
29/6/2008 53SALVADOR DOMINGO52 SALVADOR DOMINGO 2 9 /6 / 20 0 8
D

O
M

IN
G

O
,

29
D

E
JU

N
H

O
D

E
20

0
8

 
#

1
3

R
EV

IS
TA

 S
EM

A
N

A
L 

D
O

 J
O

R
N

A
L 

A
 T

A
R

D
E.

 N
Ã

O
 P

O
D

E 
SE

R
 V

EN
D

ID
A

 S
EP

A
R

A
D

A
M

EN
TE

O
rig

in
al

id
ad

e 
e 

el
eg

ân
ci

a
em

 d
es

ig
n 

de
 jó

ia
s

M
ap

a 
da

 c
on

ex
ão

w
i-f

i n
a 

ci
da

de

FE
IR

A 
CH

IC
U

m
 d

os
 c

o
m

er
ci

an
te

s 
m

ai
s 

an
tig

os
 d

o
 C

ea
si

nh
a,

Ed
in

ho
 é

 a
 c

ar
a 

do
 m

er
ca

do
 d

o
 R

io
 V

er
m

el
ho

CO
LA

B
O

R
E 

CO
M

 A
S 

PR
Ó

X
IM

A
S 

ED
IÇ

Õ
ES

D
A

 M
U

IT
O

 E
 V

EJ
A

 O
 M

A
K

IN
G

 O
F 

D
A

S
R

EP
O

R
TA

G
EN

S 
EM

 W
W

W
.A

TA
R

D
E.

CO
M

.B
R

/M
U

IT
O



29/6/2008 27SALVADOR DOMINGO26 SALVADOR DOMINGO 2 9 /6 / 20 0 8

Mercadão pop
Texto MARCOS DIAS mdias@grupoatarde.com.br
Fotos IRACEMA CHEQUER ichequer@grupoatarde.com.br

Aves exóticas, peixes ornamentais, carnes de javali e
marreco, ervas e santos, galinhas sem hormônio, lan
house e seresta. Tudo na miscelânea chic do Ceasinha
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A
parentemente, no Ceasa do

Rio Vermelho não tem fu-

mo-de-rolo nem arreio de

cangalha. E, por certo, não é

por esses itens que muita

gente freqüenta o local, co-

nhecido por um apelido carinhoso, até por

se tratar de um mercado público: Ceasi-

nha. Por lá se encontram aves exóticas e

peixes ornamentais, carnes de javali, mar-

reco e sarapatel de avestruz, lan house, si-

nos do Tibet, roupas customizadas – e uma

impensável seresta vespertina aos sába-

dos. Tudo isso ao lado de peixarias, açou-

gues e boxes de hor tifruti. Todos de olho

nos moradores das polpudas redondezas.

Na entrada principal do mercado, as flo-

res chamam a atenção. É possível comprar

espécies exóticas, como a sica revoluta

(metade do exotismo está no nome, claro)

ou mandacarus com aquele jeitão pré-his-

tórico. Não quer dessas grandonas? Há or-

quídeas, violetas, begônias e até pimentei-

ras de mesa. Cortam o mau-olhado e, de

quebra, envenenam quem pensou em fa-

zer maldade com você.

As floriculturas também vendem plan-

tas caríssimas, como pata-de-elefante (R$

600), ou fênix (média de R$ 200). Esses

preços revelam, de certa forma, o perfil da

maioria dos fregueses de lá: moradores do

Horto Florestal, do Itaigara, da Pituba e do

Rio Vermelho.

VENDENDO SONHOS
O fato de o público ser de classe média e

média alta não faz a menor diferença para

a Lotoceasa que, há oito anos, está "ven-

dendo sonhos" no mercado, como diz o

analista de sistemas Gustavo Castro, 34, fi-

lho do dono: "É o sonho de consumo de

todo brasileiro. O pobre, o desempregado

e até o cara que estaciona seu Audi aí na

frente jogam na Mega-Sena".

