais a competência e 

menos o gênero.”

Cátia Lopes

diretora-geral do 

Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão 

Rural (Emater/Rn)

Em 60 anos de 

instituição, esta é a 

primeira vez que o 

instituto de assistência 

rural é dirigido por uma 

mulher. Além do RN, 

apenas a Emater/RJ tem 

uma mulher à frente 

do órgão.“É desafiador, 

pois o meio rural é 

predominantemente 

masculino”, destaca 

a economista 

especializada em 

marketing pela FGV. 

Aos 50 anos, casada 

e com dois filhos 

adultos, ela diz que sua 

presença causa, sim, 

impacto, e que também 

gera expectativas no 

mercado do qual espera 

abrir mais as portas para 

a atuação feminina.

atiVas
33.809 (54,72%)

entre
46 e 60 anos

25.507 (41,28%)

ensino MÉdio
23.696 (38,35%)

casadas
31.650 (51,23%)

PERFIL DAS 61.783
SERVIDORAS 
ESTADUAIS
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Renata Alves Maia

defensora pública-

geral do Estado (dPGE)

Carioca, advogada 

com MBA em Gestão 

Empresarial pela 

FGV, a defensora 

desenvolveu o 

projeto para criação e 

implantação do Núcleo 

de Justiça Comunitária 

da Defensoria Pública 

do RN. Enxerga a 

responsabilidade 

do seu cargo como 

uma das maiores 

que já assumiu. 

“Principalmente 

no atual cenário de 

crise nacional que 

enfrentamos”, pondera.R
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Poesia

Talvez

Se pudesses, querido, avaliar
Esta dor tão violenta que devora
O meu peito cansado de te amar,

Talvez sofresses o que eu sofro agora.

Se soubesses que vivo a soluçar,
Beijando com respeito a toda hora

Esse teu nome que está cravado em meu peito,
Talvez sofresses o que eu sofro agora.

Um amor perdido no tempo

Maria Naldi Gomes Pinheiro

John Kleiton

tocando em frente
A violência contra a mulher, um entrave 

tão primário, ainda ocupa a maioria das políticas 
públicas pensadas para elas em todas as esfe-
ras de poder. Isso mostra que ainda há muito 
a avançar quando se fala em uma participação 
igualitária dos gêneros no mundo do trabalho. 
Se, numa ponta, há mulheres em posição de 
destaque discutindo a gestão de suas carreiras, 

Sâmya Aby Faraj 

Linhares Bastos

Presidente da Junta 

Comercial do Estado 

(Jucern)

Casada e mãe de duas 

filhas, a advogada 

resolveu se afastar 

da carreira quando as 

pequenas nasceram. 

“Comecei aos 18 anos, 

em um banco privado, 

e depois passei pelo 

TRE, TJ e PGE, sempre 

em cargos de gestão 

e liderança que me 

exigiram muito e 

que me deram uma 

bagagem profissional 

valiosa. Dei uma pausa 

para a maternidade, 

mas depois retomei 

os estudos para me 

qualificar”, conta. Ela 

diz que o fato de ser 

mulher sempre gera 

certa insegurança 

nas equipes, o que 

exige pulso firme 

da profissional para 

contornar a situação.

nísia Floresta
Em 1853, com a publicação de opúsculo 

Humanitário, uma coletânea de artigos 
sobre emancipação feminina, a escritora 
radicada em paris chamou a atenção do 
filósofo francês Auguste Comte. os dois 
começaram a trocar correspondência, em 
uma tentativa dela de produzir conhe-
cimento para a classe feminina em uma 
época de extrema subjugação da mulher. 

clara camarão
Índia guerreira, lutou com o marido, 

o índio poti Antônio Felipe Camarão, lide-
rando um grupo de mulheres no século 
17, contra os holandeses que invadiram 
as terras potiguares. 

ELAS ABRIRAM CAMINHO
Potiguares, elas deram importantes contribuições ao universo feminino. 

