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Verde e amarelo fora do estádio
  Alguém lembra de vestir a ca-

misa do País quando não é época 
do Campeonato Mundial? Saiba 
como também torcer pelo Brasil, 
sem precisar entender de futebol

Camila Marcelo

Estamos em ano de eleições e 
será que alguém se lembra em 
quem votou há quatro anos? 
Não é sufi ciente vestir a camisa 
da seleção brasileira para ser 
considerado patriota. Deve-se 
ir além das cores verde e ama-
rela no corpo e de levantar-se 
para cantar o hino nacional 
durante a Copa. O primeiro 
caminho para demonstrar res-
peito à nação é tirar o título de 
eleitor, conhecer os candidatos 
de cada partido e fazer uma 
escolha consciente no dia das 
eleições. O voto é a maior con-
tribuição que um cidadão pode 
fazer por seu país, pois ele está 
delegando a representação e a 
administração do Brasil a al-
guém considerado mais pre-
parado para realizar as atribui-
ções do cargo assumido.

Funções

São, em média, vinte e nove 
partidos políticos no Brasil. 
Partindo de alianças e concor-
datas, somente candidatos de 

algumas coligações se elegem. 
Em outubro deste ano, os bra-
sileiros acima de dezoito anos, 
obrigatoriamente, irão às ur-
nas escolher o próximo presi-
dente da República, além do 
governador do seu estado, dos 
senadores e dos deputados fe-
derais e estaduais.

“O eleitor, hoje, com o ad-
vento da Internet, tem uma 
boa alternativa para ter aces-
so às propostas. Hoje, todos 

Poderes em equilíbrio
Aristóteles, na Antiguidade, ini-
ciou a teoria de separação dos po-
deres, mas foi com Montesquieu, 
com a obra “O Espírito das Leis” 
(1748), que o equilíbrio do Esta-
do em três poderes – Executivo, 
Legislativo e Judiciário – ganhou 
visibilidade pelo mundo. O pri-
meiro é responsável pela admi-
nistração do país, do estado ou 
da cidade. É representado pelo 
presidente (chefe do executivo 
federal), governador (chefe do 
executivo estadual) e o prefeito 
(chefe do executivo municipal).

 O segundo tem a função básica 
de legislar, ou seja, elaborar leis, e 
fi scalizar o Executivo. Ele é com-
posto pelo deputado federal (repre-
sentante federal do povo), deputa-
do estadual (representante estadual 
do povo), vereador (representante 
municipal do povo) e senador (re-
presentante do estado). 

Por fi m, o Judiciário que não 
tem seus membros eleitos pelo 
povo. Constituído por juízes, de-
sembargadores e ministros, ele é 
encarregado de aplicar normas 
jurídicas para tratar dos con-
fl itos e garantir os direitos das 

partes em desacordo.
Autônomos e liderados por 

diferentes pessoas, os três pode-
res foram implantados tanto em 
países monárquicos quanto em 
países republicanos, funcionan-
do, atualmente, como principal 
ferramenta para a manutenção 
da democracia, defi nida por 
Abraham Lincoln como sendo 
“o governo do povo, pelo povo e 
para o povo”. 

Quantos são eleitos?

No Executivo, para cada cargo, 
um candidato é eleito, junta-
mente com o seu vice. No Legis-
lativo é diferente. Cada estado 
e o Distrito Federal elegem três 
senadores,  com mandato de oito 
anos. A representação é renova-
da a cada quatro anos, alterna-
damente, por um e dois terços. 

Com os vereadores e deputa-
dos, os números são proporci-
nais à população do município. 
No primeiro caso, varia de 9 a 
55 os eleitos e, no segundo caso, 
o mínimo é de oito e o máximo é 
de setenta eleitos. O mandato dos 
dois cargos é de quatro anos. 

os candidatos e os partidos 
mantêm página na Internet 
na época das eleições. Todos 
os sites são de fácil acesso e as 
propostas são muito bem deli-
neadas. Porque se você se deli-
mitar à propaganda que é feita 
no horário gratuito, você tem 
uma visão limitada do candi-
dato”, orienta o professor de 
Processo Constitucional e Di-
reito Eleitoral, Eduardo Lago 
Castello Branco.

Saiba mais...

Acompanhar as propagan-
das políticas, descobrir o his-
tórico de vida do candidato 
e conhecer os projetos apre-
sentados pelos partidos são 
de suma importância. Entre-
tanto, mais relevante ainda é 
reconhecer as atribuições de 
cada agente político, pois  des-
sa forma é possível saber se os 
candidatos estão prometendo 
algo mais do que estaria ao 
seu alcance. Por exemplo, um 

prefeito não pode prometer 
segurança, por ser da compe-
tência do governo estadual e 
federal e não municipal. Por 
isso, é preciso conhecer as 
funções políticas, para fi scali-
zar e saber cobrar o que preci-
sa da pessoa certa. 

Como fazer isso? 

Segundo Castello Branco, não 
há nenhuma penalidade ju-
rídica por um candidato não 
cumprir suas promessas. “O 
máximo que pode acontecer 
é o eleitor consciente não vo-
tar nele de novo”. Embora não 
sejam responsabilizados de 
forma criminal, civil ou admi-
nistrativa, os eleitores podem 
fazer o controle e ir às Casas 
Legislativas (Câmeras e As-
sembléias), que são o ambien-
te mais propício para esta dis-
cussão política de cobrança. 

“Existem também as as-
sessorias, os secretários, as 
secretarias, onde você pode ir 
pessoalmente, se quiser, para 
agir, peticionar, ingressar com 
um requerimento, perguntan-
do por que até o presente mo-
mento aquelas propostas não 
foram implementadas”. Mas, 
ele ressalta que não há meios  
meios específi cos para cada si-
tuação e que “não há nada que 
garanta que ele [o candidato] 
cumpra as promessas”.

Para torcer pelo país,  não precisa da camisa ofi cial da seleção, basta apenas ir às urnas em outubro e votar  Foto: divulGAÇÃo

Para cobrar os deveres 
Veja aqui algumas das responsabi-
lidades de cada cargo político do 
País. Se quiser saber na íntegra as 
atribuições, consulte a Constituição 
da República Federativa do Brasil e 
a Constituição Estadual do Ceará.

Executivo
Atribuições do Presidente:
- exercer, com o auxílio dos Minis-
tros de Estado, a direção superior 
da administração federal (Chefe de 
Governo);
- celebrar tratados, convenções e 
atos internacionais, sujeitos a re-
ferendo do Congresso Nacional 
(Chefe de Estado);
- decretar o estado de defesa e o 
estado de sítio.

Atribuições do Governador:
- nomear e exonerar os Secretários 
de Estado;
- exercer, com o auxílio dos Secre-
tários de Estado e dos Comandan-
tes da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros, a direção superior da 
administração estadual;
- decretar e executar a intervenção 
estadual em municípios.

 Atribuições do Prefeito:
- representar o Município;
- apresentar projetos de lei à Câmara 
Municipal;
- sancionar e promulgar as leis apro-
vadas pela Câmara Municipal.
 
Legislativo
Atribuições do Senador: 
- autorizar operações externas de 
natureza fi nanceira, de interesse da 
União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral, dos Territórios e dos Municípios;
- avaliar periodicamente a fun-
cionalidade do Sistema Tributário 
Nacional em sua estrutura e seus 
componentes, e o desempenho das 
administrações tributárias da União, 
dos Estados e do Distrito Federal e 
dos Municípios. 
 