A comerciante Nalva Silva, 35, que cos-

tuma ver celebridades como Regina Casé e

Marieta Severo fazendo compras na área,

diz que tudo melhorou, desde que chegou

por lá, há 18 anos. “Havia muito pivete e

bandido, mas agora a segurança funciona.

Muitas lojas estavam fechadas e, hoje, a

grande dificuldade é encontrar um box".

Na verdade, não passa pela cabeça de

muitos que vão ali se tornarem empreen-

dedores. Há algo para quem vai ao Cea-

sinha que não tem a ver com lucro, mas

que lembra a infância, ou, mais precisa-

mente, um outro tempo e modo de viver.

Também lembra produtos de cidades que

guardamos dentro da gente como uma

reserva de oxigênio para quando nos sen-

timos sufocados.

Às vezes, um beijo é o que salva do su-

focamento. E há um apiário com mil e um

produtos, que estampa na fachada: "Te-

mos Spray do Beijo". Trata-se de uma in-

venção do último Carnaval que, ao con-

trário das músicas que fizeram sucesso

na temporada, sobreviveu. É um spray

desses para garganta, à base de gengi-

bre, mel, própolis, menta e romã. "A pes-

soa pode beijar à vontade porque o pró-

polis é cicatrizante", diz a vendedora Nil-

za Lima, 29.

Perto dali, fica a barraca Cosme e Da-

mião, de Vilma Lima, 40, há dez anos co-

mercializando produtos para umbanda e

candomblé, como velas, charutos, fumo-

de-corda (olhe ele aí, é o fumo-de-rolo, dis-

farçado com outro nome!).

Mas, dona Vilma, a senhora é médium?

"Eu nem sei. O povo diz que eu tenho". E

quem é, dona Vilma? "Tenho para mim

que é um velho curandeiro, um caboclo. O

pessoal diz que é o Pena Branca". Como

não é todo dia que você encontra alguém

que tem o Pena Branca, aproveitei para pe-

gar a receita de um banho de descarrego e

um de cheiro, que passo adiante [veja as

receitas no site www.atarde.com.br/mui-

to]. De acordo com ela, é bom quando a

pessoa está sem ânimo, com uma "depres-

sãozinha", ou sentindo que seu negócio es-

tá caindo (esclarecendo, seu comércio).

É do seu arsenal de plantas medicinais

que muitos fazem remédios naturais, co-

mo o xarope de babosa, chá de capim-san-

to e chá de urtiga que, de acordo com ela,

depois da fervura, vira um antibiótico na-

tural, bom para câncer na próstata porque

desinflama. "É bonita e rica nossa cultura",

segreda Vilma.

OH! ABRAM ALAS
Uma das atrações da ala mais nova do

Ceasa, inaugurada em maio de 2004, é um

casal de loris bailarinos, do Anaçã Pássaros

e Peixes Ornamentais. O macho, do alto do

esplendor de suas plumas, imita um fax.

Tanta coisa para um pássaro, meio que pa-

rente de um papagaio, imitar, e logo um

fax? É que na sua antiga loja, na Cidade Jar-

dim, havia um aparelho ao seu lado.

O vendedor Edson Pires, 28, garante

que, quando Tabaréu quer (é o nome da

criatura), imita mesmo sem o fax por per-

to. E quanto Tabaréu custa? "Ele não está à

Driele, 20, desemprego levou à montagem da lan house Dry Net Elaine Sena, 29, planeja lançar a grife Dona Xepa Edson Pires, 28, com o loris bailarino Tabaréu: "Tem dia que ele fala bastante, mas tem dia... Ele é de veneta também"

«O pobre, o desempregado e até o
cara que estaciona seu Audi aí na
frente jogam na Mega-Sena»
Gustavo Castro, analista de sistemas e dono da Lotoceasa
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venda. Mas um da espécie dele, que é da

Oceania, da Austrália, custa R$5 mil".

Uhm... e as jandaias? "R$2 mil".

E lá vai Edson para a gaiola de Tabaréu,

dizendo: "Chama meu nome: Edsoooon!,

me dá um beijo!". Nada de Tabaréu se ma-

nifestar. "Tem dia que ele fala bastante,

mas tem dia...", desculpa-se o vendedor,

acresentando: "Ele é de veneta também".