Maria do céu Pereira Fernandes
Intelectual, a educadora de Currais Novos foi a primeira depu-

tada estadual do rio Grande do Norte, eleita em 1934. Fundou o jornal 
Galvanopólis, no qual divulgava os ideais feministas propagados nos 
congressos que promovia. Foi precursora da participação da mulher 
na vida pública nacional.  

alzira soriano de souza
Aos 32 anos, negra, viúva e com três filhos menores, foi eleita 

prefeita do município de Lajes, em 1928, tornando-se a primeira 
mulher a liderar uma cidade na América do Sul. o fato foi notícia no 
“The New York Times”. A sua oposição ao governo Getúlio Vargas, o 
qual acusava de ditatorial, fez com que seu mandato durasse menos 
de um ano.

celina Guimarães Vianna 
Nascida em Natal, a professora conseguiu um registro para votar 

nas eleições de 1927 e tornou-se, assim, a primeira eleitora do Brasil. 
o feito aconteceu em Mossoró e fez do rio Grande do Norte o estado 
pioneiro no reconhecimento do voto feminino.

“A esperança de que, nas 
gerações futuras do Brasil, a 
mulher assumirá a posição 
que lhe compete nos pode 

somente consolar de sua sorte 
presente.”

Nísia Floresta, visionária, em trecho de 
“opúsculo Humanitário”, de 1853, uma de 

suas mais relevantes obras.

noutra, há aquelas em situação de vulnerabili-
dade que ainda precisam lutar pela libertação 
de uma posição de subjugação e de negação de 
direitos básicos. “Acredito que a imagem de 
uma figura frágil e ingênua está cada vez mais 
sendo substituída pela de uma mulher capaz 
e com sensibilidade aguçada, principalmente 
quando se fala em gestão pública”, confia a 
presidente da Jucern, Sâmya Aby Faraj. 

o que todas as nossas entrevistadas con-
cordam é que, apesar dos avanços na busca 
pela igualdade de oportunidades para ambos 
os sexos, o caminho a ser percorrido ainda é 
longo. passa pelo envolvimento de diversos 
setores do governo e da sociedade, engaja-
mento fundamental para uma promoção da 
igualdade de gênero de fato. ■

Rayane Mainara
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Se eu te procuro estás tão distante,
E em soluços minh’alma por ti chora,

Se eu te visse como vi outrora...

Se medisses a mágoa que tortura
Esta minh’alma aflita, e sem ventra,
Talvez sofresses o que eu sofro agora
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Nascido na sociedade civil, movimento busca desenvolver cidades serranas e tem nas mulheres um exemplo de trabalho, dedicação e superação

Por Soraya Vieira

Luz no fim do túnel
Circuito das Serras Potiguares

No Alto oeste do rio Grande do Norte, 
região cercada por lindas serras, vamos 
encontrar um movimento que saiu da 

sociedade civil em busca da valorização de uma 
região onde o arquiteto divino foi muito generoso 
com suas belezas naturais e necessita ampliar a 
sua divulgação, como forma de desenvolver as 
cidades e entorno, com a chegada do turismo 
regional. o Circuito das Serras potiguares, coor-
denado por Soraya Vieira e Gilton Sampaio, é um 
grito de atenção, respeito, coragem, confiança e 
fé de todos que querem contribuir para o  desen-
volvimento da região.

o movimento é formado por voluntários, 
apaixonados pela natureza, pela valorização 
das riquezas culturais de todos os torrões, não 

tem fins lucrativos e a sua sede é itinerante. As 
reuniões acontecem  em cidades serranas e nos 
seus arredores. Cada encontro dos circuiteiros  é 
uma festa da cultura local e debates sobre suas 
potencialidades  turísticas  vem à tona, dando 
visibilidade aos atrativos turísticos e capaci-
tando as pequenas associações, para que possam 
desenvolver emprego e renda, visando ampliar 
as opções dos visitantes.

A presença feminina está nas gestões das 
cidades serranas, como Martins, com a pre-
feita olga Fernandes; Luís Gomes, com Mariana 
Fernandes; Serrinha dos pintos, comandada 
por rosânia Teixeira e a cidade riacho da Cruz, 
com Bernadete rêgo, entre outras cidades na 
condição de vice-prefeita e de primeira-dama.

Mas a  força e o talento femininos encon-
tram destaque na confecção do artesanatos, 
exemplo disso está no centro da cidade de pau 
dos Ferros, onde você pode encontrar diver-
sos tipos de souvenirs confeccionados por um 
grupo de artesãs. Na cidade conhecida como 
princesinha do oeste, encontramos o traba-
lho encantador da professora da uErN Lúcia 
Sampaio, como o projeto Bale, levando poesia e 
teatro às escolas, promovendo uma linguagem 
educadora à juventude que é referência de um 
Brasil melhor e mais humano.

