DiáriodoNordeste |

FORTALEZA, CEARÁ
SÁBADOEDOMINGO,8E9DESETEMBRODE2018

Gente
diariodonordeste.com.br/gente

Ofícios compartilhados
JÉSSICA COLAÇO
Repórter

uando a relação entre
pais e filhos se estende
para o campo profissional e os laços afetivos e
de trabalho entram na mesma
rede, diversas questões são postas em jogo. A responsabilidade
em continuar um legado, a preocupação em deixar que cada
um construa a própria identidade profissional e os erros e acertos inerentes ao trabalho em família são alguns dos pontos evidenciados nessa relação. Um aspecto, contudo, não passa despercebido no contexto: o amor
pela profissão, espelhado no
mesmo sentimento por quem
desempenha aquele ofício.
Na Casa Cor Ceará 2018, esse encontro de gerações se faz
presente, incorporando, na edição de 20 anos de aniversário
da mostra, significados ainda
mais especiais. Para o arquiteto
Marcus Novais, 52, saber que o
filho Lucas Novais, 28, havia decidido seguir a mesma profissão
que ele foi “a melhor das surpresas”. “Eu não imaginava que o
meu filho, através da convivência, tivesse tanto interesse na
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Na edição comemorativa da Casa Cor Ceará, pais e filhos
que desempenham a mesma profissão colocam, nos
projetos, parte do amor envolvido nessa relação
Arquitetura, tanto que fui surpreendido, me senti superfeliz”,
diz ele, que acredita compartilhar, com o filho, o mesmo entendimento sobre a Arquitetura
como instrumento de transformação da vida das pessoas.
E enquanto Lucas se espelha
no pai para entender quais os
desejos do cliente dentro de um
projeto, Marcus assume ter incorporado, do filho, o senso organizacional. “É nitidamente
marcado o momento que ele
chega ao escritório, agora temos uma cara nova, passamos
por uma renovação”, atesta.
Foi também a convivência
com o ofício de Arquitetura desde a infância que levou Anik
Mourão, 26, a seguir os passos
do pai, Racine Mourão, 53, na
profissão. “Eu não sei dizer em
que momento eu decidi fazer
Arquitetura, mas sei que foi algo que vivenciei desde muito
nova”, diz ela, que trabalha no
mesmo espaço do pai, há três

anos, mas já trilha a carreira
solo – tanto que assina, na Casa
Cor, o próprio ambiente.
“Ela é extremamente moderna, tem a cabeça muito na frente. A história da ousadia, do
desconstruído, do imperfeito,
parte muito dela, e nós trocamos muito nessa convivência”,
avalia Racine. Já a filha reconhece, entre os atributos profissionais que tomou emprestado do
pai, a elegância e atemporalidade do traço. “Isso me inspira
nele porque eu gosto de explorar muitos mundos, e tudo o
que ele faz, seja mais tradicional ou com pegada jovem, é
sempre elegante e equilibrado,
até no trato com o cliente”, detalha Anik.

Aceitandoescolhas
Nem todos os pais, entretanto,
celebram a escolha dos filhos
em seguirem a mesma profissão. Foi mais ou menos assim
com a arquiteta Inês Porto, 60,

ao ficar sabendo que a filha,
Beatriz Câmara, 32, tinha escolhido cursar Arquitetura. “A
princípio eu não aceitava, até
o dia em que vi ela indo pra
faculdade com os olhinhos brilhando e entendi que era algo
que ela realmente queria”, recorda a mãe.
Para evitar que a personalidade de uma influenciasse a
independência profissional da
outra, Inês e Beatriz trabalharam de forma separada durante um bom tempo, até que
passaram a ser sócias no mesmo escritório, há cinco anos.
“Me senti amadurecida o suficiente para entrar no escritório de igual para igual, tendo a
minha própria identidade. Ela
respeitou e isso foi muito positivo”, destaca Beatriz, que
aponta a entrega da mãe aos
projetos de trabalho como a
característica em que mais se
espelha profissionalmente. Já
Inês admira a ousadia da filha.

