
Os trinta dias da morte do ex-governador foram
lembrados na igreja de Casa Forte. k página 9

Incêndio teria começado na fiação, foi de pequena
proporção e deixou três feridos leves. k capa dois

q caderno C

Biossensor feito em parceria com UFPE e Cesar
terá projeção internacional. k cidades 6

Tribunal de Contas do Estado apura irregularidades
e uso indevido de recursos. k economia 4 e 5

Márcio Carvalho reclama das obras da Avenida
Caxangá: “Um absurdo”, diz ele. k página 15
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Missa para Eduardo Campos

Fogo no Hospital do Câncer

k Esportes
Tema pouco explorado até agora, o JC provocou o

petebista e o socialista para conhecer seus planos
para a área esportiva em Pernambuco. k esportes 4

k Cultura kDebate

Pela Série A, o Leão perdeu
por 3x1 para a Chapecoense, em
Santa Catarina. Já na Série B, o
Santa Cruz também levou a
pior: perdeu por 3x2, de virada,
para Paraná, em Curitiba.

k página 12

Rafting, trekking, bungee jump eRafting, trekking, bungee jump e
downhill. Formas diferentes de explorardownhill. Formas diferentes de explorar
os países sul-americanos. k 6 e 7os países sul-americanos. k 6 e 7

Drag queens voltam a ganhar espaço no
mundo do entretenimento. k 8

k 2ª ediçãoDOMINGO

Série de reportagens e website abordam a falta de
planejamento no subúrbio e problemas de locomoção.

k cidades 4 e 5/jconline.com.br/aperiferiatravada

Programa Faccioli na
TV estreia no próximo
dia 22. k 10

Fundarpe, Funcultura, artes plásticas, cultura nas
escolas... Como os candidatos pretendem tratar
esses temas caso vençam. k caderno C 1 e 6

Na próxima terça-feira, a TV Jornal sai na frente e
realiza o primeiro debate ao governo na televisão
local. Conheça as regras. k página 6

Turismo radicalTurismo radical

Candidatos ao governo redirecionam campanhas a três semanas da eleição. Favoritos e empatados em várias sondagens, Armando
(PTB) e Paulo (PSB) apostamno corpo a corpo, sobretudo na RMR, e turbinam o guia com padrinhos políticos. k páginas 3 a 5
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A nova voz
do cidadão
na TV Jornal

Prevenir o câncer demama

Atraso na construção de casas

Voz do leitor
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EM CAMARAGIBE Vazamento de gás e explosão, mas sem feridos.k capa dois

Dia ruim
para Santa
e Sport

Leonardo Vasconcelos/JC

Alexandre Gondim/JC Imagem

TransformadorasTransformadoras
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Disputa voto a voto
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A imobilidade na
periferia do Recife
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Não me espanta a quantidade de pessoas
que andam à procura de alguém com o qual
consigam engrenar. Me causa impressão
justamente o contrário: que do jeito que a
coisa vai tantos ainda sejam capazes manter
o passo cadenciado que define um casal.
“Autonomia” passou a ser palavra de ordem,
o que seria excelente, se fosse verdade.
Codependência não ajuda ninguém e ter
uma criatura bafejando no seu pescoço em
horas impróprias é enervante. O problema é
que o substantivo, aqui, parece ter sido
despido do seu real significado –
independência, liberdade, autossuficiência –
para assumir um outro, sorrateiramente
parecido, mas de forma alguma
correspondente: individualismo. Ou, em
outro termo ainda mais preciso, pantim.
Quando foi mesmo que a gente ficou mais

cheia de dedos do que o normal para
cerimonializar o que antes era apenas
natural? Eu respondo: foi quando a gente
passou a pensar no outro como se fosse
aquela tia idosa, com a qual a gente não tem
nenhuma intimidade, mas a mãe, por uma
questão de preservar laços familiares, nos
obriga a uma visita, nem que seja um vez por
mês, feito ciclo menstrual: no início cheios de
pra quê isso, um pouco depois, com mal
disfarçada impaciência.
É isso: os namoros viraram a sala de estar