E as mulheres continuam dando sua con-
tribuição na economia, como as louceiras 
do Sítio Vieira, da Serra de São Miguel do 
Ancanjo. A líder do Grupo, raimunda Nonata 

da Silva, criou os filhos praticamente sozinha 
com a venda  tigelas, chaleiras e potes. Ela  
modela com as mãos e transforma o barro 
em lindas peças de cerâmicas.

Já na serra de portalegre, no Sítio pega, a 
dança do São Gonçalo, coordenada por Aldezes 
Bessa, mantém a cultura do São Gonçalo de 
Amarante, nascido em portugal em 1.200, 
ficou conhecido como “santo casamenteiro”. 
E mesmo tendo, na época, a igreja se rebelado 
contra esse tipo de festejo, a comunidade qui-
lombola se manteve firme na preservação da sua 
cultura. A dança é composta por doze mulhe-
res, dois homens e nos versos da rima vamos 
encontrar esse refrão mais repetido:

“São Gonçalo de Amarante
Casamenteiro das moças
Oh! casai-me a mim primeiro
Para então casar as outras”.

Assim, a brava mulher do sertão, que não 
deixou de usar batom, mostra que gosta de rou-
pas coloridas, de perfumes ativos e de um forró 
pé-de-serra para “desparecer” o dia puxado do 
trabalho, que pode ser no lar, na agricultura, 
no artesanatos na produção de doces caseiros , 
enfim , elas  continuam a sonhar e nos sonhos 
que embalam o seu dia a dia está a preservação 
da família e o crescimento dos filhos. 

As mulheres do Alto oeste ainda neces-
sitam melhorar a sua escolaridade, porque 
mesmo possuindo a sabedoria da vida, precisam 
ocupar melhores espaços na sociedade. As nos-
sas Marias, Severinas, Antônias e raimundas 
ainda permanecem presas à ditadura da misé-
ria e da falta de oportunidades. Sofrem ainda 
como a falta das chuvas que castiga a região e 
tem consequências direta na vida da mulher, 
já que a predominância das suas atividades é 
doméstica e a água está literalmente ligada ao 
seu trabalho junto à família.

Nesse contexto, o Circuito das Serras 
potiguares chega com objetivo primordial de 
contribuir para o desenvolvimento da região 
serrana e isso passa por várias vertentes, entre 
elas a linguagem de uma consciência mais 
ampla para a mulher, que tem colaborado 
de forma sistêmica para o desenvolvimento, 
deixando  para trás a  imagem de mulheres 
com aspectos maltratados, que não cuidam 
da aparência e que não usam corretamente a 
fala pela falta de oportunidades.

A palavra sincera tem a força da verdade e 
ela começa no lar, sob a égide do amor, neces-
sitando colocar em movimento e como o vento 
sopra com força nas nossas serras potiguares, 
haverá de espalhar como sementes de luzes na 
construção de um mundo novo, que contem-
ple a todos e não só as regiões mais próximas 
dos grandes centros.

Vivam as mulheres do Alto oeste potiguar. ■

Franskin Leite

As mãos que tecem a 

beleza do artesanato 

potiguar
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Sexo frágil? Que nada! Elas trabalham, são mães, esposas, amantes,  enfrentam as 

amigas “falsianes”, sangram e adoram um chamego que esquente os seus vulcões

Crônica

Não quero nada de 
menos, nem sexo

ou MuLHEr!
Eu gosto de ser Mulher.

Fácil não é!

Só quem já fez uma depilação inguinal e perdeu o sapato 
espetacular da promoção sabe do que eu estou falando.

Ser chamada de “sexo frágil”, mesmo se desdobrando 
em um milhão, sorrindo na selfie, acalentando menino 
com febre, escolhendo a lingerie perfeita ou finalizando 
aquele trabalho gigante... não é exatamente agradável. 
Cadê fragilidade?

pois bem...

Ser mulher é também não querer nada de menos, nem sexo.

As feministas que me perdoem, mas um chamego é fundamental.

Mas não qualquer um, de qualquer jeito.

Vale aquele que começa a esquentar você e seus vulcões quando 
já chega aos seus ouvidos o barulho do carro; quando seu 
nariz reconhece a nuvem da pele; quando você se mescla pelo 
olhar e quando um, já dentro do outro, explode no universo.