Edson insiste:

– Tabaréu!

– Oi! – responde o pássaro.

– Bom dia!

– Edson!

Aí Edson deu um beijo nele. Em frente à

loja dos dois, fica uma pequena lan house,

que Driele Sena, que mora na vizinhança,

resolveu abrir com o namorado em no-

vembro do ano passado. "Emprego está

difícil", diz a jovem de 20 anos, que tem co-

mo maioria dos clientes, meninos das re-

dondezas que curtem games.

Na seqüência da ala nova, há mais coi-

sas bacanas. Elaine Sena, 29, é uma das só-

cias da Toque e Retoque, um atelier com

costureiras que também consertam bolsas

e calçados e anunciam, para breve, custo-

mização de roupas femininas. Na parede,

sob um fundo de chita, inspirando as cria-

ções, um cartaz com roupas de grife, como

Lacroix, Versace e por aí vai. O nome da fu-

tura grife, Elaine anuncia: Dona Xepa.

SELEÇÃO
Mas, xepa é o que não há nos boxes de

hor tifruti, que somam 11, com frutas, ver-

duras e legumes tão bem selecionados que

parece que você não está na cidade – pelo

menos para quem só freqüenta supermer-

cados e quase desistiu de comprá-los por-

que, no dia seguinte, começam a apodre-

cer na geladeira.

A comerciante Jacira Rocha, 45, revela

que todos compram no Ceasão do CIA, e o

preço é basicamente o mesmo em todos:

"É difícil fazer mais barato por conta da in-

termediação de quem compra e nos reven-

de. Seria mais fácil se fôssemos uma coo-

perativa, e a Ebal é que poderia fazer isso,

mas só está interessada em cobrar, e a gente fica à la vonté".

Tão à la vonté que, por não cumprir um acordo, fecharam seu

box por uma semana, causando um prejuízo de R$3 mil. ”Eles nem

me atendiam“. Ela também sugere aos gestores que deveriam me-

lhorar o piso e "essas telhas de eternit que não se usam mais, por-

que esquentam".

Mesmo com as tais telhas, o superintendente da Ceasa, Fernan-

do Amorim, contabiliza: "O Rio Vermelho é 100% ocupado". De

acordo com ele, há um projeto de revitalização da Ceasa, que, no

bairro, tem área total de 6.153 m2 e área construída de 4.637 m2.

Eles pretendem firmar parcerias com o Sebrae e com uma empresa

particular para a retirada dos toldos e um prolongamento do te-

lhado dos boxes da parte da frente do Ceasinha.

O coordenador do Mercado, Alberivaldo Moreira, 53, há oito

meses no cargo, desilude quem pensa, em curto prazo, ocupar um

box por lá. "Há seis anos, havia cerca de 15 a 20 fechados, mas

agora está difícil. Todo mundo quer porque a clientela daqui é das

classes A e B“. De qualquer forma, quem se interessar por um box,

pode fazer um cadastro na gerência. E aguardar. Atualmente, há

15 pretendentes.

Diariamente, a Ceasinha abre das 7 às 18 horas e, aos domingos

e feriados, das 7 ao meio-dia. A segurança é feita por uma empresa

terceirizada, com três vigilantes dispostos em três turnos. O valor

do metro quadrado cobrado aos permissionários, que correspon-

de a condomínio e aluguel, custa R$ 32,09 (R$ 19,39 o aluguel e o

condomínio R$ 12,70).

DAS ANTIGAS
Quem já viu muitas coisas por ali, menos reformas, é o mais

antigo vendedor de hor tifruti da Ceasinha, Osvaldo Macário, 62:

"Acho que não mudou nada por aqui. Antigamente, se vendia mais

do que hoje. Naquela época, havia poucos mercados. Mas a feira

ainda está boa. Temos clientes de 30 anos e muitos dizem que, nos

supermercados, só tem porcaria e tomate verde".

