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CONTINUA...
E mais: uma discussão sobre a legalização do aborto
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Editorial
Trabalho Interdisciplinar de 

Fotojornalismo, Editoração 
Eletrônica e Jornalismo Opinativo, 
orientado pelos professores 
Cristina Damasceno, Vinícius 
Carvalho e Ana Claudia Pantoja.

Rea l i z ado  po r  J u l i a na  
Geambastiani, estudante do 4º 
semestre do curso de Jornalismo 
da Faculdade 2 de Julho, a Revista 
Crível disponibiliza para os seus 
leitores informações de interesse 
público, contendo assuntos sérios 
e polêmicos intercalados com 
textos divertidos e leves de forma 
a proporcionar uma leitura 
agradável e satisfatória.

Em busca de um jornalismo 
objetivo e original, sem deixar de 
lado as regras pré-estabelecidas 
e, acima de tudo, a ética. 

A Revista Crível proporciona à 
sua idealizadora a oportunidade 
de viver, ainda na faculdade a 
realidade do dia-a-dia de uma  
Jornalista, separando o joio do 
trigo e buscando sempre colocar a  
informação de forma clara e 
concisa.

Boa Leitura!!

Quer saber o porquê da Rosa?
Me pergunte...
julianagfontes@gmail.com

Certa vez ouvi uma história 

de um filósofo que abandonou tudo e 

foi viver num barril, apenas com uma 

canequinha. Um dia viu um menino 

bebendo água no riacho com as 

próprias mãos e percebeu o quão 

simples era aquele gesto. Percebeu 

que não precisava daquela caneca o 

acompanhando o tempo inteiro. Logo 

se desfez dela. Quando questionado 

sobre o que o faria muito feliz, 

apenas desejou continuar vendo a luz 

do sol. 

Algum tempo depois, nas 

andanças da vida, conheci uma 

adolescente muito bonita, de uma 

família de classe média quase alta. 

Duas irmãs, porém apenas uma delas 

tinha um sonho. Ir morar nos Estados 

Unidos assim que se formasse. Passou 

a vida dizendo:  Quando crescer vou 

morar fora do Brasil!

Cresceu e se formou em 

Comércio Exterior e então chegou a 

derradeira hora da partida. 

Incentivou bastante sua irmã a ir 

junto com ela.  É só um intercâmbio!  

(Aquela viagem para estudantes que 

trabalham e estudam por um tempo 

em outro país), dizia ela a irmã, mas 

já sabia que iria se virar para não 

voltar nunca mais ao Brasil.

Sua irmã aceitou, as duas 

entraram em um programa de 

intercâmbio e então veio a surpresa. 

O visto de uma saiu e da outra não. E 

agora? Quem foi a escolhida? Por 

ironia do destino, que neste momento 

queria pregar uma enorme peça, 

quem foi aprovada foi a que nunca 

pensou em viajar. Nunca teve “o tal 

sonho”.

A segunda irmã resolveu 

então ir para outro país, a França. E 

apesar de declaradamente detestar 

crianças, foi ser babysitter  a famosa 

babá americana  e cuidar de três 

meninos. Após um ano, ambas 

voltaram com novidades e surpresas.

A que foi à França detestou e 

quer continuar tentando ir à terra do 

Tio Sam. A irmã que estava lá, aquela 

que não tinha grandes interesses na 

terrinha, apaixonou-se e resolveu se 

casar e morar fora do Brasil para 

sempre. Pode?

11

O tiro que saiu pela

Cul traa

Crônica

Pode sim! Viajou ontem sem 

olhar para trás. E sua irmãzinha 

querida ficou. Com seus planos 

frustrados, seu estresse e sua 

vontade enorme de ter ido no lugar da 

outra. Agora ela continuará tentando 

e rezando para mais uma vez o tiro 

não sair pela culatra.

(71) 3114-3426
comercial@folhasalvador.com.br

Sem cor.

Sem imagem.

No canto da página.

Ainda assim, 

você está lendo:

Viu?...

Propaganda é mesmo

um negócio!

Juliana Geambastiani
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O documentário Janela da Alma, de João 

Jardim e Walter Carvalho, traz histórias de 

pessoas com deficiências visuais em vários 

níveis diferentes. Participam do filme 

personalidades importantes como o escritor 

José Saramago, o cineasta Wim Wenders, o 

fotografo cego Evgen Bavcar e atriz brasileira 

Marieta Severo.