Estou falando de sexo com intimidade entre pessoas que 
possuem relações físicas e emocionais entre si.

E se engana quem pensa que é preciso toda uma vida para isso.

Nos últimos anos, não só o celular e os pokémons evoluíram. 
Nossa sexualidade ganhou corpo, forma, gosto e diversidade.

Escolhemos, sim.

P
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Por Simone Silva

rimos do Macho Alfa, embora a gente ainda queira um (ou 
uma, porque não?) para chamar de nosso, mas queremos 
SEr e não pErTENCEr. Na verdade queremos ser um, não 
só quando nossas partes altas e baixas se encontram.

desejamos, precisamos, queremos, nem que seja por decreto, 
encarar um “viveram felizes para sempre”, para invejinha 
branca das amigas “falsianes”.

São essas que comentam seu vestido curto e dizem que a 
culpa é sua quando assediada; são essas que olham quantos 
carros diferentes param na sua porta; observam quem ri do 
seu lado nas fotos do seu perfil.

São essas mesmas que sonham com sua espontaneidade, 
sua leveza de ser, sua fala solta, sua liberdade de ir e vir e 
dar a quem quiser, quando quiser, como quiser, onde quiser 
e a quantos quiser.

Gente bem resolvida, para não dizer mau c..... (aquela coisa 
que você está pensando), não tem tempo para a vida dos 
outros, não quer colocar um marcador de frequência na 
“pepeka” de seu ninguém.

Se frustrar, se castrar, se impor algo. Isso sim é uma violação 
e um pecado mortal para uma mulher livre, adulta, vacinada 
e com triplas jornadas.

E quando digo ser livre não quer dizer isenta de suas respon-
sabilidades, muito pelo contrário! Somente uma fêmea ciente 
de si sabe onde seu sapato Loubotin ou de cristal aperta.

Ser amada e desejada hoje, nesse louco mundo, é uma baita 
sorte, seja para a vida inteira, por uma balada ou pelos doces 
segundos que dura um orgasmo. Seja recatada, dada, bela, 
feia, do lar, da vida, de um ou de muitos.

o que uma mulher não pode - e não deve - é não SEr. É levar 
seus dias como quem folheia um livro desinteressante, é não 
se achar digna de suas ações conscientes (na cama e fora 
dela), é não achar que logo ali, dobrando na esquina, pode 
está seu par, para uma noite ou uma existência.

Você decide o que te agrada, o que te atende. A escolha é 
sua, somente.

repita (ou não) suas figurinhas sem medo.

Mulher feliz para muitos é sinônimo de profissional bri-
lhante e imbatível, de companheira marcante e inesque-
cível, mas todas nós somos, em muito aspectos, feitas de 
incoerência, somos oceanos desconexos, algo revelado e 
muito a desbravar.

Há muitas maneiras de viver, de ir caminhando por aí.

Equilíbrio e auto-responsabilidade.

Nas mulheres, essa equiparação se faz muito necessária e 
passa por outra vertente: a autoestima, que por outro lado 
influi diretamente na sexualidade.

Nós por mais evoluídas, independentes e gostosas que seja-
mos ainda nos pegamos com preocupações como: “o que 
ele vai achar da minha celulite?”.

pura bobagem, a pessoa que gosta da gente não vai se pren-
der a um detalhe insignificante, mesmo que a coxa seja uma 
pista cheia de lombadas.

Ele (ou ela) vai continuar querendo beijar sua nuca e vê sua 
pele se arrepiar, porque celulite nenhuma no mundo der-
ruba um sentimento ou desejo verdadeiro.

Mulher é um bicho complicado, triste é quem tenta entender.

Não tem poesia, carro novo, closet cheio, cheiro bom ou 
corpo perfeito que atenda.

Vamos continuar chorando no cinema, ficando de pileque 
com as amigas, adorando cheiro de criança, odiando a mens-
truação, esperando a ligação do dia seguinte e que ele possa 
adivinhar o lugar que nos acende.

Queremos os fogos de artifício sem artimanhas, os olhos 
fechados, o beijo e o resto gostosos.

Assim que somos.