de uma senhora cheia de achaques. A gente
pede licença para entrar, limpa
conscienciosamente os pés no capacho,
reiteradas vezes (de preferência, tira os
sapatos depois) e vai se ajeitar na beirinha
do sofá. Sem se mexer, que é pra não
perturbar. Apertadinhos no assento forrado
com plástico, sentindo o suor escorrer pelas
costas, vigiamos o relógio correr, cada
minuto recheado pelo pavor de levar uma
reprimenda. E se falarmos na hora errada? E
se dissermos uma coisa e a tia entender
outra? E se ela zangar? E se quebrarmos a
louça de estimação? E se o assunto acabar?
No processo todo a gente é que termina
com cara de bibelô. Sabe aqueles
cachorrinhos que foram moda lá atrás, bem
muito tempo atrás? Uns que tinham os zoião
aboticado, corpo imóvel, geralmente
colocados aos pares em cima da prateleira, e
que só mexiam a cabeça: pra cima e pra
baixo, prum lado e pro outro? Pronto, isso é
a gente no namoro do tempo atual. A gente
não fala muito, mas presta uma
ateeeeennnnçããão! Pra não fazer nada
errado.
Não admira que, nesse clima de visita

forçada, os nervos acabem por ceder e a
gente queira, mais do que tudo, vazar dali
correndo, de preferência, se der, para nunca
mais voltar.
O amor, para durar, precisa de uma boa

dose de espontaneidade, contrabalançada
com semancol. É preciso saber quando se
pode abrir a geladeira, sem pedir licença,
para fuçar ali dentro. Mas também é preciso
entender que certas gavetas, de certos
armários, estão fora do nosso limite. Anda
faltando casualidade para se entrar na sala
do outro. Anda faltando tolerância para
entender que um pé cheio de areia, que
ocasionalmente macula nosso piso, não é
nada mais que um acidente de percurso.
Nada que vassoura e pano de chão não
resolvam.
Nunca ouvi tantos recitarem tantas vezes,

previamente, uma lista interminável de
regras de conduta para poder partilhar
intimidade. Estranhamento sobre
estranhamento. “Não gosto que invadam
meu território” substituiu o “Vem pra cá”.
Nunca vi tanto proprietário junto, parece
reunião de condomínio. Vôte!

Eles vão às

Rossini Gomes
rpgomes@jc.com.br

S e as concepções para “ativi-
dade de homem” e “ativida-
de de mulher” estão cada

vez mais ultrapassadas, no quesito
compras, essa polaridade comporta-
mental está ainda mais arcaica. Não
importa se solteiros ou casados, so-
zinhos ou acompanhados: eles vão
às compras. O número de homens
que frequentam supermercados au-
mentou 31%, mais que o dobro do
verificado há 29 anos, segundo da-
dos da ToolboxTM, consultoria es-
pecializada em trade e shoppermar-
keting que entrevistou 600 ho-
mens, de 18 a 70 anos, no primeiro
semestre deste ano.
É com o auxílio da lista de com-

pras que o empresário Alexandre
Freire, 47 anos, percorre os corredo-
res do Hiper Bompreço do bairro
deCasa Forte, na ZonaNorte do Re-
cife, pega os produtos e os deposita
no carrinho. Embora a relação com
os itens não seja elaborada por ele
(quem faz é a empregada domésti-
ca), é Alexandre o responsável pe-
las compras da casa. “Faço uma vez
por semana”, diz ele, que começou
com o hábito sozinho, há cerca de
cinco anos. “Eu ia somente a feiras
livres. Agora, vou a qualquer um
dos dois”, conta. O perfil de Alexan-
dre émaioria na pesquisa. O empre-
sário está inserido no grupo dos ca-
sados e com filho (66%) e no dos
responsáveis pela compra mensal
do lar (62%).
“A mulher gasta mais. Eu levo o