“Ela sempre acha que a gente
pode inovar, acrescentar, não
pode parar na mesmice, e isso
é muito importante na nossa
profissão”, reconhece.
Diretora da Casa Cor Ceará,
Neuma Figueirêdo, 62, passou
por um processo parecido
quando decidiu integrar o filho, o engenheiro Victor Guimarães, 35, na equipe que dirige o evento. “Em 2010 a minha sócia saiu e, como Victor
já tinha essa experiência com
construção, trouxe ele pra assumir o operacional, mas antes eu não queria meus filhos
trabalhando comigo”, conta.
A adaptação foi mais fácil
do que ela pensava e, hoje,
Neuma diz sentir uma tranquilidade ao saber que compartilha esse projeto com o filho.
“Com ele, aprendi muito a ser
mais flexível, a ouvir e estar
pronta para ajudar os outros”,
avalia a diretora. Já Victor destaca a praticidade e determinação da mãe como parte do
legado profissional. “Mas ainda preciso ficar muito tempo
com ela antes de tocar isso
aqui sozinho”, adianta ele, sob
o sorriso e o abraço carinhoso
de Neuma.
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por Márcia Travessoni

Seleções

Destaques

Joias, canivetes e troféus
n Uma das três designers de joias cearenses que
integram o grupo Mujeres Brillantes e estarão na
MadridJoya, este mês, Jussara Regás criou uma
coleção exclusiva para apresentar no evento, que
acontece de 12 a 16 de setembro. Batizada de
Brasilidade, a coleção valoriza elementos da flora
nacional, tendo a anatomia de uma folha e a
aplicação de pedras como elemento
comum no anel, pulseira, brinco
e colar que compõem a linha.
Um bracelete de madeira,
com aplicações em pedra,
integra o grupo de peças. Além de
Jussara, as designers Suzane Farias
e Telma Aguiar também estarão
no evento.
n Produtos que estão entre os mais
simbólicos da suíça Vitorinox, os
canivetes ganharam edição limitada
com estampas inspiradas em cidades
emblemáticas ao redor do mundo,
desenvolvidas por artistas
selecionados em um concurso
realizado pela marca. As peças da Classic
Limited Edition medem 58mm, pesam
apenas 21g e possuem ferramentas como tesoura,
lixa de unha, lâmina pequena, chave de fenda de
2,5 mm, palito, pinça e argola.

TAPETE DE GALA
DESTAQUE nas redes sociais pela importante discussão que
levantou a respeito de depressão e auto-aceitação, Bruna
Marquezine brilhou também nas passarelas, na última semana.
A atriz chegou para o Jantar de Gala da marca suíça de alta
relojoaria Jaeger-LeCoultre, durante o 75º Festival
Internacional de Cinema de Veneza, usando um relógio da
marca avaliado em R$ 1, 2 milhão, o Reverso One Duetto
Jewelry, em ouro branco.

n A artista plástica Mônica Nador – criadora do
projeto Jardim Miriam Arte Clube, que há 14 anos
transforma a vida de jovens moradores da
periferia de São Paulo com ações como o Café
Filosófico e o Cinema Digital – foi a grande
vencedora do prêmio Montblanc de la Culture
Arts Patronage, entregue dia 6, no auditório do
Ibirapuera. Além da doação em dinheiro, ela
recebeu, como troféu, uma edição customizada
da caneta Patrono das Artes em homenagem ao
Rei Ludwig II. Em tempo: a Montblanc Brasil
celebra, também, a marca de R$ 500 mil
arrecadados com uma coleção especial de canetas
lançada em parceria como o Unicef, no ano
passado, e que serão destinados a iniciativas
educacionais.

Quem também chamou a atenção em eventos de gala
na última semana foi a atriz norte-americana Elle
Fanning, que exibiu joias da Tiffany & Co. no Festival
de Cinema Americano de Deauville, na França. Ela
combinou uma pulseira de diamantes amarelos com
um lindo anel.

