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Borracheira, com muito orgulho
Illenia Negrin

Ocliente chega no
recinto com um baita
pepino pra resolver e

vai pedindo pelo borracheiro.
“Meu pneu furou, preciso de
ajuda.” Beth se coloca à
disposição para ajudar, e o
cliente estranha. Ele
pergunta de novo pelo
borracheiro e a jovem
senhora diz, educadamente:
“Pois não. Sou eu mesma”.
Nivaldete de Jesus Sena, 52
anos, “que o povo chama de
Beth”, é borracheira. Dona
de uma oficina em Santo
André, faz de tudo, desde
contato com fornecedores
até remendo nas câmaras
estouradas. Foi consertando
pneus que Beth, viúva,
terminou de criar os quatro
filhos. Hoje, não se imagina
atuando em outro setor de
negócios. Gosta de bater
papo, do tal “contato com o
público”, mas está sempre
às voltas com pneus,
carregando as rodas
volumosas para lá e para cá
e mergulhando no tanque pra
ter certeza de que o serviço
foi bem-feito. “Consertar
pneus é lidar com vidas.
Imagina se eu faço um
trabalho malfeito? Posso até
matar alguém.”

A oficina Boketa’s foi
criada há 13 anos no Parque
João Ramalho e, no começo,
Beth investiu na borracharia
para que servisse de ganha
pão para os filhos, todos
desempregados. Os jovens
aprenderam o serviço,
fizeram dinheiro e, aos
poucos, debandaram. Beth
herdou o próprio negócio e
assumiu todas as funções,
que já sabia desempenhar só
de ficar espiando os outros.
Faz trabalho de homem sem
descer do salto.

Sempre bem vestida,
colares e brincos dourados,
mantém as unhas
impecavelmente pintadas -
“vou à manicure toda
semana, não deixo sem
esmalte” - e diz que os anos
como borracheira lhe
trouxeram o respeito da

comunidade machista. Claro
que sempre tem um ou outro
engraçadinho que insiste em
piada de mau gosto. “Aí eu
tomo as minhas
providências. Mas esse tipo
de desaforo é mais raro hoje
em dia.”

Tudo ali na borracharia
tem toque feminino. A
começar pelas paredes:
nenhuma foto de mulher
nua. Em vez de calendários
com aquelas beldades de
topless, flores, muitos
vazinhos coloridos. O chão
tem lá suas marcas de graxa,
mas ninguém repara, porque
Beth acende incensos por ali.
Deve ser a única oficina
cheirosa do Brasil. As pilhas
de pneus dividem o espaço
com os bichos de estimação,
dois vira-latas, um peixe,
uma tartaruga que mora
numa banheira de criança, e
uma gatinha. Dois
funcionários, Kim e Áurea,
ajudam no serviço e moram
junto com Beth na casa
pequena e simples que fica

Fefisa e FSA abrem inscrições para vestibular
Roberta Nomura

Especial para o Diário

� Estão abertas inscrições
para os vestibulares do se-
gundo semestre da FSA (Cen-
tro Universitário Fundação

Santo André) e da Fefisa (Fa-
culdades Integradas de Santo
André). A partir de amanhã,
os interessados podem se ins-
crever pessoalmente ou via
internet para os três cursos
disponíveis.

Estudantes podem se inscrever a partir de amanhã pela internet ou pessoalmente; taxas custam R$ 30
No ano em que completa 35

anos de atividades, a Fefisa
realiza pela primeira vez ves-
tibular no meio do ano. O can-
didato concorre a 100 vagas
no curso de Nutrição, dividi-
das nos períodos matutino e
noturno. Para a disciplina de
Fisioterapia, são oferecidas
100 vagas para cada um dos
turnos.

Os interessados têm até o
dia 30 de junho para se inscre-
ver pessoalmente. O atendi-

mento será feito de segunda a
sexta-feira, das 8h às 11h30 e
das 14h às 20h30. Pela inter-
net, o prazo termina no dia 17
de junho. Nesse caso, o candi-
dato receberá em sua casa o
boleto bancário para efetivar
sua inscrição. A taxa nos dois
casos custa R$ 30.