O aposentado Sebastião Figueiredo freqüenta o Ceasinha des-

de que inaugurou, em busca de carne-do-sol e doces. "Aqui tem

Cândido Moreira, 61, nascido em Irará e criado na roça, desde os 10 anos está no ramo: vende galinha de quintal e dendê

Dona Vilma, 40, produtos para umbanda; fé nas entidades

«Agora está difícil. Todo
mundo quer porque a clientela
daqui é das classes A e B»
Alberivaldo Moreira, 53, coordenador, sobre os boxes
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«Agora está difícil. Todo
mundo quer porque a clientela
daqui é das classes A e B»
Alberivaldo Moreira, 53, coordenador, sobre os boxes



29/6/2008 33SALVADOR DOMINGO32 SALVADOR DOMINGO 2 9 /6 / 20 0 8

Tudo sem hormônios,
corantes e aromatizantes

Leuza Felix, 56, há 20 anos vende produtos sem hormônios

«Existe uma relação forte
entre o câncer e os
alimentos industrializados»
Carlos Sampaio Filho, oncologista

Apesar de o local abrigar dois restaurantes self-service entre os cin-

co do mercado um traço importante da Ceasinha são os produtos

naturais. Por lá se encontram frango caipira e ovos, "verdadeiros,

de quintal", como afirma Leuza Felix, do Frangobom. "Nosso pú-

blico é mais preocupado com saúde. São naturalistas com poder

aquisitivo alto que buscam alimentação mais saudável.“

Há 20 anos, ela conta, eles não fazem propaganda, e a coisa

funciona na base do boca a boca. Boa parte dos seus clientes são

pessoas ligadas à área de saúde, que sabem, a propósito, da im-

portância de se consumir frango ou carnes sem hormônio."

O oncologista Carlos Sampaio Filho, especialista em câncer de

mama, tem encaminhado vários pacientes para o mercado: "Exis-

te uma relação forte entre o câncer e alimentos industrializados",

diz o médico. De acordo com ele, não há provas de que uma ali-

mentação radicalmente vegetal evite câncer, mas é comprovado

que os industrializados provocam.

“A gente vive num mundo capitalista que nos criou armadilhas,

ao produzir em grandes quantidades e com custos menores, mas

nem sempre da forma mais saudável. A gente se envenena por

imposição do sistema", reflete, sobre o preço que se paga por certa

“praticidade“ da vida contemporânea.

CARNES NATURAIS
O Vagão 34 também oferece carnes naturais empacotadas a

vácuo – de boi, frango, bovinos e caprinos sem hormônios. Os ani-

mais são alimentados à base de trigo, milho e capim, e o box em

nada lembra um açougue, já que os cortes são feitos em Jequié e

Maracás, onde ficam as fazendas dos proprietários.

Se a pedida é encontrar azeite de dendê de qualidade – e não

aqueles corantes industrializados vendidos nos supermercados,

que retiram a melhor parte para a indústria de cosméticos –, quem

sabe tudo é Cândido Moreira, 61, que também vende goma de

tapioca e carimã (puba). "O melhor dendê é o que tem o bambá,

a flor do dendê", entrega.

Natural de Irará, Candido trabalhava na roça e diz conhecer a

coisa de perto. Aos 10 anos, já vendia, ou, como diz, "já estava no

ramo". O que ele vendia? "Isso que o senhor está vendo, menos

algumas coisas". Além da farinha e da tapioca, ele também tem

galinha criada em quintal no seu pequeno box, o Ponto 18.

muita mercadoria nova, e a gente compra

porque pode comprar, mas, lá fora, o preço

é melhor; é só procurar", diz.

Já o gerente comercial Paulo Campos,

enquanto escolhe doces com a mulher, Lei-

la, sente falta, em Salvador, de um grande

mercado municipal nos moldes dos de São

Paulo, Rio, BH e Curitiba. "Aqui só tem São

Joaquim, que não sei como permitem fun-

cionar daquele jeito", indigna-se. O pior,

na opinião dele, é que há espaço na cidade

para um projeto como o que propõe vin-

gar. No Comércio, por exemplo, onde há

trapiches que poderiam ser utilizados para

esse fim.