 Atribuições do Deputado:
- autorizar, por dois terços de seus 
membros, a instauração de pro-
cesso contra o Presidente e o 
Vice-Presidente da República 
e os Ministros de Estado;
- proceder à tomada de contas 
do Presidente da República, 
quando não apresentadas 

ao Congresso Nacional dentro de 
sessenta dias, após a abertura da 
sessão legislativa.

Atribuições do Vereador: 
- legislar sobre matérias do pecu-
liar interesse do Município;
- apreciar o veto a projeto de lei 
emanado do Executivo municipal, 
podendo rejeitá-lo por maioria ab-
soluta de votos.

  Conheça a APAPEQ, entidade 
que ajuda defi cientes e promove 
igualdade no sertão central do 
Ceará. A associação realiza projetos 
para inclusão social. Página 2



2
SOBPRESSÃO
MAIO/JUNHO  DE 2010COLETIVO

  O amor transcende limites 
e supera obstáculos. Ajudar os 
outros é a forma mais fácil de 
conseguir viver em um mundo 
melhor e sem desigualdades   

João Paulo de Freitas

O olhar cabisbaixo da meni-
na escondia um sorriso que 
parecia querer se libertar e 
mostrar toda sua felicidade. 
M.C, de 8 anos, é portadora 
de Déficit de Comportamento, 
transtorno que se caracteriza 
por sinais claros e repetitivos 
de desatenção e inquietude. 
Estava em sua sala de aula 
brincando e tinha acabado de 
fazer suas atividades de classe 
quando sua professora a inter-
rompeu, pedindo que fizesse 
uma pose para a foto. Muitas 
crianças, adultos e alguns ido-
sos, se aproximaram de M.C 
para também serem captura-
dos pelo flash. 

Naquele lugar harmonioso, 
destaca-se a figura de Vera Lú-
cia Bezerra, 55, que enfrentou 
muitas dificuldades para po-
der concretizar um ideal que 
teve início quando seu filho , 
que é portador de Síndrome 
de Down, necessitou de tra-
tamento especializado, e na 
cidade de Quixadá não havia 
nenhuma escola de apoio para 
deficientes. Por isso, ela se 
deslocava com seu filho cons-
tantemente para Fortaleza em 
busca de tratamento. Todos 
esses investimentos fizeram 
com que essa mãe tomasse 
uma iniciativa que mudaria a 
vida de muitos portadores de 
deficiência daquela região.

Há 10 anos, Vera Lúcia 
fundou a Associação de Pais e 
Amigos de Pessoas Especiais 
de Quixadá (APAPEQ), que 
funciona como um centro de 
auxílio a pessoas portadoras 
de deficiências. É uma entida-
de privada sem fins lucrativos 
e tem por objetivos promover 
e articular ações de defesa, di-
reitos, prevenção, orientação, 
prestação de serviços e apoio 
às famílias. Está direcionada 
à melhoria da qualidade de 
vida e à inclusão das pessoas 
com necessidades especiais na 
construção de uma sociedade 
justa e solidária. Quando há 
evolução no aprendizado, es-
sas pessoas são transferidas 
para uma escola regular.

Jeane Michelly Viana, pro-
fessora de arte da APAPEQ, 

afirma que no início era tudo 
muito difícil, os professores 
eram todos voluntários e eles se 
organizavam na casa da Vera. 
“Juntavam-se as mesas doadas 
pela mãe da Dona Vera, e ela 
ainda desembolsava dinheiro 
para arcar com as despesas da 
alimentação. Foi um começo 
muito complicado porque ela 
não teve apoio de ninguém”, 
lembra a educadora.

Uma iniciativa que deu certo

Hoje, a instituição possui três 
sedes distribuídas pela cidade e 
acolhe mais de 180 pessoas, in-
cluindo crianças, jovens, adultos 
e idosos. Eles trabalham com 
diferentes tipos de necessidades, 
como Síndrome de Down, autis-
mo, paralisia cerebral, Síndrome 
de West, transtorno comporta-
mentais, retardo mental e defici-
ência visual. 

Ao todo, são mais de 30 
profissionais que atuam em 
diferentes áreas, como profes-
sores, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos e enfermeiros, 
objetivando preparar essas 
pessoas para que possam ser 
incluídas na sociedade. “To-
dos nós somos muito bem pre-
parados para dar assistência a 
essas pessoas. É muito gratifi-
cante poder ajudar quem pre-
cisa”, afirma Francimília de 
Sousa, 45, professora que tra-
balha há 3 anos na instituição. 
Além da prestação de serviço 
feita aos alunos pelos profis-
sionais da saúde, a APAPEQ 
disponibiliza essas ajudas à 
população.

A associação é uma opor-
tunidade de estágio para os 
estudantes da região, onde 
universitários aprendem as 

diferentes formas de encarar 
a vida. “As crianças são esper-
tas, os adultos observadores 
e os idosos são bem ativos. 
Faz pouco tempo que estou 
estagiando lá, mas já pude 
observar que, além de ser um 
trabalho sério, são visíveis os 
resultados. Estou aprendendo 
muito com eles”, argumenta 
a estudante do 8º semestre 
de Fisioterapia, Ana Lúcia de 
Freitas, que estagia na insti-
tuição há 2 meses.

Alguns prêmios foram con-
quistados devido à assistência 
aos deficientes. Neto Pereira, 
28, portador de retardo men-
tal, doença que se caracteriza 
por uma capacidade intelec-
tual inferior à normal, com 
dificuldades de aprendizado 
e de adaptação social, e que 
há 6 anos estuda na APAPEQ, 
disse gostar do trabalho da 

associação. “Aprendi muitas 
coisas aqui. Eles me acompa-
nham em tudo e estão sempre 
dispostos a ajudar. Ainda não 
sei o que pretendo ser quando 
crescer, só quero ser alguém 
na vida e poder ajudar a quem 
precisa, assim como estão me 
ajudando”, revelou Neto.

A associação possui trans-
porte de busca e entrega dos 
alunos em casa, gratuitamen-
te. Para a funcionária Ana 
Paula Ferreira, 29, que é guia 
desse serviço, essa foi uma 
iniciativa preciosa, e que Vera 
ajudou a muitas famílias. “Se 
não fosse a APAPEQ, não sei o 
que seria de nós mães. Os tra-
tamentos fora da cidade são 
caros e a grande maioria não 
pode arcar com todos os exa-
mes. Eu tenho um filho que 
tem Síndrome de Down. Ele 
não andava nem falava. Hoje, 
ele faz de tudo. Esse retorno é 
muito gratificante”, diz emo-
cionada Ana Paula.

A professora Jeane comenta 
que a instituição trabalha com 
casos delicados, de difíceis re-
soluções. “Pessoas que, além 
de terem deficiências, estavam 
depressivas, outras viviam 
amarradas e enjauladas. Em 
uma situação que ninguém me-
rece passar. Não foi fácil lidar 
com esses tipos de problema, 
mas já conseguimos modificar 
a vida de muitas pessoas. É um 
orgulho para nós saber que tra-
balhamos com resultados notá-
veis”, acrescenta a professora.

Humildemente, Vera fala 
das conquistas que hoje ela 
colhe devido à sua iniciativa e 
dos planos que tem em men-
te. Afirma que a melhor saída 
é ajudar quem precisa, e isso 
traz grandes retornos. “Acei-
tar a vontade divina e lutar por 
melhores condições de vida 
das pessoas com deficiência 
foi o nosso maior desafio”, re-
flete a fundadora que preten-
de, como próximo passo, con-
seguir ter uma sede própria, já 
que todos os estabelecimentos 
são alugados.