MARÍTIMO

TECNOLOGIA E CONFORTO
EQUIPADA COM quatro suítes e dois postos de
comando, a luxuosa lancha Azimut 74 é um dos
destaques entre as embarcações que serão
apresentadas durante a São Paulo Boat Show,
que acontece de 27 de setembro a 2 de outubro.
Outros detalhes luxuosos da lancha são o deck
superior e o flybridge – ou área aberta para sol –,
com cerca de 40m², áreas de relaxamento,
espaço gourmet, bar e área de jantar. A
superestrutura da embarcação é confeccionada
com fibra de carbono, o mesmo material
utilizado em carros de Fórmula 1 e que reduz em
30% o peso do equipamento.

Gente

EDITORA VERDES MARES LTDA - PRAÇA DA IMPRENSA CHANCELER EDSON QUEIROZ - DIONÍSIO TORRES - CEP 60135690 - FORTALEZA - CEARÁ - TELEFONE - (085)32669791/ 32269792 - FAX (O85) 32669797 - EDITORA- MÁRCIA TRAVESSONI REPÓRTER - JÉSSICA COLAÇO - ESTAGIÁRIA - STÉPHANIE SOUSA - DIAGRAMAÇÃO/DESIGN EDITORIAL/CAPA: LOUISE ANNE DUTRA

Gente | 3

DIÁRIO DO NORDESTE
FORTALEZA, CEARÁ - SÁBADO E DOMINGO,8 E 9 DE SETEMBRO DE 2018

MárciaTravessoni

marcia.travessoni@diariodonordeste.com.br

Conectados pela lei
n Cerca de 12 milhões de alunos de escolas
públicas na França voltaram às aulas, na última
semana, após dois meses de férias por conta do
verão, e estão se adaptando a uma nova
determinação: nada de celulares, tablets, relógios
eletrônicos ou laptops em sala de aula. A medida
se aplica para os alunos do ensino básico e
concretiza uma promessa de campanha do
presidente Emmanuel Macron.
n Há de se comentar que a França, um país
desenvolvido, foi vanguardista ao tomar tal
decisão – mas o que talvez pouca gente saiba é que
o Ceará já tem uma lei semelhante, sancionada
em 2008 e proposta pelo então deputado estadual
Artur Bruno. O pioneirismo, nesse caso, é de fato
nosso, mas a devida aplicação dessa lei é algo de
que devemos nos orgulhar?

Bodas
n Para o casamento de Lara Pouchain Bomfim e
Rivaldo Luiz Saraiva de Holanda, chegam na
próxima semana, Lídia e Jason Martin, Adriano e
Anninha Pouchain, de Miami; Adriano e Geise
Pouchain, de Nova York; e Tarcísio de Negreiros
Bomfim, do Rio de Janeiro.
n Marcado para o dia 15, na Paróquia São José,
em São Paulo, o casamento de Isabella e Rafael,
filhos de Cecília e Marcelo Vasone e de Luciana e
Binho Bezerra de Menezes. A recepção, no Clube
Hípico Santo Amaro, terá presença massiva de
cearenses.

Registros

Susana Clark Fiuza (1)

BASTIDORES
NA CONTAGEM regressiva para a abertura da Casa Cor Ceará 2018, a arquiteta
Susana Clark Fiuza está superfeliz com a missão assumida este ano, na mostra, que
é ambientar um espaço que conte a história da construtora Mota Machado. Ela
adiantou que uma das paredes do espaço receberá uma intervenção, em caneta, de
um artista local (1). /// DE VOLTA da Suíça, Morgana e Ivens Dias Branco Jr.
pararam em São Paulo para comemorar o aniversário dele, junto dos filhos Ivens
Neto, Lucca e Luciano. A filha Lissa ficou no país europeu (2).

n Em Aquiraz, Claudiana e Rodrigo Loureiro e a
filha Letícia recebem neste feriadão: Teca e
Petrônio Leitão, Lucília e Marcelo Loureiro,
Andréa e Petrônio Leitão. /// Manuela e Sérgio
Ximenes passam o feriado em Camocim. /// Em
Palma de Maiorca, Sandra Fujita e Rogério Torres
participaram da sessão parabéns de Dayse Sá
Cavalcante junto de Vera França, Sandra Torres e
Denise Montenegro. O aniversário de Sandra será
comemorado nesta segunda-feira, com a família
reunida no Ten Con Ten, em Madri.