T I RA- G OST O
Uma placa no box O caruru chama a

atenção, entre três montes de camarões

secos: "Esses camarões não são tira-gos-

tos". A aparente grosseria é compensada

pela gentileza do vendedor da casa há 8

anos, Geraldo Pires, 39: ”A placa é por cau-

sa da seresta, aos sábados. Os mais ousa-

dos dão um passeio com seu copinho de

cerveja na mão, e já têm o tira-gosto pron-

to“. Mas acabam fazendo piada e surru-

piam o bichinho alaranjado, cheio de patas

e olhos absurdos, assim mesmo.

A comida do mercado também é res-

ponsável pela atração de público, servindo

rabada, cozido, quiabada, malassado e ou-

tras alegrias. No restaurante do Edinho,

onde acontece a seresta, há até encontros

semanais de intelectuais.

A idéia foi do escritor James Amado (ir-

mão de Jorge Amado), que chamou Guido

Guerra, já falecido, e Ruy Espinheira Filho

para se encontrarem às quintas-feiras. Os

encontros também contam com os poetas

Florisvaldo Mattos e Antonio Brasileiro,

dentre outros. "O espírito não é ler ou es-

crever, mas ser amigo. Há uma vontade de

estar alegre”, diz Brasileiro.

As bancas de verduras e de frutas

colorem ainda mais a Ceasinha
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De valsa a Pink Floyd no bar do Edinho

Edson Lima, 65, o Edinho, recebe, em seu restaurante, intelectuais para tradicional almoço na quinta, e seresteiros no sábado A banda de César Camargo anima o salão de Edinho nas tardes de sábado

ENDEREÇO
Avenida Juracy
Magalhães, 1.624.
Rio Vermelho.
Fone 71 3452-1566.
A Ceasinha abre
diariamente
das 7 às 18 horas.
Aos domingos e
feriados, o mercado
funciona das
7 ao meio-dia.
A segurança no local
é feita por uma
empresa terceirizada,
com três vigilantes
dispostos em três
turnos diários

"No tempo que preto não entrava no Ba-

hiano nem pela porta da cozinha", como

Gil canta na música T ra d i ç ã o , Edinho já en-

trava. E pela porta da frente, como convi-

dado da moçada da alta sociedade, fasci-

nada pelo modo como ele dançava.

Muitos anos depois de rodopiar nos sa-

lões dos bacanas, Edinho (e sua simpatia

quase sobrenatural), é o anfitrião de uma

espécie de salão que não discrimina nin-

guém: "Aqui todo mundo é igual. Todo

mundo é gente".

Aos 65, ele diz ter vivido Salvador, numa

época em que não havia violência, e ia em

espaços como o Ronda, o Tabaris e, com as

dançarinas do Cassino do Abel, aperfeiçoa-

va sua técnica. Hoje, a qualquer momento

da seresta, ele convida sua esposa, a nu-

tricionista Iara, com quem é casado há 33

anos, depois de 13 de namoro, para a pis-

ta. É um show.

As serestas acontecem todos os sábados

mesmo, há dez anos, com exceção dos sá-

bados de Carnaval. A banda de César Ca-

margo (formada pelo próprio no baixo e

vocal), Pelé (guitarra e vocal) e Jean (sax),

lembra antigas canções e tocam novas. Cé-

sar pode até se sair entre uma música e ou-

tra com um dado da realidade: "O Bahia

tomou 1 a 0, vão desculpando!". O que é

seguido de um "Ooooh" do público e go-

zação dos adversários.

César, 47, que já tocou em bandas como

Papa-léguas, Traz a Massa e Los Guaranis,

se realiza no comando dos boleros e

chá-chá-chá – mas também se ouve de val-

sa a Pink Floyd por lá, passando por Dire

Straits. "Eu não toco para mim, toco para

eles. Já imaginei parar de fazer o Edinho no

sábado, mas acho que se fizer isso, vou

morrer cedo“.