O filme é uma reflexão acerca do olhar. Será 

que estamos enxergando aquilo que realmente 

é?  Será que todos nós sofremos de miopia e não 

sabemos? “Olhos normais não enxergam nem 

mais, nem menos”. O verdadeiro olhar deve 

partir de dentro, com emoção. Se olharmos 

apenas com os olhos normais, não enxergamos a 

verdadeira maravilha que é a vida. Para Win 

Wender precisamos enxergar com os olhos da 

mente. São ao todo  dezenove depoimentos 

marcantes. 

Os convidados do filme nos emocionam com 

suas histórias de vida, suas dificuldades de 

enxergar ou de não enxergar, a forma como 

estes, por conta de qualquer que seja a 

dificuldade, encaram a vida e a forma de viver.  

Janela da alma nos faz perceber como o ser 

humano é individualista, como a forma que 

cada um olha é representação de quem é.

Nós olhamos as coisas, mas não as 

percebemos. Tudo passa por nós de forma tão 

rápida que enxergamos com os olhos normais e 

não com os olhos da alma. Não temos tempo 

para perceber o que estamos

 vendo, não temos tempo para nos 

emocionarmos com as coisas simples da vida.

O documentário nos mostra como o olhar 

nosso olhar, no sentido de enxergar, pode mudar 

a nossa forma de viver, de relacionamento com 

o mundo. Pode mudar a forma até de nos 

enxergarmos. A emoção percebida pelo olhar 

faz a emoção ficar codificada na imagem.

Quando ficamos doentes, em uma situação 

complicada, a nossa visão muda e passamos a 

visualizar o mundo de uma forma diferente, 

mais sensorial. Sentimos mais o que vemos. 

Passamos a olhar com a alma. “A situação altera 

o modo de ver as coisas”.

O músico Hermeto Paschoal diz “Eu não 

sinto falta da visão porque eu não sei como 

ninguém me vê”, ou seja, a visão altera a nossa 

percepção em relação a tudo. Enxergar com a 

alma nos faz enxergar mais. Nos faz sentir mais. 

Para ele a verdadeira visão é a interior.

O documentário nos mostra como o olhar 

nosso olhar, no sentido de enxergar, pode mudar 

a nossa forma de viver, a forma de 

relacionamento com o mundo. Pode mudar até 

maneiro que nos enxergarmos. A emoção 

percebida pelo olhar faz a emoção ficar 

codificada na imagem.

Portanto, cada olhar é diferente e se existe 

realmente a janela da alma, é por ela que 

devemos olhar.

“O que há de 
admirável no olho é 
que através dele – 
de um espaço tão 
reduzido – seja 
possível a absorção 
das imagens do 
universo...

 ... De sorte que 
esse órgão – um 

entre tantos – é a 
janela da alma, o 

espelho do mundo”
“A situação altera o 

modo de ver as 
coisas”

Por Juliana Geambastiani
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Não seria melhor investir em campanhas 

educacionais, de planejamento familiar – se 

necessário até mudar a forma e ser mais agressivo – a 

ter que legalizar um assassinato? Assassinato sim, já 

que, em todo o mundo, muitos pesquisadores 

concordam que a partir do momento da concepção já 

existe vida.  Não existem propagandas diretas 

relacionadas a este tema, muito menos fazendo 

ligação entre planejamento familiar e interrupção de 

gravidez. O ministério da saúde deveria sim, 

preocupar-se em investir mais na orientação das 

mulheres, desde a fase da adolescência. Pois, 

prevenir ainda é a melhor solução.

Autoridades continuam discutindo o tema e até o 

momento não houve resolução para a questão. 

Enquanto isso, as mulheres brasileiras, continuam - de 

forma precária, absurda e cruel – se deixando levar 

por falsos médicos, curandeiros e clínicas de péssima 

qualidade. Engravidam e interrompem, engravidam e 

interrompem. Até o dia que um desses médicos lhe 

interromper a vida. Quem irá se responsabilizar pelas 

vidas perdidas?

Com a descriminalização a tendência é que mais 

mulheres façam aborto e, apesar de contar com apoio 

médico especializado, o risco de morte continuará 

existindo. Os governantes precisam entender que 

apenas com educação preventiva o índice de mortes 

de gestantes, por conta de abortos mal feitos, poderá 

ser reduzido. 