É... eu gosto de ser Mulher! ■
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“Ninguém nasce mulher, torna-se.” A máxima da escritora e filó-
sofa francesa Simone de Beauvoir, publicada na obra “o segundo Sexo” 
(1949), arrebatou o mundo do século 20 com o pioneirismo da organi-
zação de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero. Não é 
equívoco atestar que o movimento que alçou as mulheres à berlinda na 
sociedade permanece cada dia mais atual. 

Esse entendimento permeia uma série de situações diariamente 
impostas às mulheres na sociedade contemporânea. os indicadores de 
referência para a construção de políticas públicas no Brasil mostram 
que as mulheres são a maioria da população brasileira, de eleitoras, com 
formação em nível superior. Contudo, no mercado de trabalho, ainda 
amargamos receber uma remuneração abaixo da que é paga aos homens. 

Na participação política também somos minoria, não por mera falta 
de interesse em sermos protagonistas nas decisões coletivas como possa 
aparentar, mas por termos sido culturalmente lapidadas para seguir 
convenções as quais não tivemos direito à escolha. Essas são apenas 
algumas das disparidades de tratamento entre os gêneros masculino e 
feminino que resistem ao longo do tempo. 

parafraseando Simone de Beauvoir, é chegado o tempo da sociedade 
conceber a ideia de que ninguém nasce homem, torna-se. Esse é a grande 
contenda do movimento feminista, ampliar o conceito de igualdade de 
gênero que, ao contrário do machismo, não tem a pretensão de sobrepor 
a figura da mulher em relação ao homem, mas colocá-la em um tripé de 
três r’s: respeito, reconhecimento e relevância.

Contudo, os passos para a construção desse novo modelo de socie-
dade, antes de tudo, igualitária, vêm sendo paulatinamente retardados 
por uma cultura antiga e intrinsecamente machista: a recentemente 
denominada “cultura do estupro”. Sim, ela existe e resiste!  A concep-
ção errônea que resulta nos casos de violência sexual contra a mulher 

pode ser identificada na sutileza do dia a dia, como se fosse um valor a 
ser perpetuado de geração em geração. 

Considerar comum o comportamento de assédio desmedido às 
mulheres, ser mais permissivo em relação à educação dos meninos e mais 
repressivos à conduta das meninas, e, até mesmo, rotular de “mimimi” 
tudo o que disser respeito à indignação do pensamento feminista, são 
situações aparentemente banais do convívio social que alimentam a 
cultura do estupro.

diante dessa realidade estabelecida, a desconstrução de precon-
ceitos em relação ao empoderamento da mulher vem centralizando as 
organizações feministas e passam a atrair a atenção até mesmo dos que 
permaneciam inertes sobre o assunto. Afinal, como ficar indiferente aos 
casos do estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 16 anos no rio 
de Janeiro, e ao da adolescente de 14 anos violentada pelo próprio pai e 
tachada de mentirosa por um promotor de Justiça? 

Certa vez, assisti a um vídeo na Internet onde homens eram paque-
rados por homossexuais. Era uma simulação para perceber as reações 
masculinas ao serem abordados. A maioria delas beirou a violência. os 
homens se sentiram incomodados em sua posição de machos. Então, 
por que as mulheres são obrigadas a gostar ao ouvir um (des)conhecido 
falar  grosserias disfarçadas de elogios?!

reverter à lógica, fazer o nobre exercício de se colocar no lugar do 
outro é começar a analisar a figura da mulher sobre o tripé dos três r’s. 
Até que isso aconteça, o movimento feminista sempre renovará o fôlego 
para tentar desarraigar a ideia sexista de mulher submissa/objeto/fútil/
frágil. uma frase atribuída a Mahatma Gandhi, um dos maiores pacifistas 
da humanidade, diz “seja a mudança que você deseja ver no mundo”. 
Neste sentido, essas breves palavras podem ser pertinentes por ousar 
trazer à reflexão de que o feminismo pode ser um ideal para todos. ■

John Kleiton

Feminismo: um 
ideal para todos

Por Larisse de Souza

Igualdade

O movimento feminista se fortalece a cada dia para ampliar 

o conceito de igualdade de gênero e não a sobreposição 

da figura da mulher em relação ao homem



Dra. Maria de Lourdes Frederico 
de O. Freitas

CLÍNICA DAS CRIANÇAS - Higiene Pré-Natal

Consultório e Residência

AVENIdA oLINTo MEIrA, 1076

CoNSuLTAS - das 15 às 17 horas

Matéria publicada em 8 de julho de 
1959,  na edição de N° 279 do Ano LXIX 
de publicação do jornal A REPÚBLICA.

