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Comemore o 34º aniversário do Tivoli Ecoresort Praia do Forte
em um fim de semana inesquecível.
De 23 a 25 de agosto desfrute de atrações exclusivas com
shows de Thiago Arancam, Banda Eva, desfiles e pool party
com o DJ Lucky.

Venha comemorar conoSco.
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PRAIA DO FORTE
BAHIA

T: +55 71 3676-4000 | E: reservas.tepf@tivolihotels.com | tivolihotels.com

Editorial
Respeito. Este foi o tema que
escolhemos para nortear a 48ª
edição da nossa publicação.
Respeitar, do latim, respectus,
particípio passado de respicere, “olhar outra vez”, de Re-, “de
novo”, mais specere, “olhar”. Em
resumo, a ideia é de algo que
merece um olhar mais atento,
um segundo olhar; em geral,
algo que merece respeito e a
nossa atenção.
Vejam que interessante: respectare significa olhar muitas
vezes para trás. Isso mesmo!
Olhar para trás, olhar além, olhar
a história, a trajetória. Estar atento às origens, às bases que constroem a história de cada um é,
efetivamente, respeitar o outro,
porque, afinal de contas, julgar
pelo recorte de um momento é
algo muito limitado.
Nestes tempos em que vivemos, em que as pessoas
parecem estar cada vez mais
olhando para o próprio umbigo e afastando-se umas das
outras com a cara enfiada nos
celulares, tablets e computadores, parece-me que esquecemos como conjugar o verbo
“ver” e conjugamos apenas o
verbo “olhar”. Na correria do
dia a dia, olhamos tantas coisas e vemos tão pouco delas e,
com isso, tantos julgamentos
equivocados e preconceitos
validados que nos fazem perder a capacidade de enxergar.
Todas as vezes que buscamos entender algo, fica infinitamente mais fácil aceitar os
fatos. Quando paramos para
escutar, olhar e buscar entender algo, estamos praticando o
respeito. Resolvemos trazer este
tema para esta edição porque
ele completa a mensagem que
queremos passar com cada um
dos que já abordamos até aqui:
Foco, Amor, Recomeço, Florescer, Gratidão e, então, Respeito.
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Há de se respeitar a história pessoal de cada um, as suas
trajetórias e o que os fez chegar
até aqui! Nada acontece de estalo, existe uma razão, um porquê, um caminho percorrido. Às
vezes, longo, árduo, custoso; às
vezes, nem tanto. Mas isso não
importa! O que importa de verdade é respeitar a história de
cada um! E para ilustrar a nossa
capa, trouxemos uma baiana que
conquistou o Brasil produzindo
moda com respeito à sua identidade e à sua história: Mônica
Anjos. Uma mulher que faz a
moda como elemento de resgate da identidade e da autoestima

Resolvemos
trazer o tema
Respeito para esta
edição porque
ele completa a
mensagem que
queremos passar
com cada um dos
que já abordamos
até aqui
das mulheres negras. Suas peças
fogem das tendências ditadas
pela indústria da moda e de um
padrão de beleza que não retrata a realidade da mulher negra.
Hoje, o seu trabalho conquistou
tamanho respeito no mercado
que, simplesmente, transcendeu
a sua causa, e a estilista veste e
já vestiu mulheres negras e não
negras anônimas e famosas Brasil afora! Ela faz moda para todas
as mulheres. Repleta de premiações, Mônica já foi indicada ao
Prêmio Prime entre as 10 melho-

res marcas de Salvador na categoria Roupas Femininas, recebeu
o Troféu Mama África, foi homenageada no evento Prêmio África Brasil, dentre outros. Conheça
mais dessa baiana “arretada”,
leve, tímida e muito cativante. A
matéria está incrível!
Esta edição chega também
com uma novidade: a coluna
Let’s GO Games, escrita pelo
nosso jornalista Otávio Queiroz,
trará dicas de equipamentos, games, lançamentos e notícias dos
gamers mais famosos do Brasil
e do mundo. Além de atrair a
atenção do público jovem, a coluna ajudará os pais a entenderem mais e melhor o que tanto
chama a atenção dessa turma
nesse universo tecnológico.
Convido vocês a desfrutarem
das matérias de gastronomia,
turismo, cultura, business, educação e muito mais que preparamos com muito carinho para
os nossos leitores. Boa leitura!
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Plano B