Destaque

ESTILO
CLIENTE assídua das
criações de Lino
Villaventura, Branca
Mourão é destaque tanto
pelo estilo impecável
quanto pelo primoroso
trabalho de décor que
executa nos principais
eventos da cidade,
valorizando os temas
florais.
Lucca, Luciano, Morgana, Ivens Júnior, Lissa e Ivens Dias Branco Neto (2)

Renata e Marcelo Pinheiro foram
celebrar os 12 anos de casados em
Amsterdã.

CONSCIENTE

crescer à medida que todo mundo que estiver
perto da gente cresça também.

COFUNDADORA da Muda Meu Mundo,
Priscilla Veras teve a ideia de criar uma
startup para resolver o problema de pessoas
que buscavam produtos saudáveis na
alimentação e hoje, junto da sócia Déborah
Veras, já é reconhecida entre mulheres de
impacto social no Brasil, segundo a ONU. Este
mês, elas iniciam uma nova experiência: uma
loja itinerante no Del Paseo, aproximando
ainda mais produtores e consumidores.

Vocêsdefendemabandeiradeque,quemcompraum
produtodaMudaMeuMundo, setornaumagentede
mudança.De queformaisso acontece?

ComoéametodologiaqueaMudaMeuMundodesenvolveuparaapoiaragricultoresfamiliares?

Alémdoimpacto positivoparaospequenosprodutores,vocêstêmumpapelreconhecidoenquantomulheresempreendedoras.Esseétambémumaspectodo
trabalhoquevocêsqueremressaltar?

A gente desenvolveu aulas e lições que passamos para os agricultores familiares para eles
entenderem o que é agricultura sustentável e
colocarem isso em prática. Explicamos que
tem que ter área de reflorestamento, que não
podem ser usadas sementes transgênicas,
que eles devem produzir as próprias mudas,
trabalhamos toda a questão do desenvolvimento ambiental na produção. Quando isso
está pronto, fazemos o escoamento por meio
do comércio justo, tanto nas feiras como na
loja que vamos abrir agora, em que 60% do
preço vai pro agricultor familiar. Hoje, temos
agricultores que aumentaram em 75% a renda familiar, e à medida que eles produzem
mais, eu tenho como baratear isso para o
consumidor. Nós acreditamos que vamos

Você não está comprando apenas uma alface,
está mudando a vida de uma pessoa. Você
sabe que ela foi cultivada em uma área reflorestada, que quem plantou está recebendo
um dinheiro justo e saindo da linha de pobreza. Defendemos a ideia de que uma andorinha só faz verão, sim!

Com certeza, a gente quer que outras mulheres olhem pra gente e vejam que é possível
empreender. Eu larguei uma carreira internacional pra começar um negócio do zero, e
consegui. Queremos que outras mulheres
que têm medo se sintam estimuladas também, porque sabemos que algumas mulheres
são mal vistas quando querem tocar a própria
empresa, é difícil te verem como líder, as
pessoas ainda têm muito preconceito. Então,
essa questão do empoderamento, de ser dona do próprio negócio, é muito importante.
Eu faço isso pelo meu filho, pelos filhos dos
outros, mas, em primeiro lugar, eu faço esse
trabalho por mim, eu sou um ser humano.
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Galeria por Márcia Travessoni

Norma e Humberto Bezerra

Sérgio Bezerra, Márcia Távora, Norma, Denise e Binho Bezerra

Adauto e Silvana Bezerra

Patrícia e Teodoro Santos

Consuelo Dias Branco, Norma Bezerra e Márcia Travessoni

Aniversário

Suely e Leorne Belém e Cláudia Martins Saboya

Bárbara e Lia Freire

A comemoração do aniversário de Norma Bezerra foi, como costumam ser as festas da família, um evento impecável. Mas, além disso, foi
sobretudo um momento para celebrar as amizades verdadeiras e a união em família. Ao lado do marido, Humberto Bezerra, e dos filhos,
a anfitriã fez questão de recepcionar todos os
convidados no almoço, realizado no Gran Marquise, demonstrando sempre muita gratidão
por todo o carinho que ganhava de volta. Consuelo Dias Branco foi uma das convidadas que
lembrou da longa trajetória já vivida com Norma, sua amiga desde a época do voleibol. Neto
caçula de Norma e Humberto, o pequeno Bento
foi praticamente uma atração à parte na festa,
encantando a todos com a meiguice e sinceridade tão presentes nas crianças. Com certeza, um
dia que deixou ótimas lembranças.