que está mais em conta”, pontua o
também empresário Marcus Vilela,
46, que vai ao Pão de Açúcar do
bairro dos Aflitos, namesma região,
duas vezes por semana, quase sem-
pre sozinho. “Às vezes, levo coisas
para casa, mas amaioria dos produ-
tos que compro são para mim, co-
mo artigos de higiene pessoal.” E
quando a tarefa é comprar produ-
tos especificamente femininos, co-
mo xampu, sabonete e tintura para
o cabelo, “não tem problema”, ga-
rante. “Minha esposa fala a marca,
o tamanho e eu compro”, simplifi-
ca. Atualmente, 37% das categorias
de higiene pessoal são consumidas
por eles, indica a pesquisa.
Quem também concorda que a

mulher consome mais é Ivaldo da
Silva, 56. “A esposa é mais impulsi-
va, gasta mais. O homem é mais se-
guro, visa mais o grosso”, avalia ele,
que faz compras acompanhado da
esposa, Lizenilda Silva, de mesma
idade e companheira há quatro dé-
cadas. E ela confessa: “Ele é mais
econômico e vem comigo para eu
não passar dos limites”, revela. A
preferência masculina por não fre-
quentar o supermercado ao lado da
companheira tem um motivo: o le-
vantamentomostra que 74%dos ho-
mens confessam gastar mais na ho-
ra da compra quando estão acompa-
nhados da mulher.
Já o aposentado português Raul

LopesMartins, 71, vai ao supermer-
cado todo dia. E tem justificativa pa-
ra isso: “Não adianta estocar. Fal-
tou, vou comprar. E gosto de pesqui-
sar preços”, conta ele, que prefere o
setor de frios dos estabelecimentos
e mora no Brasil há 40 anos.
A pesquisa também identifica

que 44% dos homens gostariam de
encontrar opções for men em cate-
gorias que não sejam apenas a de hi-
giene pessoal. “É umpúblico que es-
tá ficando mais exigente. Percebe-
mos que os homens passaram a fre-
quentar mais nossas lojas sozinhos
e em busca de produtos diferencia-
dos. Eles estão mais envolvidos
com gastronomia, adquirindo o há-
bito de cozinhar, seja para a família
ou para os amigos”, diz a gerente da
região Nordeste do Grupo Pão de
Açúcar, Weidja Rocha. “As seções
de vinhos que vemos em vários esta-
belecimentos foram criadas sobretu-
do por causa deles. O homem não
entra mais no supermercado em
busca apenas da cerveja e da pica-
nha do churrasco do fim de sema-
na”, avalia.

compras

k sexo@cidade

CONTROLE Ivaldo
acompanha a esposa
Lizenilda durante as
compras para conter os
gastos. E ela não se
intimida em dizer: “Ele é
mais econômico e vem
comigo para eu não
passar dos limites”

Namoro na casa da tia

qMais na web

www.jconline.com.br
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APELO Sozinhos ou acompanhados, o número de homens que frequentam
supermercados aumentou 31%, mais que o dobro do verificado há 29 anos
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VERSÁTILMarcus Vilela
vai ao supermercado
duas vezes por semana
comprar artigos de
higiene pessoal. Mas não
há problema quando
precisa escolher
produtos femininos para
a esposa

Veja a pesquisa completa e vídeo
com homens no supermercado no
sitewww.jconline.com.br/jcmais

JCMAISk economia

LISTA
Responsável pela
compra do lar,
Alexandre Farias
frequenta o
supermercado uma
vez por semana

DIÁRIO Com a filosofia
do “não adianta estocar”,
o português Raul Lopes
Martins vai ao
supermercado todo dia.
Ele gosta de pesquisar
preços e prefere o setor
de frios dos
estabelecimentos

Flávia de Gusmão
flgusmao@jc.com.br
pelo twitter: flaviadegusmao
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