Respeito
é bom e

eu gosto!
“Meu senhor, respeito é bom e
eu gosto!”. Ouvi essa frase pela
primeira vez aos cinco anos.
Quem a proferiu, em tom grave
e com dedo em riste, foi minha
avó Gina. Ela era uma mulher
pequena, 1,60 m e poucos. Ela
era uma mulher gigante. O homem que a importunava, com
gracejos, calou-se envergonhado. Sorrindo, ela piscou o olho
para mim e disse: “Aprendeu
como se faz?”.
Minha avó era uma mulher
espetacular. Vivia além do seu
tempo. Era moderna, avançada
e empírica. Artista, ela começou
a trabalhar aos 16 anos em uma
chapelaria. Tornou-se empresária. Odiou a função e vendeu o
negócio para o seu funcionário
com a condição de ser contratada como estilista/artista. Sabia
fazer os chapéus mais bonitos da
cidade de São Paulo. Independente, desde menina pagava as
próprias contas e dava conta do
próprio nariz. Cuidava também
dos quatro irmãos menores, tão
órfãos quanto ela. Era solidária e
independente em uma época na
qual as mulheres da idade dela
viviam em gerúndio: cozinhando, cozendo e obedecendo.
Gina era uma mulher de respeito, porque sabia se fazer respeitar e, principalmente, porque,
como poucos, respeitava irrestritamente todo mundo. Neta
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de um anarquista fiorentino,
que chegou ao Brasil no final do
século XIX escondido em uma
barrica de vinho, ela respeitava
o avô e o padre que lhe dava
comunhão todos os domingos. Respeitava o noivo, meu
avô, que a queria em casamento. Respeitava o próprio desejo
dela de ficar solteira até enca-

Os tempos têm
sido de desrespeito
à diferença,
à pluralidade, à
diversidade e aos
direitos bravamente
conquistados.
minhar os irmãos e poder seguir
a sua vida. Respeitava as escolhas alheias mesmo quando elas
lhe traziam tristeza. Bruno, por
exemplo, o seu irmão caçula, decidiu um dia que não queria mais
trabalhar. Queria ser vagabundo.
Andar por aí. E assim foi: um dia
ele partiu e nunca ninguém mais
o viu. Ela esperou por ele até
morrer, mas respeitou o direito
dele de ser gauche na vida.
Gina tinha olhos verdes e apreço por todos os que cruzavam
sua frente, sem julgar, sem medir,
sem classificar ou qualificar cor,
raça ou gênero. O respeito que

Claudia Giudice

Jornalista, escritora
e mãe de Chico

ela distribuía não era teórico nem
ideológico – até porque pouco
ela sabia de teoria e ideologias, já
que mal terminou o ginásio. Não
sei se ela era feminista, mas sempre defendeu o valor, o direito e
a liberdade das mulheres. Não
lembro as preferências políticas
dela, mas garanto que se soubesse o que era ser humanista diria:
“É isso que eu sou”. Gina vivia o
respeito absoluto, legítimo e natural. Por respeitar tanto o ser
humano, era incapaz de negar
um pão ou um prato de comida
para qualquer um que tocasse a
sua porta. Não era caridade. Era
respeito. Simples assim.
Minha avó morreu cedo. Tinha 67 anos e eu 12. Até hoje ela
me inspira e me ajuda a escolher
os meus nortes. Em respeito à
sua memória, procuro me fazer
respeitar e respeitar irrestritamente a todos. Confesso que
não tem sido fácil, apesar de ser
o natural e o óbvio. Os tempos
têm sido de desrespeito à diferença, à pluralidade, à diversidade e aos direitos bravamente
conquistados. Em meio a tanta
ausência, sinto ainda mais saudade da minha avó e do mantra
dela que tanto bem fez a mim e
a ela. Senhor, respeito é bom e
eu gosto!

Jul/Ago 2019 Let’s Go Bahia | 7

Reflexões

Por que não
ir mais além?