MorteInocente
Proibido por lei em mais de 30 países, inclusive no 

Brasil, o aborto é visto por muitos como um crime 

brutal, sem direito à defesa, contra uma vida 

inocente. Morre o feto e, não raras vezes, a mãe. 

Apenas em 2007, a média diária de abortos no Brasil 

foi de 686 casos, sendo este índice mais agressivo na 

região Nordeste. Mulheres pobres, jovens e sem 

muita instrução, são as principais vítimas. 

Pesquisas divulgadas no ano passado indicam que 

51% dos brasileiros não concordam – em nenhuma 

hipótese - com o aborto. No entanto, esta mesma 

pesquisa informa que aqueles que não estão ligados a 

nenhuma religião, são os que, em maior número – 69% 

– são fortemente contra a legalização do aborto no 

país.

O catolicismo condena o aborto, em qualquer 

estágio, desde o século IV e não dá nenhum indício 

que aponte uma mudança de opinião futura. Os 

evangélicos e demais religiões, em certos momentos, 

demonstram maior flexibilidade acerca do tema, 

mas em sua maioria também não se agradam com a 

possibilidade. 

O Projeto de Lei 1.135/91, que prevê a 

descriminalização do aborto no Brasil, tem gerado 

polêmica. A falta de planejamento e os abortos feitos 

de forma irregular - e insegura, aumentam o índice 

de mortalidade das mães. Por conta disto, o tema 

Mais um feto abortado em algum lugar do mundo

Foto: google

O bebê faz parte
do corpo da mulher

O aborto mata uma
parte do corpo. Uma VIDA!

diga não

Juliana Geambastiani
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Cada tentativa de explicação 

confunde ainda mais a sua cabeça. 

Por que ele me olha desse jeito? 

Parece que quer me invadir, me 

possuir. Sua cabeça anda nas 

nuvens. Mas, essas nuvens têm 

nome. Um nome.

Onde será que isso tudo vai dar? 

Será que ele vai me olhar hoje? E 

amanhã? A vida segue seu rumo, 

com este olhar, com outros olhares, 

com tantas idas. 

E vindas. 
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Cultura
& Entretenimento

Olhares

Empolgante Surpresa

Mônica Salmaso e Grupo Pau Brasil
Emoção e descontração, voz grave e música 

instrumental de primeira qualidade, além de uma 

sequência de canções de Chico Buarque, formam o 

conjunto harmonioso composto por Monica Salmaso e 

o Grupo Pau Brasil. A cantora apresenta seu novo CD 

- Noites de Gala, Samba na Rua - em único 

espetáculo, no Teatro Castro Alves, dia 13 de maio às 

20 horas.

O show é uma surpresa tanto para quem a considera 

uma desconhecida, como para quem já ouviu alguma 

de suas interpretações. A voz suave de Mônica 

Salmaso encontra o pouso perfeito nos instrumentos 

musicais do Grupo Pau Brasil.

Começa tímido e se torna crescente, com um final 

que supera as expectativas. A abertura é feita com 

sambas famosos do solene compositor - dentre eles 

Quem te viu, quem te vê e Bom tempo - e termina 

com um sucesso inesquecível de Chico:  Beatriz.

No próprio show é possível saber como nasceu a idéia 

de unir Mônica Salmaso e Grupo Pau Brasil. A cantora 

que hoje é casada com um dos músicos do grupo, 

explica que a escolha do repertório foi feita de 

forma 

contemplando o gosto 

musical de todos os 

participantes. 

Em alguns momentos 

do espetáculo é 

possível notar uma 

supervalorização do 

Grupo Pau Brasil 

prejudicando um 

percurso, que até 

então, estava linear. A apresentação da música Pulo 

do Gato, de Paulo Bellinati, é um exemplo disto. A 

canção se estende além do necessário para que se 

conheça o estilo musical da banda, quebrando o 

clima que até aquele momento estava sereno e com 

a “cara” das músicas de Chico Buarque.
Mônica Salmaso é acompanhada pelos músicos 
Nelson Ayres (piano), Paulo Belinatti (violão), Rodolfo 
Stroeter (contrabaixo), Teco Cardoso (saxofone) e 
Ricardo Mosca (bateria), que compõem o Grupo Pau 
Brasil.

coletiva, 

Uma folha de papel em branco. Ela 

pensa, pensa, cochila, volta a pensar, 

e nada. Nada quer se formar diante 

daquela imensidão sem cor.