L.P, 7 anos, possui Déficit 
de Comportamento e há 4 
anos estuda na APAPEQ. Ao 
sair do transporte escolar em 
direção a sua casa, fala sobre 
suas atividades na organiza-
ção: “Amanhã é dia de pin-
tar e correr, eu adoro fazer 
isso. Sempre volto cansada 
para casa e conto os minu-
tos para chegar o outro dia e 
voltar . Não vejo a hora”, diz 
sorrindo.
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Deficientes recebem apoio de 
associação em Quixadá 

A associação atua na capacitação física e mental dos deficientes para inclusão na sociedade   Foto: Arquivo APAPEq

A APAPEQ trabalha com projetos para o desenvolvimento infatil Foto: Arquivo APAPEq
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  Criar e manter uma ONG não é 
tarefa fácil. Geuza Leitão, referên-
cia no Estado em proteção aos 
animais, conhece essa rotina e a 
relata ao Coletivo

Wolney Batista

“Tive sete filhos e a mais nova 
ficava muito emocionada 
quando via um animal sofren-
do na rua. O incômodo que ela 
sentia, ajudou a despertar meu 
carinho pelos animais”. Foi as-
sim que começou a luta da ad-
vogada Geuza Leitão em defesa 
dos bichos. 

Hoje, mais de duas décadas 
depois, Geuza é presidenta da 
União Internacional Protetora 
dos Animais no Ceará (Uipa-
Ce). A organização não-gover-
namental (ONG) foi fundada 
no Brasil há 115 anos, e é a 
mais antiga no país criada em 
defesa dos animais. Sua filial 
em Fortaleza só foi criada em 
1989 e Geuza estava engajada 
nessa conquista desde o início.

Quando pensaram em 
abrir uma Uipa no Ceará, 
os voluntários se depararam 
com os primeiros obstáculos: 
onde seria a sede e como eles 
a sustentariam?

“No começo, tínhamos a 
colaboração da Espana, uma 
ONG inglesa. Era um contra-
to em que eles iriam nos aju-
dar por dois anos e poderia 
ser renovado por mais dois. 
Entrei com uma lei munici-
pal, pedindo que a prefeitura 
nos cedesse um terreno que 
tinha no Siqueira. Depois de 
muito tempo, conseguimos”, 
relembra.

O terreno na zona sul da ca-
pital foi conseguido, mas a par-
ceria com a Espana não pros-
seguiu. “Infelizmente, nem o 
poder público, nem a popula-
ção nos ajudou e ficou muito 
pesado pra eles [Espana]. Nós 
até fazíamos bingos, rifas, mas 
o dinheiro não era suficiente”.

Conta para doações:
Conta-03951-6
Agência – 1649 
Banco Itaú

O que fazer quando seu bicho 
de estimação está com uma 
doença como raiva e calazar?

Além de levá-lo ao veteriná-
rio,  uma alternativa é solicitar o 
serviço do Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ). O orgão é uma 
unidade pública de saúde, res-
ponsável por manter o controle 
das doenças transmissíveis do 
animal ao homem e vice-versa. 

Inaugurado há pouco mais 
de cinco anos, o CCZ de For-
taleza acolhe, em média, 1000 
cães e gatos por mês. Alguns 
animais são recolhidos pela 
carrochinha, outros são levados 
pelos donos até o local. Porém, 
para que o bicho seja aceito ele 
não pode estar sadío. “Só rece-
bemos animais aqui realmente 

Serviço

Centro de Controle de Zoonoses 
Rua Betel, 2980 – Maraponga
S.O.S cão – 3131 78 46 / 3131 78 49

Serviço

Duas décadas em defesa dos animais

Zoonoses é de responsabilidade pública

Uipa-CE foi criada em 1989 por Geuza Leitão e hoje abriga 140 cães e 30 gatos. A ONG conta com cerca de 50 voluntários, mas só 20% realmente atuam Foto: FAbiAnE dE PAulA

Centro de Zoonoses  acolhe cerca de 1000 cães e gatos todo mês Foto: FAbiAnE dE PAulA

enfermos. Eles passam por exa-
mes quando chegam, e ficam em 
observação por 10 dias, no caso 
de raiva”, explica o veterinário 
responsável, Paulo Carvalho.

Se o diagnóstico da doença 
der negativo, o Centro entra-
rá em contato com o dono e 
ele terá três dias para ir bus-
car o animal. Caso o exame 
confirme a doença, o gato ou 
cachorro será sacrificado.

“O bicho não sente nada. Ele 
é sedado e depois é injetado uma 
solução de cloreto de potássio 
via intracardíaco. Em menos de 
dois minutos entra em óbito”, 
detalha o veterinário.

Abandonados 
Em um levantamento feito pelo 

CCZ, no ano passado, 30 mil cães 
e gatos viviam nas ruas da capi-
tal. Paulo Carvalho recomenda 
que, caso alguém se sinta amea-
çado por algum cão agressivo, en-
tre em contato com o CCZ e logo 
uma unidade móvel irá recolher 
o bicho. “Temos o SOS Cão, onde 
a comunidade pode ligar e infor-
mar a localização do animal”. 

Além de tratar as zoonoses, o 
CCZ também faz campanhas edu-
cativas para conscientizar as pes-
soas da importância da castração 
para o controle de natalidade.

Geuza emprestou parte do 
terreno para uma família ca-
rente morar, e deu seguimen-
to à ONG no escritório de sua 
casa. No ano passado, a Uipa-
Ce ganhou um novo fôlego. 
“Encontrei um grupo de pes-
soas que criavam cães e gatos 
em casa, no Barroso. Tinha 
uma mulher [Rosane Dantas] 
com uma centena de animais 
em casa [a ONG São Lázaro]. 
Percebi que eles realmente es-
tavam interessados e propus 
que nos juntássemos”.

Rosane Dantas mudou-se 
para o terreno no Siqueira e 
da junção das duas ONG´s 
nasceu a Uipa – São Lázaro.

Hoje, o “refúgio”, como 
é chamado, abriga mais de 
140 cachorros e cerca de 30 
gatos. A ONG tem em mé-
dia 50 voluntários, mas, “só 
20% realmente atuam”.

A curto prazo
Os animais ficam apenas tem-
porariamente no refúgio. Após 
serem vacinados, alimentados 
e vermifugados, eles são ofe-
recidos para doação. 

“Fazemos feiras na praça, 
em frente à Igreja de Fátima, 
em que, após um processo, as 
pessoas podem levá-los para 
casa”, explica Geuza.

Uma entrevista e um ca-
dastro dão aos interessados o 
passe livre para sair com um 
animal de estimação.

Castração  
O controle da natalidade ani-
mal é uma bandeira defendi-
da por várias instituições para 
conter a proliferação descon-
trolada. Na Uipa-Ce, cerca de 
220 operações são feitas, men-
salmente, pelo veterinário Pé-
ricles Portela, que acompanha 

Geuza desde o início da ONG.
“A cirurgia não é gratuita. 

Para quem é pobre, negocia-
mos o valor. Às vezes pagam 
metade. Mas, antes de fazer, 
a gente conversa com a pessoa 
pra saber se ela realmente não 
tem condições”, esclarece.

Geuza também explica 
que, atualmente, a castração 
é necessária, e que o animal 
não sofre nada. “Nós, mulhe-
res, quando não queremos 
mais ter filho, podemos ir até 
uma clínica e fazer a laque-
adura. As cachorras e gatas 
não podem fazer isso. Nem 
elas, nem eles (machos). Eles 
são anestesiados e a opera-
ção dura poucos minutos”. 