"Bem-vindo, sócio!", é o bordão de Edi-

nho para dividir as responsabilidades do

espaço com os clientes . A idéia da seresta

veio do amigo bancário Amando Sousa,

hoje aposentado, que trouxe os músicos

de Lençóis há dez anos e vai lá todos os sá-

bados. De vez em quando, ele mesmo can-

ta, por exemplo Contigo aprendi.

E até casamento já saiu da seresta. A ra-

zão, talvez, seja o aperitivo Gabriela, cuja

primeira dose é gratuita, e a receita, "se-

gredo de Estado". É só tomar duas doses,

uma hora antes do encontro. As doses se-

guintes custam R$2 – mas há um francês que compra lá e revende

por R$ 8, com um nome que dá cãimbra na língua.

A DANÇARINA
O show na seresta também acontece quando alguém convida

aquela que é considerada a maior dançarina atual não só de lá,

mas de Salvador, a assistente administrativa Maria de Fátima Bran-

dão. Assim como Edinho, sua história é mais do que o argumento

de uma obra dessas que não se pode esquecer.

Demitida da Coelba, há 12 anos, com dois filhos para criar, sua

depressão lhe fez crer que era o fim: preparou três pães com chum-

binho, para ela e os filhos, e foi ao shopping da Baixa dos Sapa-

teiros resolver uma pendência. Quando voltasse, o fim. Mas, ao ver

pessoas dançando, gente inclusive com mais idade que ela, se ilu-

minou: "Meu Deus, eu vou me matar?" E prometeu que dali por

diante sua vida seria outra. Passou a ir à seresta todos os dias. O que

quer que tenha havido, parece se colocar entre um milagre ou uma

graça: "Hoje sou a mulher mais feliz do mundo e vou ser avó“.

A industriária Laudelina Ribeiro, 58, que promoveu por 9 anos,

no Aeroclube, a Noite do Bolero, que chegava a reunir 1500 pes-

soas é habitué: "Se a gente chegar num bar que não seja com 90%

da nossa faixa etária é discriminada. Pen-

sam que somos velhas, peruas ou

mal-amadas. O que as pessoas não sabem

é que a alegria é uma forma de viver. A vida

não acaba nunca, começa todos os dias".

Espécie de Relações Públicas do lugar,

José Ferreira, o Ferreirão, costuma intera-

gir em nome da casa com pessoas de ou-

tros estados que costumam ir à seresta e

acumula outro cargo: o de orador oficial da

casa. Professor da pós-graduação de admi-

nistração da Ufba, formado em direito e

auditor de seguros, Ferreirão diz que ali

“todos se conhecem, brincam, mas não

querem saber quem é quem".

Mas é impossível que, entre o público,

não se destaque Gildete Ribeiro, uma se-

nhora que já passou da casa dos 80 e tam-

bém está por lá todos os sábados. ”Fico tris-

te quando não posso vir“, diz ela. Qual a

sua idade, dona Gildete? " Eu vivo, não te-

nho idade. Não estou vivendo, não estou

dançando?". Essa senhora de alegria ím-

par conta que às vezes vê pessoas bem

mais jovens que ela, sem vitalidade ou com

problemas de saúde, o que a faz constatar:

"O maior bem do nosso planeta não é di-

nheiro, nem nada. É saúde".

A bióloga baiana Dora Duarte, que mo-

ra há 25 anos no Rio, onde gerencia rede

de restaurantes e veio passar o fim de se-

mana na cidade, havia ido na sexta fazer

compras na Ceasa, soube da seresta e vol-

tou para conferir, com toda a família.

"Acho aqui de um axé elevado. Aqui vale o

ser e não ter. Só tem amor. Há muitos lu-

gares bacanas no Rio, mas não têm nada a

ver com isso, o calor humano aqui é muito

maior", avalia.

Sim, ia esquecendo: o couvert da seres-

ta custa R$4. Mas onde, com esse valor, vo-

cê pode até ouvir uma marchinha que diz:

"Pra que fazer de tudo uma confusão, se

sabes que é teu meu coração?". «
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