O exame será realizado no
dia 1º de julho, às 20h. A Fefi-
sa fica na travessa Cisplatina,
20, Vila Pires, em Santo An-
dré. Mais informações podem

ser obtidas por meio do telefo-
ne 4451-0700 ou pelo site
www.fefisa.com.br.

Tecnologia – A Fundação
Santo André oferece apenas a
disciplina de Tecnologia Me-
cânica, com ênfase em Meca-
trônica, com formação em
tecnólogo (três anos de dura-
ção). Será aberta apenas uma
turma com 70 alunos, no pe-
ríodo vespertino. A taxa de
inscrição é R$ 30 e os candi-

datos têm até o dia 15 de ju-
nho, às 16h, para se inscrever
pela internet. Na secretaria da
instituição, o prazo vai até o
dia 17 do mesmo mês. O exa-
me está marcado para o dia 19
de junho, das 9h às 13h.

A Fundação Santo André
fica na avenida Príncipe de Ga-
les, 821, no bairro Príncipe de
Gales. Mais informações pelos
telefones 4979-3333 e 4979-
3390 ou no site www.fsa.br. ��

na própria borracharia.
É na casinha que Beth

guarda as fotos dos 12 netos
e lembranças doídas. Viúva
há 12 anos – mas separada
há 20 – ela conta meio a
contragosto que passou por
muito aperto até conseguir
montar a oficina. Baiana de
Ilhéus, chegou a São Paulo

com 16 anos e nenhum
tostão. Convenceu um taxista
a lhe comprar os
classificados de empregos –
“Procura-se empregada
doméstica” – e a levá-la de
graça até o endereço dos
futuros patrões. “Cheguei de
mala e tudo, era muito
menina, dizendo que queria

trabalhar. Meu patrão gostou
de mim, pagou o taxista e
me contratou.” Um dia,
fazendo compras para a
família numa feira livre da
cidade, conheceu o
português Antônio, dono da
barraca de cereais e
professor de saxofone.
Engataram namoro e

casamento. “Imagina uma
baiana, que não sabia nada
da vida, chegando em São
Paulo e encontrando um
doido apaixonado por mim.
Casei na hora.”

De doméstica passou a
levar “vida de madame”. Até
que o relacionamento
degringolou e ela saiu de
casa. No início dos anos 80,
mudou da Mooca para Santo
André, quatro filhos na
bagagem, muita boca pra
comer. No recomeço, fazia
até rifa de frango desossado
pra vender. Trabalho atrai
sorte que atrai trabalho e
assim vai. “Tenho orgulho de
ter bancado a faculdade de
Direito da minha filha com
meu trabalho de
borracheira.”

Tem gente que passa no
Boketa‘s só pra tomar um
cafezinho. Gente de tudo
quanto é tipo, de bem pobre a
bem rica, todo mundo é
recebido igual e tem as
mesmas regalias, garante
Beth. Ela trabalha de segunda
a segunda, com pouco
descanso, das 7h às 21h.
Ocupada, não tem tempo de
envelhecer, “nem de reclamar,
nem de ficar doente.”

Até ponta em curta-
metragem ela já fez, num
filme dos alunos da Escola
Livre de Cinema de Santo
André chamado
Conseqüência. Doze minutos
de película e Beth não abriu a
boca. “Nem fala eu tinha. Mas
foi um barato.” A oficina serviu
de cenário para as filmagens
de outro filme da mesma
escola, Fora dos Trilhos. “Cedi
o set para as filmagens e dei
apoio humano. Fiz comida
para os atores e para toda
aquela gente.”

Borracheira, atriz, feirante
e cozinheira – antes de abrir
a Boketa‘s, trabalhou em
duas empresas preparando
pratos chiques para os
diretores – Beth queria viver
na estrada, de um lado para
o outro, agradando os olhos
com paisagem bem bonita.
Nivaldete de Jesus Sena
queria ganhar o asfalto,
como os pneus que conserta.
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Nivaldete de
Jesus Sena, 
52 anos:
“Consertar
pneus é lidar
com vidas.
Imagina se eu
faço um
trabalho
malfeito? 
Posso até 
matar alguém.”