O futuro desses animais

Enquanto dava esta entrevista, 
a advogada atendeu sete tele-
fonemas, todos relacionados 

à causa. Em um deles, uma 
rádio pediu pra ela participar 
ao vivo de um programa e co-
mentar a recente aprovação de 
uma promotoria destinada a 
animais domésticos. Quando 
desligou, a advogada comemo-
rou a criação da nova vara da 
promotoria e, em um desabafo, 
revelou seu maior medo: “me 
desculpe a falta de modéstia, 
mas nunca no Ceará, nem uma 
pessoa, viva ou morta, fez tan-
to pelo animais como o que eu 
fiz e faço. Temo morrer sem ter 
uma substituta”.
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 Após o terremoto que devastou 
o Haiti, a Cruz Vermelha do Ceará 
deu uma lição de solidariedade, 
arrecadando alimentos, medica-
mentos e roupas

Eduardo Buchholz e Érika Neves

A Cruz Vermelha foi criada 
com a finalidade de proteger 
a dignidade humana. Existem 
filiais em muitas cidades bra-
sileiras. Além de arrecadar e 
distribuir entre os necessita-
dos alimentos, roupas e me-
dicamentos, essas instituições 
normalmente concentram 
seus trabalhos em ajudas hu-
manitárias de emergência, 
como no caso do Haiti.

O socorro para a ilha foi ime-
diato e vinha de toda parte do 
mundo. No Brasil, destacou-se 
a campanha da Cruz Vermelha 
do Ceará, que arrecadou cerca 
de 230 toneladas de donativos 
em todo o Estado, sendo 53 
mil quilos de alimento não pe-
recível, 143 toneladas de água, 
22.000kg de medicamentos e 
14 toneladas de roupas.

A campanha teve início no 
dia 14 de janeiro, respondendo 
ao pedido do Comitê Interna-
cional da organização. Logo foi 
convocada uma coletiva para 
divulgar a Missão Haiti. A res-
posta foi imediata. Já no dia 15 
de janeiro foram arrecadadas 
duas toneladas de alimentos, 
medicamentos e roupas, que 

Cearenses na Missão Haiti: um 
exemplo de amor ao próximo

Cruz Vermelha do Ceará arrecadou cerca de 230 toneladas de donativos em todo o estado para serem enviados para o Haiti. No detalhe, Darlan Aragão , Secretário Geral da Cruz Vermelha do Ceará Foto:  FAbiAnE dE PAulA

Fundada em 1975, a Cruz Vermelha do Ceará tem um quadro com 500 voluntários cadastrados  Foto: FAbiAnE dE PAulA

foram enviados para o Rio de 
Janeiro em um caminhão dos 
Correios, para que da capital 
carioca fossem encaminhados 
a Santo Domingo, na Repúbli-
ca Dominicana, país que faz 
fronteira com o Haiti. A cam-
panha já foi encerrada. Foram 
enviados 110 toneladas de 
todo o montante arrecadado e 
no final do mês de maio o res-
tante dos donativos foi carre-
gado em um navio da Marinha 
brasileira que partirá rumo à 
ilha do Caribe.

“Fui ao Rio de Janeiro, por 
conta das chuvas e me orgulhei 
muito de ter saído do Ceará, 
empacotado todo o material 
aqui e ver esse material sendo 
desembarcado lá. Ser Cruz Ver-
melha é ultrapassar os meus li-
mites, ultrapassar a dimensão 
do ser humano”, afirma Darlan 
Aragão, Secretário Geral da 
Cruz Vermelha no Ceará.

A filial do Ceará é a primei-
ra brigada de ajuda humanitá-
ria a ser acionada em caso de 
catástrofes. Isso se dá devido 
à estrutura e organização. Ela 
possui profissionais com for-
mação adequada e a documen-
tação necessária para as ações.

Fundada em 1975 pelo ex-
governador Gonzaga Mota, 
tem sua sede em uma casa 
comprada pelo Dr. Pontes 
Neto, em 1985, e doada para 
a instituição. Atualmente, a 
Cruz Vermelha tem uma qua-
dro de 500 voluntários ca-
dastrados, sendo 50 ativos. 

Esses funcionários passaram 
por uma seleção e treinamen-
to que os capacita a partici-
par ativamente dos projetos 
e missões. Anderson Martins 
é um dos voluntários da casa. 
“O voluntário faz o trabalho 
desde montagem de cesta bá-
sica a maiores contribuições. 
Para participar, tem que que-
rer ajudar. O objetivo da Cruz 
Vermelha é de minimizar o so-
frimento humano”, afirma.

O preparo fez com que 
a organização participe de 
campanhas humanitárias, 
como a que deu apoio às ví-
timas da tsunami ocorrido 

em 2004 na Ásia e, mais re-
centemente, nas enchentes 
em Santa Catarina em 2009, 
e no Rio de Janeiro em abril 
deste ano, para onde  são en-
viados, semanalmente, uma 
tonelada de donativos atra-
vés da Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero). 

Atualmente, a institui-
ção conta com parcerias com 
prefeituras e com a filial de 
Petrópolis, além do apoio do 
Comitê Internacional, que 
viabiliza doações graças à 
Convenção de Genebra para 
dar apoio e sustento nas cam-

panhas humanitárias em caso 
de catástrofes ou guerras.

No Ceará, oferecem apoio 
em dois programas principais. 
Além do socorro às vítimas de 
enchentes e secas, o projeto 
de Educação e Saúde dá trei-
namento e passa experiências 
a estudantes da área da saúde. 
Recentemente, foi lançado um 
outro projeto chamado Óleo 
Sustentável,  que tem o objeti-
vo educar a sociedade no sen-
tido de doar o óleo de cozinha 
para a Cruz Vermelha, que en-
caminha-o para cooperativas 
adequadas para a fabricação 
de biodiesel.
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Médico participa de 
missão de socorro

Direito do Consumidor

“Não exijo nota fiscal, exceto se for um equipamento caro. Eletrô-
nicos, eletrodomésticos, é sempre útil que se tenha a nota. Nunca 
se sabe quando acontecerá um problema, o documento é a pro-
va que você comprou aquilo”.

Gisela Rolim
Aluna do 1° semestre de Direito

É muito comum entre os consumidores,em pequenas compras, 
não pedir nota fiscal. É importante que a população tenha esse 
hábito. O Cupom Fiscal é um direito do cliente. Portanto, é erra-
do cobrar por ele. No âmbito federal, os contribuintes, entre os 
quais as microempresas e as empresas de pequeno porte, estão 
obrigados a emitir notas fiscais, independentemente do valor da 
operação e de estarem desobrigados pela legislação estadual ou 
municipal.

Sem a emissão da nota, abre-se espaço para a sonegação de 
impostos, prejudicando assim a economia do País, o que afeta 
investimentos na área social.

Além do valor econômico, a nota representa a legitimidade 
que o cliente tem sobre o produto comprado. Através dela, pode-
se comprovar onde o produto foi comprado e qual foi o valor 
pago. Assim, se acontecer de o produto não funcionar, será possí-
vel realizar a troca ou exigir a devolução do dinheiro. 

______________________________________________________

“Sei que é opcional. Fui a um restaurante, fui muito mal-atendida 
mas na conta veio a cobrança da taxa de serviço. Era um rodízio 
de pizzas e elas mal chegavam na mesa. Eu e meus amigos nos 
recusamos a pagar. O gerente teve que ir à nossa mesa para resol-
ver o caso. Me senti coagida”.