C onsidero a leitura de Avódezanove e o 
Segredo do Soviético, do escritor ango-
lano ondjaki, maravilhosa.

o escritor “brinca” um pouco com os con-
ceitos de autobiografia e memória. A narrativa 
carregada de poesia ajuda na reflexão em torno 
de muitos elementos (poesia, autobiografia, 
memória, realidade), que deixam sementes 
“brincantes” ao longo da história. ondjaki, 
nascido em 1977, em Luanda, por vezes, parece 
estar revivendo a história de sua Angola, numa 
fusão de infância e consciência política.

Ele é prosador, poeta e tem vários livros 
publicados; cito alguns: Bom dia camaradas, os 
da minha rua, Quantas madrugadas tem a noite.

podemos perceber uma fusão entre o 
escritor ondjaki e a sua convivência com a 
situação vivida no seu país - quando criança 
e jovem - com a criança narradora da história 
de Avódezanove e o Segredo do Soviético. uma 
criança sem nome é quem manda, comanda e 
“descomanda” com graça e leveza a história 
junto aos familiares e aos amigos. Ela parece 
ter um domínio de histórias ouvidas e vividas 
e acaba compartilhando isso muito bem, atra-
vés da infância ela parece estar resgatando um 
período mais cinza de guerra civil – época da 
infância do escritor:

Acho que as lembranças são cócegas invi-
síveis que ficam dentro das pessoas. Eu quando 
me lembro dessas coisas começo a rir sozinha 

até o 3,14 me perguntar se eu sou maluca de rir 
tantas vezes sozinha.

- É que eu fico a lembrar as coisas.
- Mas ainda não és mais-velho, não podes 

ter muita coisa para lembrar.
-É que já me contaram muitas coisas de 

antigamente. Eu fico a rir de coisas antigas, pi.
- As coisas antigas não têm muita graça de rir.
- depende, pi. depende. (oNdJAKI, 2008, p. 131). 
Com a ideia de resgatar alguns tra-

ços de semelhanças com o período vivido 
pelo escritor ondjaki e o narrador-criança da 
“Avódezanove...”, o objetivo é levar com poesia 
e com pedaços de autobiografia a leitura desse 
livro que emociona por misturar a realidade e a 
ficção, em páginas que parecem cantar e contar 
uma bela história. História essa que tem crianças 
e adultos se relacionando de forma louca, lúcida 
e lúdica da melhor forma possível.

A narrativa tem como “mote” a cons-
trução de um mausoléu para abrigar os restos 
mortais do presidente responsável pela inde-
pendência do país, Agostinho Neto. os abalos 
locais que esse mausoléu pode provocar na 
vizinhança, alterando assim os costumes das 
famílias que vivem próximo, também geram 
preocupação e motivam um grupo de crianças 
a agir em benefício da população do local. Com 
muita fantasia e vontade de preservar a praia 
e as referências que possuem para viver, elas 
vão planejar “desplodir” o mausoléu e nesse 
desenrolar da história, nós também podemos 
nos divertir ao conhecer um pouco mais dos 
habitantes da praiadoBispo.

As relações familiares e de amizade vão 
nutrir e guiar a narrativa, e tornar as peculia-
ridades de cada um(a), um motivo a mais para 
fortalecer o sonho e os desejos dos moradores da 
praia. Ainda que exista uma ocupação soviética 
e a proposta de “desmanchar” alguns espaços 
para abrigar o mausoléu, não há uma triste e 
preocupante confabulação contra os soviéticos, 
mas, sim, um grande plano recheado de ino-
cência e graça que possa garantir a permanência 
e a memória de todos que estão construindo a 
história da praiadoBispo.

Avódezanove e o Segredo do Soviético 
é um “brinquedo” de um povo com a sua 
memória, oralidade e tradição. o tempo da 
memória parece estar muito presente na vida 
das crianças e adultos que compartilham a 
realidade local, e que desejam o bem para o 
ambiente em que vivem. Bem esse que não 
deve ser construído, necessariamente com a 
intervenção dos soviéticos.