Pensou em escrever sobre o olhar. Os 

diversos olhares que cruzam com o 

dela a cada momento de sua vida. A 

cada segundo. Enquanto está de 

olhos abertos. Na verdade existe um 

em especial. É sobre este olhar que 

ela quer falar. Que entender. Quer 

explicar. 

Ele olha para ela, que corresponde 

ao olhar de forma bem tímida. Meu 

Resenha

Crônica

Juliana Geambastiani

Juliana Geambastiani

Deus, eu estou olhando para ele! 

Quando se dá conta, já existe algo 

acontecendo. Pára e se pergunta por 

que esse olhar mexe tanto com ela 

(com certeza mexeria comigo 

também).

São conhecidos, nunca se envolveram 

ou tiveram uma relação mais 

próxima. Ele pode ser solteiro ou 

casado, viúvo ou divorciado. Ela não 

sabe nada sobre essa pessoa. Nos 

corredores da vida, os olhares 

continuam se cruzando. Causando 

impacto.
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Dor e Fé
Quando a religião ajuda a superar a dor

Ana Carolina Oliveira (mãe de Isabela),
em uma das missas realizadas em homenagem à sua filha

fo
to

: 
g
o

o
g
le

 Mas até “
que ponto 

tanta dor e sofrimento 

podem ser apagados? 

Como as pessoas, que 

perdem de forma cruel e 

abrupta um ente 

querido, conseguem 

superar? ”

Aos cinco anos de idade, no auge 
da infância, uma linda menina tem 
sua vida interrompida brutalmente ao 
ser esganada e jogada do sexto andar 
de um prédio. Os responsáveis por 
esta barbárie: seu pai e sua madrasta.

A partir dessa tragédia, uma 
jovem mãe ver a sua vida mudar 
radicalmente, quando tem a única 
filha arrancada de sua convivência, 
sem ao menos uma oportunidade de 
despedida. Como suportar tamanha 
dor e sofrimento?

Ana Carolina de Oliveira, mãe de 
I sabel la  Nardoni,  demonstra 
sobriedade. Está bem e superando, 
na medida do possível, a morte da 
filha. Mas até que ponto tanta dor e 
sofrimento podem ser apagados? 
Como as pessoas, que perdem de 
forma cruel e abrupta um ente 
querido, conseguem superar?

Católicos, espíritas, budistas, 
evangélicos e outros religiosos, se 
apegam a fé e buscam algo maior para 
superar a dor. A religião não muda o 
acontecimento, mas ajuda, e muito, 
a superar o momento difícil. A pessoa 
deposita toda sua fé e esperança na 
religião, que os conforta com 
palavras mensagens positivas e 
esperançosas.

Com a mãe de Isabella não foi 
diferente. Buscando força na 
religião, Ana preparou várias missas 
realizadas em homenagem a filha. 
Católica declarada fez questão de 
participar ativamente das cerimônias 
religiosas. Vestida sempre com uma 
camisa branca, estampada com a foto 
de Isabella, ela rezava, chorava, 
recebia o carinho de todos, muitos 
que nem a conheciam, mas estavam 
ali para compartilhar da sua dor. 

Em sua página de um famoso site 
de relacionamento, colocou uma 
mensagem em homenagem a filha. O 

texto, de cunho espírita, trazia 
uma mensagem de esperança. A 
mensagem pedia que o ente querido 
não fosse esquecido e que fosse 
lembrado como era em vida. Era 
como se a doce Isabella estivesse 
mandando um recadinho a sua mãe e 
a sua família.

Está funcionando. O apego a 
religião, em momentos de grande 
perda, vem ajudando pessoas a 
superar sofrimentos. Ana Carolina de 
Oliveira é apenas mais uma mãe, que 
sangrando, busca amenizar seu 
sofrimento e consegue ajuda 
emocional na religião. 

Juliana Geambastiani

julianagfontes@gmail.com
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Quem é ele?

A h h h . . .

E l e é o 

C a r n a v a l

Juliana Geambastiani

foto: google

É como um eclipse, 

proporcionando interseção de 

etnias, nacionalidades e até de 

classes sociais.