Gabriela Fernandes
Aluna do 1° semestre de Direito

A taxa de 10% é, na verdade, uma gorjeta que se dá ao garçom 
de forma espontânea, após o serviço oferecido. No momento 
de pagar a conta em estabelecimentos comerciais como bares, 
restaurantes e hotéis,além do preço dos produtos consumidos, 
muitas vezes o consumidor se vê coagido a pagar a taxa de ser-
viço, gorjeta ou, popularmente falando, os dez por cento sobre o 
valor total da conta.

Essa taxa de serviço está relacionada na CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho). Funciona como um complemento do salário 
do garçom, além do salário devido, que é pago diretamente pelo 
empregador. No artigo 457, parágrafo 3º, fica explícito que a taxa 
deve ser repassada sempre aos funcionários. Além disso, conside-
ra-se gorjeta não só a importância dada espontaneamente pelo 
cliente, mas também a quantia cobrada pela empresa, como adi-
cional nas contas e destinada à distribuição aos empregados. 

Ainda com o conhecimento, muitas pessoas passam pelo 
constrangimento de serem mal atendidas e se sentirem forçadas 
pelo estabelecimento a pagarem a taxa, como aconteceu com a  
estudante Gabriela Fernandes. Para esses casos, existe um órgão 
que defende os interesses e direitos do consumidor, acolhendo 
as queixas contra os fornecedores: o Programa Estadual de Prote-
ção e Defesa do Consumidor (Procon) [leia mais na página 8].

Segundo Célio de Assis Araújo, advogado do Procon, qualquer 
estabelecimento tem o direito de cobrar taxa de serviço, desde 
que o consumidor seja previamente informado. Porém, o cliente 
pode se recusar a pagar, caso considere que foi mal atendido.

  Como se já não bastasse ser o 
país mais pobre das Américas, um 
enorme desastre natural trouxe 
mais sofrimentos para esse povo. 
Foi o que aconteceu com o Haiti, 
no dia 12 de janeiro desse ano.
No nosso Estado, o presidente da 
Associação dos Médicos Emergen-
cistas do Ceará, Frederico Arnaud, 
foi o único profissional da saúde 
voluntário nessa campanha. Ao 
voltar, criou um projeto para aten-
der a população carente de Forta-
leza, que entrou em ação em julho 
desse ano, chamado Cruz Verde. O 
Coletivo entrevistou Arnaud para 
saber como foi a sua experiência 
no Haiti

João Paulo de Freitas

Coletivo – O que o motivou a 
prestar atendimento às víti-
mas do terremoto no Haiti?
Frederico – A solidarieda-
de, com certeza, foi a grande 
responsável pela minha ida. 
Deixar a família foi doloroso, 
mas sabia que estava indo por 
uma boa causa. Havia tam-
bém a vontade, como médico 
emergencista, de participar 
de um evento dessa natureza. 
Aprender e trazer essa expe-
riência para o Ceará. Através 
do contato da Secretaria de 
Saúde do Estado com o Mi-
nistério da Saúde, tivemos a 
oportunidade de participar 
dessa grande ação humanitá-
ria. Me ligaram do Ministério 
dizendo que estavam preci-
sando de um médico que pu-
desse ir. Aceitei na hora.

Coletivo – A capital, Porto 
Príncipe, ficou em um estado 
lamentável. Os telejornais 
mostraram isso com clare-
za. Houve alguma situação 
em especial que o impressio-
nou mais?
Frederico – Todos os casos que 
eu presenciei me chamaram 
a atenção. Não tem como se 
prender apenas a um fato. O 
estado de pobreza era enorme. 
Uma realidade impactante. As 
pessoas estavam desespera-
das. Não tinham nem o básico. 
Tudo isso me fez ver que nós 
brasileiros, embora ainda te-
nhamos muitos problemas, 
estamos longe de nos compa-
rar com aquela situação.

Coletivo – Como foi realizado 
o atendimento aos feridos?
Frederico – Nós atendíamos 
no navio que nos levou. Os 
pacientes eram trazidos de 
helicópteros e nós realizáva-
mos os procedimentos ne-

cessários. Estávamos bem 
preparados para receber 
qualquer que fosse a situação 
do paciente. Jovens tendo que 
amputar braço, perna, cenas 
muito tristes. Muita gente já 
vinha com duas cirurgias, nós 
tínhamos que fazer a terceira, 
por causa das infecções. Era 
muito complicada a situação 
deles. 

Coletivo – O que mais preo-
cupava a população (já que 
o senhor estava tão próximo 
delas): o fato de estarem de-
sabrigadas, sem alimento ou 
feridas?
Frederico – Sem alimento, 
com certeza. Por mais que vá-
rios países e muitos artistas 
tenham se mobilizado, doado 
dinheiro e feito campanhas 
para ajudar aqueles neces-
sitados, não era suficiente. 
Aliás não é suficiente. É um 
país que até hoje sofre com os 
estragos deixados pelo terre-
moto. Era nítida a imagem de 
brigas por causa de um quilo 
de alimento ou um copo de 
água. Por mais que o sofri-
mento causado pela perda de 
um braço ou por não saberem 
para onde ir, o que deixa uma 
pessoa de pé, é o alimento, e 
isso eles não tinham. Havia 
também um sentimento de 
desolação, uma falta de pers-

pectiva e um desânimo para 
buscar um futuro melhor.
Coletivo – Qual foi a maior 
dificuldade que o senhor en-
controu para dar assistência 
às vítimas?
Frederico – Não tive nenhuma 
dificuldade, o navio em que a 
gente estava recebendo os pa-
cientes era muito bem prepa-
rado. Tínhamos duas salas ci-
rúrgicas, UTIs, enfermarias, 
tomografia, ultrassom e todas 
as medicações necessárias.

Coletivo – Como o senhor 
avalia a frase “o Haiti é aqui 
”, comumente usada pelo 
povo brasileiro, na época da 
catástrofe, para expressar a 
indignação referente às pre-
cariedades que temos no nos-
so país?
Frederico – Não devemos di-
zer isso nem de brincadeira. 
Se o Brasil está passando por 
esse tipo de problema, temos 
como resolver. Nós devemos 
ir atrás dos nossos direitos. E 
os haitianos nem sabem que 
direitos têm ou a quem a re-
correr . Lá é o país mais pobre 
das Américas, um povo que 
sofre com a ausência de tudo. 
Eles não têm agua, comida 
nem perspectivas. O Haiti é 
um país onde a miséria pre-
valece. O mais miserável dos 
brasileiros, lá, é rei.

”Temos que praticar a solidariedade diariamente”, afirma Arnaud  Foto: intErnEt

Foto: intErnEt

Nota fiscal é obrigatória

Taxa de 10% é optativa
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Projeto Cidadania Ativa desenvolve palestras, reuniões, cartinhas e apostilas para levar conhecimento jurídico à comunidade FotoS: Arquivo PESSoAl

Projeto Cidadania Ativa
  De iniciativa dos alunos e profes-

sores da Universidade de Fortaleza 
(Unifor), o projeto auxilia as comu-
nidades a compreenderem as leis e a 
cobrarem seus direitos 

Suiani Sales

Direito e comunicação para as 
comunidades, Direito social do 
consumidor, Inclusão digital, 
Direito e cinema, são alguns 
dos programas do projeto Ci-
dadania Ativa da Universida-
de de Fortaleza (Unifor). O 
programa pertence ao Centro 
de Ciências Jurídicas (CCJ) e 
foi criado em 2001 por João 
Alves, ex- professor de Direi-
to da instituição. O projeto 
possui uma forma diferente 
de informar as pessoas, e tem 
como objetivo torná-las mais 
conscientes de seus direitos e 
deveres enquanto cidadãos.