NÓS, DO RN – N° 109 – fevereiro/março 2017 2928 NÓS, DO RN – N° 109 – fevereiro/março 2017

Sugestões de leitura

são Bernardo, Graciliano ramos
Muitos enlaces sociais podem ser discutidos 
e sentidos em São Bernardo. A crítica e a 
intervenção ao poder, associadas ao domí-
nio da terra, é um dos pontos que podemos 
destacar nesta produção literária.
São Bernardo é marcado por figuras (juí-
zes, governadores, jornalistas) que exercem 
um papel político e que, de alguma forma, 
desempenham funções de caráter forte e 
decisivo para a composição de um cenário.
para conseguir impressionar o governador, 
paulo Honório pensa em construir e manter 
uma escola funcionando para os moradores 
de São Bernardo. Não foi algo pensado por 
iniciativa própria, ou almejando o bem-estar 
de seus moradores. A ideia foi, justamente, 
uma forma de agradar ao governador.
um conchavo político e uma forma de garan-
tir benefícios, essa era a artimanha para 
garantir a escola nas terras de São Bernardo. 
A escola se transformou em uma ferramenta 
cidadã que servia, pelo menos na mente de 
paulo Honório, como algo que alimentaria o 
que a política pode garantir de mais antide-
mocrático. um espaço para troca de favores 
era o que imaginava paulo Honório.

Mensagem, Fernando Pessoa
A leitura nos leva a muitas sensações e 
impressões. percebemos que o poeta quis 
reler o passado de portugal enfatizando ainda 
um trabalho com significações esotéricas. 
Ao resgatar a memória do povo português, 
pessoa possibilita a recuperação da alma 
portuguesa. o próprio nome da obra carrega 
uma simplicidade, como algo que precisa ser 
dito, assim como algo que também deve ser 
dada a atenção, ser escutado. Com as mais 
variadas formas de composição das poe-
sias, sejam os tercetos, quadras, quintilhas 
e muitas vezes a liberdade da forma para 
criar e as suas rimas. 
Algumas das poesias de Mensagem também 
conseguem nos envolver através da musi-
calidade. Ler e ouvir ulisses, d. Tareja, d. 
Afonso Henriques, d. João o primeiro, os 
Colombos, Antônio Vieira são exemplos que 
podem nos cercar dos reis, rainhas, musas, 
filosofia, “trans-religiosidade”, atitudes e 
história. dá para ouvir, como já ouvi uma 
vez, o canto gregoriano, os mais diversos 
instrumentos - violino, harpa, flauta - , o 
fado reforçando os laços portugueses, sem 
esquecer claro, um dos melhores barulhos 
que há, que é o do mar! Toda essa sonoridade 
perpassa pela Mensagem e pode ser apreciada 
de acordo com a entrega à leitura.

Tesouros d’A REPÚBLICA

Nota MusicalAvóDezanove e o Segredo 
do Soviético – Ondjaki

Resenha

Narrativa tem como “mote” a construção de um mausoléu para 

abrigar os restos mortais do presidente responsável pela 

independência do país e diverte o leitor ao levá-lo a conhecer 

habitantes da PraiadoBispo

“DESCENDO O MORRO N.° 2” nos traz de volta ROBER- 
TO SILVA, eleito por esta crônica, um dos melhores sambistas 
do ano que findou, e cantando e recordando sambas gostosos 
e nunca esquecidos, com a sua “bossa” de sambista real, sem 
“snobismos” ou “sofisticações” “made in States”...

ALÔ ALÔ! COM JORGE VEIGA” era o elepê que estava 
faltando em nossa discoteca: ninguém conseguirá suplantar 
esta voz áspera, fanhosa, (mas simpática) cantando aqueles 
engraçadissimos “sambas de bréque”... Se duvidam, adqui-
ram o disco... apostamos que não discordarão da cro- 
nista...

E quem não aprecia JACKSON DO PANDEIRO? Vamos 
visitar o seu “FORRÓ”, onde, em alta-fidelidade, ele nos canta 
rojões, sambas, maxixes e côcos, com aquela graça e viva- 
cidade que lhe é peculiar...

x  x  x  x  x
Este rostinho lindo que acima a nossa crônica pertence

ROTEIRO PARA AS SUAS COMPRAS: ULTIMOS LANÇAMENTOS 
DA COPACABANA - N.° 2

“NATURALMENTE” é o mais recente elepê gravado pela 
nossa “lady samba”, ELIZETE CARDOSO, cuja interpretação 
sobejamente reconhecida e decantada, dispensa mais demo-
rados comentários. Está sendo muito vendido e apreciado... 
naturalmente...