Zulene Bezerra, Ana Flávia Vasconcelos e Heliane de Castro

Zenaide Bezerra e Tereza Maslowa Bezerra de Menezes

Glaura Férrer e Gabriela de Castro

Zeneide Fujita e Yolanda Vasconcelos

Betinha Sampaio e Inês Rodrigues

Emanuelle e Mônica Arruda

Regina Uchôa e Josilda Belchior

Luís Marques e Regina Aragão

Marly Miranda e Moema Mota

Regina Bastos e Rejane Fujita
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Eliseu, Lúcia, Arthur, Priscilla e Bruno Becco, Tereza Távora Ximenes e Rui Castelo Branco

Thiago Asfor e Rafaella Ximenes

Guilherme Becco e Mila Ary

Liz, Daniel e Aline Borges

Festadupla
Priscilla e Bruno Becco celebraram, em uma mesma festa, dois
momentos superespeciais com o
pequeno Arthur: o primeiro aninho de vida do baby e o batismo.
Após as bênçãos na Capela São Pedro, a família se reuniu na casa dos
pais para um momento de confraternização. A décor foi toda em
tons de azul.
Mário e Camila Bezerra

Jarson e Carla Fonteles

Ricardo Brasil e Ana Barroso

Miguel e Monik Santos

Roberta, Luiza e Daniel Santos

Sávia e Lia Bandeira de Melo

AnaClaraBeccoeEdmilsonNascimento

Jorge e Rafaella Ximenes, Arthur e Priscilla Becco, Maggy Morais Correia e
Tereza Távora Ximenes

Estrelas esquecidas

Vivermelhor

A. CAPIBARIBE NETO capi@diariodonordeste.com.br

MARILIA FIUZA mariliafiuza@mariliafiuza.com

AespadadeAdastréia

Críticasaocoaching

xistem mágoas fortes,
beirando ódios mortais ou quase isso, que
hibernam no coração
de muitos, frutos de
traições, armadilhas ou pura
maldade. No princípio, logo depois do golpe desferido, tomam
conta o torpor e a inércia moral,
esse estado em que a motilidade e a sensibilidade psíquica são
reduzidas de tal forma que a
vítima não tem consciência exata do que se passa em seu derredor. Passado esse momento, é
comum, depois da procela, sentir as dores das feridas pelos
golpes desferidos, muitas vezes
por pura maldade ou em nome
de desculpas que dificilmente
encontram explicações.
Sonhos agitados vez por outra impõem lembrarmos o significado de certas cicatrizes na alma e advém a pontada no peito,
o cenho franzido com retalhos
do filme ruim que nunca acabou. A diferença entre a vingança imediata, o revide instantâneo e a vontade de pagar na
mesma moeda, depois de algum tempo ou muito tempo,
está em uma muralha de dignidade que protege certos feridos
de cobrar o olho ou o dente

E

através de uma armadilha.
Quem, de sã consciência, pode
dizer que nunca sofreu uma legítima dor assim, sem razão nenhuma para ter sido machucado, só porque acreditou em
uma promessa? É bem verdade
que existem os “deixa pra lá” ou
os “esquece” que tentam apaziguar as dores alheias e suas
consequências nos prejuízos morais e sentimentais, isso para
não falar no ludíbrio da boa fé
que acreditou em promessas
nunca cumpridas.
Temos visto, com bastante
frequência, nesses últimos tempos, enxurradas de palavrórios
oportunos em debates inócuos,
em sua maioria, e a falta de
argumentos sérios e consistentes, tentando carrear a atenção
de ingênuos contumazes ou inocentes profissionais, para investir no replantio das sementes
ruins de suas promessas periódicas. E que vendita seria essa,
depois de ver sonhos destruídos, valores usurpados, crenças
desrespeitadas e esperanças
agredidas sem pejo.
Quem haverá de retaliar nossas decepções? Não temos deusas, como Adrastéia – segundo
a mitologia, aquela de quem