Tanto professores quanto 
alunos desenvolvem palestras, 
cartilhas, reuniões, apostilas e 
folders , que fortalecem a cida-
dania levando o conhecimen-
to jurídico até a comunidade. 
São aplicados 33 programas 
em cada semestre, de acor-
do com a disponibilidade dos 
professores voluntários. Nes-
se semestre estão trabalhan-
do 460 alunos voluntários e 
21 professores orientadores. 
Os estudantes que participam 
desse projeto pertencem aos 
cursos de Direito, Psicologia e 
Administração. Eles são enca-
minhados para os programas 
que possuem maior afi nida-
de. As reuniões de cada grupo 
acontecem quinzenalmente, 
na própria Unifor. Cada gru-
po fi ca sob a orientação de um 
professor ou de um ex-aluno 
também voluntário. Nesses 
encontros, é elabora-se ou 
atualiza-se a cartilha referente 
ao tema do programa e elabo-
ra-se uma palestra ou um cur-
so para uma determinada co-
munidade, seja escola pública, 
grupo de idosos ou de jovens.

O objetivo é democratizar o 
acesso à Justiça. Muitos cida-
dãos têm seus direitos viola-
dos e não procuram à Justiça 
porque não sabem realmen-
te quais são os seus direitos. 
Dentre os programas, um dos 
mais efetivos é o referente ao 
consumidor, pois é importan-
te divulgar o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) para 
que ele tenha efi cácia social. 
Há 18 anos, o CDC foi pro-
mulgado e, ainda hoje, muitas 
pessoas não conhecem e não 
sabem quais são os direitos 
de cada consumidor. Quan-
to mais pessoas conhecerem 
seus direitos, menor será a in-
cidência de descumprimento 
dos fornecedores e prestado-
res de serviços. 

A partir do conhecimento 

desses direitos, cada indivíduo 
passa a ser um cidadão ativo, 
consciente das suas tarefas 
como membro ativo de uma 
sociedade, saindo da inércia 
quando estes direitos forem 
violados ou descumpridos. Na 
realidade, o que se busca é for-
mar agentes de cidadania que 
disseminem o conhecimento 
recebido para os familiares, 
amigos e vizinhos. 

Voluntariado
Outro ponto importante do 
projeto Cidadania Ativa é o fato 
de ser constituído por voluntá-
rios. Isso faz com que os estu-
dantes universitários tenham 
consciência da importância do 
trabalho voluntário e o papel 
de responsabilidade social de 

cada um. Os alunos do curso 
de Direito, que serão futuros 
advogados, devem estar dispo-
níveis para resolver os confl i-
tos das pessoas, independen-
temente do poder aquisitivo. 
A conscientização do seu papel 
de responsabilidade social en-
quanto cidadão e que, a partir 
daí, é possível vislumbrar a 
prática dos princípios da iso-
nomia e da igualdade positiva-
dos na Constituição Federal de 
1988. Não adianta os direitos 
estarem apenas positivados, é 
preciso que eles cheguem à co-
munidade. 

O programa prepara pales-
tras para grupos de idosos de 
diferentes bairros de Fortale-
za e entrega uma cartilha pre-
parada por professores e alu-

nos voluntários. Algumas das 
cartilhas confeccionadas pelos 
alunos e professores são utili-
zadas no curso “Educação Ju-
rídica Comunitária”, que ocor-
re a cada fi nal do semestre na 
Unifor. Os voluntários trazem 
o lanche e doações para os 
participantes do curso. “Eles 
[os voluntários] tiram mes-
mo dinheiro do bolso sem ter 
pena, trazem lanche e doações 
pra eles”, diz o auxiliar admi-
nistrativo Ricardo Rocha, que 
também é o assessor de Geo-
vana Cartaxo (assessora do 
projeto Cidadania Ativa). 

Os programas são realiza-
dos em escolas, comunidades e 
na própria Unifor. O processo 
funciona da seguinte forma: os 
voluntários divulgam os pro-

gramas para os responsáveis 
das escolas e se for de interesse 
da instituição, a visita do Cida-
dania Ativa é agendada. Após 
esse procedimento, o programa 
mais adequado para o grupo 
será realizado. “Às vezes, nem é 
preciso divulgar nossos progra-
mas. As próprias instituições 
nos procuram, pois nosso tra-
balho possui bastante efi cácia e 
as pessoas gostam bastante do 
resultado”.

A ideia é que, se cada insti-
tuição de ensino superior im-
plantar um projeto voluntário 
voltado para a conscientização 
dos direitos e deveres na co-
munidade, as leis terão maior 
efi cácia social, pois as pessoas 
só procuram e defendem algo 
que elas conhecem. 

São aplicados, em média, 33 programas por semestre Qualquer pessoa pode participar dos eventos do projeto
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  A ONG Rede de Solidariedade 
Positiva (RSP+) procura inserir 
portadores do vírus HIV na socie-
dade por meio da realização de 
cursos de capacitação

Maria Falcão e Geovana Rodrigues

“Nossa sala é simples, mas 
muito aconchegante”. Essas fo-
ram as primeiras palavras usa-
das pelo coordenador da ONG 
Rede de Solidariedade Positiva 
(RSP+), Manoel Herculano, o 
Renê, para apresentar a festa 
de encerramento do mês de 
maio. Em uma roda, na qual 
faziam parte voluntários, fa-
miliares e portadores do vírus 
HIV, o assunto era a impor-
tância da família na busca pela 
qualidade de vida e esperança 
de viver mais.

Na ocasião, um grande co-
ração de E.V.A com nome de 
cada mulher presente, mãe ou 
não, ornamentava a sala em 
um prédio comercial no centro 
de Fortaleza. Até as duas re-
pórteres foram contempladas 
com uma “lembrancinha” de 
dia das mães. Uma festa que 
foi muito comemorada na rede 
durante todo o mês de maio. 
Cada um, dentro da roda, foi 
falando sobre o seu relaciona-
mento com a família. Sobre a 
aceitação da doença pelos pais 
e da felicidade que sentiam, 
mesmo sendo portadores. His-
tórias comoventes de luta con-
tra o preconceito e pela vida.

A RSP+ é uma organização 
que cuida do bem-estar de pes-

Harvey Milk é o primeiro ati-
vista gay do governo ameri-
cano que tenta defender os 
interesses dos homossexuais. 
Milk é interpretado pelo ator 
Sean Penn, que retrata no 
fi lme a história real de um 
político que lutou por seus 
direitos na década de 70, 
mesmo com todas as repres-
sões contra os gays. Na época, 
os homossexuais já costu-
mavam se reunir em bares. 
Sabendo disso, a polícia che-
gava ao local maltratando e 
até matando os gays. 

O fato de um gay assumi-
do ter se candidatado a um 
cargo público gerou um des-
conforto muito grande para 
as autoridades americanas. 
Isso fez com que Milk fosse 
totalmente discriminado tan-
to pelo governo quanto pelas 
pessoas religiosas, que acre-
ditavam que ser gay era uma 
doença. Como os Estados 
Unidos estavam passando 
por uma época de “limpeza 
em nome de Deus”, que con-
sistia em excluir os gays da 
sociedade, os cristãos passa-
ram a abraçar essa causa para 
poder exterminar a vontade 
dos homossexuais de lutar 
pela igualdade de direitos.