...e para os apreciadôres dos ritmos característicamente 
nossos, da música com cheiro, som e brilho “verde-amarelho” 
(se nos permitem estes simbos) destacamos e indicamos três 
microssulcos de três excelentes intépretes nacionais, cada qual 
com a sua personalidade interpretativa, e o seu gênero mu- 
sical:

à MORGANA, cantôra da nova geração, - a maior revela- 
ção, - a maior revelação artística de 1958 - que fez tremen- 
do sucesso com seu primeiro Lp, e já está preparando o 
segundo...

As maiores interpretações de Morgana são “Serenata de 
Adeus”, de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Morais, e 
“Era uma vez”de Lino Pesce.

Aguardamos ansiosamente o próximo microssulco de 
Morgana, certamente mais uma vitória desta linda louca...

... e por hoje é só... um adeuzinho em 45 rpm...

MELHOR PROGRAMA GRANDE ACOLHIDA NO RIO
Presentemente a fenoomenal cantora se a presenta no 

Rio com grande sucesso. O programa está um pouco sele-
cionado, mas faz pena ver Yma cantar rumbas e boleros. 
O cinema foi mais honesto para yma Sumac.

UMAS E OUTRAS
TRANSPRESS (Do Correspondente) - “Tudo Azul Com 

o Barba Azul” film cuja história foi contada, nesta seção 
está provocando uma celeuma em Nova York. E´que a 
fox, companhia que o produziu, está procurando a maior 
família daquela cidade, para ser convidada de honra da 
estréia do Film.

x  x  x  x
WEBB VIRA NOBRE

TRANSPRESS (Do Correspondente) - Clifton Webb fará 
o papel de Sir Oliver Lindenbrook no film que será produzido 
por Charles Brackelt e dirigido por Henry Levin. Ao lado de 
Webb estará Pat Boone e a obra é inspirada na famosa 
obra de Júlio Verne.

x  x  x  x
TRANSPRESS (Do Correspondente) - Joan Crawford, sem- 

pre artista, está filmando “Sob o Signo do Sexo”, cuja 
filmagem se realiza num clima de grande entusiasmo.

x  x  x  x
TRANSPRESS (Do Correspondente) - Rossano Brazzi, De- 

borah Kerr e Maurice Chevalier fizeram juntos “Mesmo Assim  
Te Amo” cuja estréia agradou os americanos. A marca do 
Leão promete para breve no Brasil.

x  x  x  x
TRANSPRESS (Do Correspondente) - A música do film 

“Flôr Que Não Morreu” foi feita pelo nosso Vila Lobos. A 
metro reuniu nesta sua produção Andrey Hepburn, Anthony 
Perkins e Lee Cobb.

x  x  x  x
TRANSPRESS (Do Correspondente) - Glenn Ford só é 

figura de imprensa quando se fala em seus films. Recatado e 
modesto vive longe do noticiário publicitário dos colunistas in- 
discretos. Parece que a cidade do cinema não perdôa nin-
guem e agora com tristeza soubemos que o casal Ford está em 
desacôrdo. E´ bom lembrar que Glenn Ford casou-se há 15 
anos com Eleanor Powell, tendo ela abandonado a vida de 
artista pelo casamento.

Por Bethânia Lima

Para os leitores d’A 

REPÚBLICA, toda 

experiência da jornalista 

e advogada Anna Maria 

Cascudo sobre as 

novidades musicais e 

cinematográficas do final 

da década de 1950
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Ensaio fotográfico
rayane Mainara

Se o tom da pele ainda é motivo para distinção entre 

pessoas, essas mulheres fazem de sua cor um troféu. 

Ser negra é sinal de força e autenticidade. Nos cabelos, 

as ondas que as definem e a certeza de se reconhecer 

genuinamente belas. Neste ensaio, a fotógrafa Rayane 

Mainara mostra o poder das mulheres negras. 

Negritude

Mãe e filha: Viviane 
e dona Flávia, um 

amor de cura
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A beleza misteriosa 
de Fernanda 
Nascimento

Toda luz do sorriso 
de Izabel Angelina
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Autenticidade é o 
sobrenome
 de Mariana Andrade

Silvinha Alves e Nina: 
Força e a beleza em 
duas versões
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