Quem não o conhece morre 

de medo, mas mantém a 

curiosidade bem aguçada. 

Quem já teve a 

oportunidade de 

conhecer, pelo contrário, 

se apaixona e a cada ano 

o recebe com mais 

expectativa, alegria e 

prazer.

Para conhecê-lo de verdade é 

preciso vivê-lo, no sentido 

mais amplo da palavra. 

É preciso senti-lo. 

A energia perfeita 

concentrada em um tempo 

e um espaço, criado para 

balançar o povo em peso. 

Para ser o momento em 

que a emoção vale mais 

do que a razão.

Quem é ele?

Ainda não descobriu? 

Só acontece uma vez ao ano

Com muito agito, alegria e 

animação, contagia a todos.

Traz com ele um misto de 

emoções. Arrepia o 

corpo, bate o coração, 

faz valer a emoção. 

Um calor que toma 

conta de todo o ser. 

As músicas ditam o 

ritmo.

E os beijos – sim, beijos 

no plural – são distribuídos 

gratuitamente. 

É fácil perder essa conta. 

Beijar, beijar, beijar... quem 

sabe até trocar um beijo por um 

colar?

A cidade tem a sua rotina 

alterada.

 Uma grande massa e muitos 

grupos cercados por cordas, 

protegidos por cordeiros. 

Os blocos.

 A verdadeira representação de 

divisão social. 

São os que podem e os que não 

podem, se misturando na 

avenida.

Meses antes começa a 

preparação, física e emocional... ansiedade... 

expectativa...
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Turismo
  Você  

 não pode
deixar de conhecer

Praia do Gunga - CE

Pôr-do-dol do Jacaré - PB

Tambaba - PB

Esporte
A paixão pelo esporte para não deixá-lo morrer

Roteiros Turísticos especiais, 
que você não pode deixar de 

conhecer:

Praia do Gunga - Uma 
fazenda de coqueiros 

particular, com uma praia 
digna de cinema espera por 

você no litoral do Ceará.

Tambaba - Especial para os 
naturistas, esconde ma área 
belíssima propícia para quem 
curte contemplar a beleza na 

natureza, paz e sossego. O 
turista pode optar por ficar 
em um dos lados da praia: o 

que permite traje de banho e 
o que não permite.

Pôr-do-sol do Jacaré - 
Momento único e especial. 

Acompanhar a descida do sol 
ao som do Bolero de Ravel 

tocado em Sax, de uma forma 
única. Maravilhoso!

Dunas de Marapé - Natureza 
pura! De um lado praia, do 
outro rio. Um entrozamento 

total com a natureza. 

Dunas de Marapé - AL

No Ceará não deixe de conhecer:
Beach Park
Pirata Bar
Pria de Canoa Quebrada

Na Paraiba não deixe de conhecer:
Praia de Carapibus

Farol do Cabo Branco (Mirante)
Praia do Amor

Atualmente a Criando Campeões tem 

o apoio da Federação Baiana de 

Ciclismo. Aqueles que tiverem 

interesse em participar do projeto, 

que é gratuito e conta hoje com cerca 

de 30 atletas, devem ter a partir de 

cinco anos, além de possuir  bicicleta, 

capacete, tênis, calça e camisa 

comprida. Todos esses equipamentos 

precisam estar adequados para o 

exercício do esporte. 

Maiores informações com os 

colaboradores Jarbas de Carvalho (71 

9922-0098) ou Fábio Ribeiro (71 8829-

7088). As orientações são dadas aos 

sábados das 8h às 10h, na pista de 

bicicross na Praia do Corsário.

Juliana Geambastiani

Funcionando desde março de 2008, a 

Escolinha de Bicicross Criando 

Campeões, ajuda jovens e crianças a 

descobrirem a importância do esporte 

em suas vidas. 

Os professores do projeto acabam 

sendo colaboradores e amigos, que 

ensinam a pratica do esporte apenas 

pelo prazer de passar a modalidade à 

frente.
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Bicicross Solidário



ano 1 - número 1revista crível ano 1 - número 1revista crível

06

“Nós que aqui estamos...
Ensaio Fotográfio

Cemitério Campo Santo
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... por vós esperamos”
Por Juliana Geambastiani