A situação fi cou tão tensa, 
que chegou a abranger tam-
bém o mercado de trabalho, 
ocorrendo casos em que os 
professores de escola que 
fossem gays seriam demiti-
dos. A alegação era que eles 
iriam induzir as crianças a se-
rem gays. Essa represália fez 
com que os homossexuais se 
revoltassem com isso e come-
çassem a fazer movimentos 
em prol dos seus direitos.

Milk é um fi lme que mos-
tra os gays fora dos estere-
ótipos que estamos acos-
tumados a ver e, apesar de 
mostrar um aspecto doloroso, 
podemos nos divertir e ver 
o lado colorido que cada um 
deles possui.

 
Suiani Sales

Resenha

Milk, a voz da 
igualdade

Rede de solidariedade

RSP+ promove cursos para inclusão de soropositivos no mercado Foto: MAriA FAlCÃo

A Lei Complementar 135/10, 
conhecida como “Ficha Limpa”, 
causou espanto por duas ra-
zões: primeiro, por seu objeto 
inusitado. Segundo, porque foi 
proposto por um mecanismo 
constitucional pouco utiliza-
do pela população: a iniciativa 
popular,  até agora, só utilizada 
quatro vezes desde a promulga-
ção da Constituição de 1988.

O objeto da lei é impedir que 
políticos já condenados por tri-
bunais colegiados concorram a 
cargos eletivos. No projeto, os 
que são condenados por qual-
quer crime fi cam inelegíveis 
durante 8 anos, após o fi nal do 
mandato.

Impressiona que os eleitores 
votem em alguém que tenha 
uma condenação na fi cha, inclusi-
ve por crimes de corrupção e res-
ponsabilidade fi scal. Também os 
partidos que escolhem, em suas 
convenções partidárias, candida-
tos que têm currículos infames.

A organização do projeto foi 
do Movimento de Combate à 

Corrupção Eleitoral (MCCE). O 
movimento colheu cerca de 1,6 
milhão de assinaturas em todos 
os estados do Brasil. 

Os problemas
Apesar do escopo louvável da 
lei, há sérios problemas com re-
lação à sua aplicação e efi cácia. 
O primeiro e mais preocupante 
é o fato de os políticos terem de 
ser condenados por um órgão 
colegiado. Assim, vereadores 
que são condenados  por um 
Juiz de Direito, além de pode-
rem recorrer da decisão, ainda 
não são atingidos pela lei. 

Se o político recorrer da de-
cisão do órgão colegiado, sua 
condenação ainda não vai ser 
efetiva, pois a decisão ainda não 
terá transitado em julgado e a 
sanção da lei, a inelegibilidade, 
não poderá ser aplicada até que 
o recurso seja julgado. O engra-
çado é que o Supremo Tribunal 
Federal (STF), órgão que julga 
as infrações penais comuns do 
Presidente,  do Vice-Presidente, 

dos Ministros e dos membros do 
Congresso Nacional, até hoje, só 
condenou dois parlamentares.

O poder dado aos julgadores, 
agora, passa a ser exorbitante. 
Eles poderão retirar um impor-
tante direito democrático de um 
cidadão, o de ser votado. Como 
os órgãos colegiados são com-
postos por técnicos operadores 
do Direito e políticos indicados 
pelos membros do Poder Execu-
tivo, há grande teor de politica-
gem em grande parte das deci-
sões desses órgãos. Assim, uma 
pessoa pode fi car privada de 
seus direitos por causa da orien-
tação política de um Tribunal. 

Com relação à aplicação, há 
controvérsia nos casos de polí-
ticos cujas condenações sejam 
anteriores à aprovação da lei. 
De acordo com a Constituição, 
a lei não pode ter efeitos retro-
ativos, salvo para beneficiar o 
réu. No entanto, o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) conside-
rou que a lei vai valer para os 
condenados anteriormente. O 

Tribunal também decidiu que 
a lei seria aplicada nas eleições 
desse ano, em total desacordo 
com a Constituição, que deter-
mina que as leis concernentes 
às eleições só valerão depois 
de um ano de sua aprovação. 

Ambas as decisões do TSE 
podem ser revistas pelo STF, 
órgão que irá determinar, de 
vez, a constitucionalidade ou 
não da “Ficha Limpa”. Com o 
clamor que há em torno do 
projeto e devido ao fato de a 
lei ter partido diretamente do 
povo, em um processo de difí-
cil realização, o Tribunal deve 
fechar os olhos para o texto 
constitucional e tomar uma 
decisão estritamente política.

Apesar das dificuldades e 
dos problemas do “Ficha Lim-
pa”, esse foi mais um passo em 
direção a uma política mais 
justa. Com esse projeto, todos 
se beneficiam. Governantes e 
governados têm a chance de 
realizar um processo demo-
crático mais “limpo”.

Limpeza na política
Artigo Gabriela Ribeiro

soas que vivem com HIV/AIDS 
em qualquer estágio. Indepen-
dentemente de orientação se-
xual, gênero, credo, raça e cor.            

Ao todo, dez voluntários 
contribuem com o objetivo 
principal da rede: ajudar nas 
campanhas por cursos de ca-
pacitação que irão proporcio-
nar a inclusão dos portadores 
no mercado de trabalho e pro-
mover o fortalecimento dos 
soropositivos. São homens e 
mulheres que não esperam re-
torno fi nanceiro algum. Ape-
nas o sentimento de dever so-

cial cumprido.
Há 25 anos, o casal Marga-

rida e Claudionor Evangelista 
dedicam-se ao voluntariado 
na pesquisa e terapia dos por-
tadores do vírus HIV. Aban-
donaram a carreira acadêmica 
para se doar à causa e já via-
jaram para vários países em 
busca de novos tratamentos 
para prolongar a vida de quem 
sofre com a AIDS. O casal pro-
move a solidariedade, forta-
lecimento, melhoria da auto-
estima, cidadania e adesão ao 
tratamento.

Preconceito ainda persiste
As principais dificuldades de 
quem trabalha com soropo-
sitivos é lidar com o precon-
ceito. A falta de informação 
é fator determinante para 
que haja a marginalização 
dos portadores do vírus HIV. 
Hoje, com tantas inovações 
da medicina, e com toda a 
informação disponibilizada 
pela mídia, as pessoas ainda 
tem muito medo de conviver 
com um soropositivo. A doen-
ça não é transmitida através 
do toque ou do simples ato de 
cumprimentar. A maioria das 
pessoas que vivem com vírus 
são profissionais ativos, pais 
de famílias que levam uma 
vida normal.

Tempo e ser livre de qualquer 
preconceito. Essas são as únicas 
exigências para quem quer ser 
voluntário. A doença, apesar 
de não ter cura, é tratável e, se 
o portador se cuidar e tomar a 
medicação de forma correta, po-
derá viver muitos anos. 

Outros dois núcleos de 
apoio da Rede de Solidarieda-
de Positiva podem ser encon-
tradas nas cidades de Sobral 
(CE) e Aracaju, em Sergipe. 

A RSP+ não é o único cen-
tro de apoio aos soropositivos 
em Fortaleza. Existem núcle-
os como o Grupo de Apoio à 
Prevenção à Aids (GAPA) e 
a Rede Nacional de Pesso-
as Vivendo com HIV/AIDS 
(RNP+).  Trata-se de redes 
que buscam promover a pre-
venção da infecção pelo HIV/
AIDS e fornecer apoio a por-
tadores do vírus.
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20 anos de defesa do consumidor
  Completando 20 anos em 

setembro, o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) mudou a relação 
de responsabilidade entre fornecedor 
e consumidor

Thamyres Heros

O Código Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (CDC), elabo-
rado por uma equipe designa-
da pelo Ministério da Justiça, 
foi instituído pela lei Lei Nº 
8.078 em 11 de setembro de 
1990, visando à proteção dos 
direitos do consumidor. A par-
tir dele, foram regulamentadas 
todas as relações de compra e 
serviços prestados ao consu-
midor, garantindo-lhes maior 
segurança durante o ato da 
compra.