não há escapatória, conhecida
também como a deusa da vingança. Embora considerada
uma deusa da segunda geração,
filha de Nix e que também vivia
no Olimpo, representa a vingança divina, punindo toda transgressão dos limites, restaurando a ordem das coisas. Carregava consigo uma espada representando a justiça e uma ampulheta advertindo para o tempo
em que ocorrerá o esperado
ajuste de contas.
Estamos às vésperas do eclodir de resultados inimagináveis
que darão novos rumos, cores e
matizes de um novo período de
sobrevivência. Dependendo do
apurado, alguns poucos podem
se dar ao luxo de fazer as malas
e mudar para Portugal; os que
não, caber-lhes-á aceitar uma
nova frustração, desapontamento, mágoas renovadas e esperar
pela espada implacável de
Adrastéia para vingar o lanho
que lhes cortou o sonho alimentado pela teimosia de acreditar
na dignidade, no respeito, no
combate à impunidade e a
corrupção dos valores. Adrastéia, tua espada é o voto sábio,
uma segunda opção para a esperança por justiça.
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ocê tem incômodos
em relação ao coaching? Quais são? Fiz
uma pesquisa através
das minhas redes sociais e gostaria de compartilhar
algumas das minhas percepções
em relação aos incômodos apresentados.
1) “Não entendo para que
serve coaching” – Serve para
você se conhecer, para interferir
no seu modo de pensar e consequentemente no modo de agir.
Por essa ótica, o processo de
coaching jamais deve lhe conduzir para a construção de um plano de ação individualista, imediatista e desconectado das pessoas que fazem parte da sua
vida. Pelo contrário, deve fundamentalmente provocar reflexões sobre a sustentabilidade e
impacto das suas ações em todo
o seu entorno e em todas as
suas relações.
2) “Coaching é só mais um
termo da moda” – Ouvi falar em
coaching pela primeira vez em
2006 e decidi fazer a formação
no ano seguinte para entender
o que seria essa coisa de coaching que “estava na moda”.
Portanto, sinto-me privilegiada
por trabalhar com algo que está

V

na moda no Brasil há no mínimo 12 anos e, nos Estados Unidos, há uns 40.
3) “Coaching é só autoajuda”
– Supondo que o coaching é
bobagem de autoajuda e papo
motivacional de gente despreparada, imagino que a Harvard
Medical School não teria um
Instituto de Coaching com finalidade de estudar exclusivamente os impactos do coaching na
liderança e na Medicina. Acredito também a Standford University, a Columbia University,
a University of Sidney e várias
outras universidades de altíssima credibilidade mundial não
teriam seus programas de graduação ou pós-graduação em
coaching.
4) “Agora todo mundo é coach” – Entendo perfeitamente as
críticas existentes ao coaching.
Embora já existam os cursos acadêmicos, não há um órgão regulamentador e, por questões comerciais, os cursos de formação
estão cada vez mais curtos. Embora não haja órgão regulamentador, podemos lembrar que
consultores também não possuem e não é por esse fato que a
profissão de consultoria deixa
de ser reconhecida. Na minha

opinião, não é a falta de regulamentação que vulgariza a profissão, mas o poder que os próprios coaches dão aos títulos comercialmente criados: life coach, executive coach, positive
coach, wellness coach, master
coach e assim por diante. Fiz os
meus primeiros cursos no Brasil
e os tenho como um marco na
minha carreira, mas ainda assim não considero que são esses
títulos que garantem o que de
fato o coach entrega.
O que faz um coach de credibilidade é seu aprofundamento
e fidelidade aos fundamentos
que sustentam o processo, sua
experiência de vida, acervo de
recursos complementares fora
do mundo do coaching e muitas
horas de prática. As titulações
para um profissional se constroem pelo resultado sustentável que ele gera na vida das
pessoas e das empresas, não pelos títulos que alguma empresa
os dá. Tive que aprender e desaprender muita coisa para ter o
entendimento que hoje tenho
de coaching, mas de uma coisa
sou certa: a profissão de coach
não é para todo mundo, como
ser médico, arquiteto, artista ou
advogado, também não é.
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