Antes do Código, o consumi-
dor fazia suas reclamações, mas 
não havia um parâmetro para 
julgamento das acusações. A 
base para a decisão dos proces-
sos era o Código Civil, que tra-
tava a todos como iguais. Sua 
criação buscou preencher uma 
lacuna legislativa existente no 
Direito brasileiro, no qual as re-
lações comerciais, tratadas por 
um Código Comercial do século 
passado, não traziam nenhu-
ma proteção ao consumidor. 
Assim, tornava-se necessária 
a elaboração de regras que se 
adequassem ao dinamismo de 
uma nova sociedade. 

Com o Código, foram permi-
tidos ao consumidor a defesa e 
a proteção nas suas relações 
comerciais. Hoje,  ele não pre-
cisa mais provar que está cer-
to a empresa acusada é quem 
tem essa obrigação porque foi 
entendido que o consumidor 
é a parte mais frágil envolvida 
nesses processos.

Quem faz valer o Código? 

Ao longo dos anos, muitas em-
presas tentaram escapar das 
determinações do CDC. Exem-
plo disso era a resistência dos 
bancos nacionais.“Empresas 
como os Bancos achavam que  
só quem poderia fi xar regras 
em relação aos bancos era o 
Banco Central, baseado em 
suas próprias leis e disposições 
que regulavam o Sistema Fi-
nanceiro Nacional, e entraram 
com uma ADIN ( Arguição Di-
reta de Inconstitucionalidade). 
Essa ação foi julgada impro-
cedente. Isso quer dizer que o 
Supremo  Tribunal Federal en-
tendeu que as disposições do 
CDC se aplicavam aos bancos”, 
relatou João Gouberto Soares, 
secretário executivo do Procon 
Estadual do Ceará.

O Decon e o Procon são ór-
gãos  responsáveis por cumprir 
as determinações do Código de 
Defesa do Consumidor, desde 
o processo de receber as quei-
xas, aplicar multas, apreender 
produtos, encaminhar cartas 

de informação às empresas 
acusadas  e até promover audi-
ências de conciliação. Ele tem 
poder de polícia, de julgar os 
procedimentos administrati-
vos das reclamações  contra  
fornecedores de produtos e de 
serviços e de julgar os procedi-
mentos infracionais.

Em todo o Brasil, Decon é 
a Delegacia do Consumidor, é 
uma delegacia igual às outras, 
com policiais e delegados.  Na  
delegacia, pode-se abrir in-
quéritos, prender acusados e 
encaminhar processos para o 
Ministério Público oferecer de-
núncia.

No Ceará, existem um Pro-
con Estadual e um Procon Mu-
nicipal. O Estadual também é 
chamado de Decon, que signi-
fi ca Programa Estadual de Pro-
teção e Defesa do Consumidor, 
porque antes de existir o CDC, 
existia um “Decom”, com “m”, 
que era o Serviço Especial de 
Defesa Comunitária, não em 
defesa do consumidor, porque 
ainda não se falava nisso, mas 
a favor  da economia popular. 
Então, o governo do Ceará op-
tou por ter o seu Procon tam-
bém chamado de Decon para 
manter a fonia semelhante ao 
seu antigo “Decom”.

Como utilizar o serviço
Para quem ainda tem resistên-
cia em utilizar os serviços do 
Procon e Decon,  Soares afi rma 
que o processo é muito simples. 
“Basta o consumidor chegar no 
Procon por volta das sete da 
manhã, pegar uma fi cha, e, a 
partir desse horário, será aten-
dido por um dos nossos cinco 
atendentes”, explica. Após esse 
atendimento, a queixa será ca-

dastrada e imediatamente será 
enviada uma Carta de Infor-
mação Preliminar (CIP) à em-
presa reclamada. Depois dessa 
data, a empresa tem dez dias 
para entrar em contato com o 
consumidor  e fazer um acor-
do. Se isso não acontecer, o 
consumidor retorna ao Procon 
e formaliza a reclamação, pois, 
até então, o processo fi ca cata-
logado como um atendimento.

Segundo dados cedidos pelo 
próprio Procon e regulamenta-
dos pelo Sistema Nacional de 
Informação e Defesa do Con-
sumidor, o SINDEC, orientado 
pelo DPDC, órgão do Ministé-

rio da Justiça, 70% dos aten-
dimento orientados são resol-
vidas com essa simples carta 
enviada pelo Decon e 30% re-
tornam para a audiência que 
é realizada em até dois meses. 
Se ainda assim não houver 
acordo, o consumidor reclama 
no juizado, caso o valor da re-
clamação tenha sido calculado 
em até 48 salários mínimos. 
Até 20 salários não precisa ad-
vogado, de 20 a 40  salários é 
necessário contratar um. No 
horário de pico do Procon, por 
volta das 9h, foi constatado 
que a maioria das reclamações 
eram contra empresas de car-

Direitos do consumidor são mais respeitados e conhecidos. Hoje, há diversos meios de se proteger de abusos de vendedores e fornecedores  Foto: luiZA CoStA

tão de crédito e de telefonia, 
mas outras queixas chamaram 
atenção.

Luíz Oliveira Neto, 45,  é 
dono de uma churrascaria, 
e havia sido prejudicado por 
uma empresa fornecedora de 
sorvete com quem ele fez um 
acordo verbal de troca de ser-
viço por mercadorias. “A RB 
Distribuições, que faz reven-
da de sorvetes Kibon, veio ao 
meu estabelecimento oferecer 
uma parceria pra que eu ven-
desse o sorvete deles e no fi nal 
do mês pagasse uma taxa. Mas 
no fi nal do mês não consegui 
vender tudo”. Por não ter ven-
dido todo o estoque, seu Luiz 
teve que pagar um valor de R$ 
500,00 parcelado em duas ve-
zes. Na primeira parcela, o tra-
to foi mantido e ele pagou o que 
devia, mas na segunda parcela 
a empresa não apareceu para 
receber o pagamento. “ Eu pas-
sei mais de um mês ligando e 
a empresa não veio buscar o 
dinheiro, depois de mais de 
um mês, mandaram um fun-
cionário e ele veio me cobrar 
juros”. No total, Oliveira pagou 
R$ 5.140,00  e seu nome ainda 
não saiu do Serviço de Prote-
ção do Crédito (SPC).

Casos como o de seu Luiz e 
tantos outros mostram a im-
portância de fazer valer as de-
terminações do Código de De-
fesa do Consumidor através de 
seus órgãos Procon e Decon. 
O código  surgiu exatamente 
para mudar essa relação entre 
fornecedor e consumidor, em 
que os direitos daqueles que 
habitualmente costumavam 
ser lesados em suas relações 
comerciais, hoje, são protegi-
dos por uma Lei Federal.

Dados cedidos pelo Procon estadual do Ceará revelam algu-
mas peculiaridades das reclamações recebidas durante o ano. 
Quem reclama mais, qual a idade dos queixosos e que serviços 
são mais fadados a queixa são alguns exemplos dessas curio-
sidades:

Quem reclama mais homem ou mulher?

                  48,57%               51,43%

Com que idade costuma-se reclamar mais?

      De 31 à 40 anos com 23,50%

Saiba mais...

Estatísticas do Procon

      De 31 à 40 anos com 23,50%