Respicere,
respicere, aí vêm
os reis da noite
No Brasil de hoje, sobram ofendidos, desrespeitados. Somados ao atual deficit de bom-humor, os egos superinflados de
ministros, juízes e “Zé manés”
em tudo percebem ofensa à
sua dignidade e exigem “respeito”. Claro está, considerarse desrespeitado não deixa
de ser a primeira fútil tentativa de encobrir os malfeitos, o
que abunda no país. Mas o que
cada um considera um desrespeito pode ser qualquer coisa.
De críticas válidas à sua função
pública a piadas sobre religião
ou ser chamado de feio. Com
essa extrema variabilidade, diferenciar o direito de desrespeitar do direito à “liberdade
de expressão”, à liberdade em
geral, torna-se impossível.
Seria ingenuidade desconhecer a inevitabilidade da convivência, nas redes sociais, com
alguns indivíduos ignorantes,
descorteses, preconceituosos,
raivosos e maus-caracteres.
Mas é sempre preferível aguentá-los, com coragem, que ceder
ao impulso do ego, do conflito
inconsequente, do autoritarismo, do cerceamento da liberdade de expressão. Esperar que
todos sejam bem-educados,
elegantes, cultos, inteligentes e
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honestos é uma tremenda utopia. Porém e a minha reputação
como fica? Sem sanções legais?
Perguntarão. Em um mundo de
mudanças radicais em aceleração, pleno de fake news, talvez
tenhamos que focar em construir reputações de forma mais
concreta que a midiática.
Da mesma forma, a preservação legal da respeitabilidade
origina processos judiciais que
jogam lenha na fogueira da democracia nacional, fazem a felicidade de advogados e juízes e
travam o desenvolvimento do
país. Pior ainda, é como tomar

O respeito deveria
ser um convite
e uma permissão
para questionar tudo
de forma honesta,
um processo
crítico de dissenso
indispensável
para fazer avançar
o conhecimento
pessoal e coletivo que
a sobrevivência da
humanidade requer.

Fernando Machado

Consultor internacional inovação e competitividade

oxicodona para uma dorzinha
de cabeça, pois tais processos
pavimentam o caminho para
um provável desastre épico em
todas as liberdades do ser humano, na abominação do sonho digital que se avizinha, engendrada pelos reis da noite. E
xó Baumanianos, porque acreditar que os seres humanos só
querem segurança, não liberdades, é uma demonstração de
vil ignorância sobre o potencial
da raça humana.
Além disso, é preciso lembrar que o termo respeito tem
origem no latim, respectus, particípio passado do verbo respicere, que significa olhar outra
vez, reavaliar, revisar, rever, e
não o oposto, não questionar,
como se interpreta hoje. Assim,
em vez de se constituir em uma
barreira para preservar egos,
autoimagens, crenças, posições
e inseguranças psicológicas, o
respeito deveria ser um convite
e uma permissão para questionar tudo de forma honesta, um
processo crítico de dissenso indispensável para fazer avançar
o conhecimento pessoal e coletivo que a sobrevivência da humanidade requer. O avanço do
conhecimento exige a tolerância do dissenso.

A coerência com o significado
dessa origem latina do respeito
é respaldada pelo reconhecimento de que a vulnerabilidade
provocada pelo questionamento é essencial na geração da coragem necessária para aguentar
críticas, perceber claramente a
realidade e para encontrar soluções criativas aos problemas
da mesma. Sem vulnerabilidade,
sem assumir riscos, reconhecer
incertezas e se expor emocionalmente não existe criatividade
nem inovação.
Dessa forma, como está, a
exigência legal de respeitabilidade não só engessa a alegria
de viver, o amor e as relações
no nível pessoal, mas também
a criatividade e a inovação indispensáveis para o avanço da
civilização. E a revisão de seu
significado atual será central
para combater a ameaça a todas as liberdades do ser humano, que se avizinha, trazida pelos reis da noite.
De modo despercebido por
muitos, o resultado do embate
atual entre a preservação legal
da tradicional respeitabilidade
e a manutenção da liberdade
de expressão representará o
alicerce sobre o qual se sustentará o futuro edifício de todas
as liberdades do ser humano.
As mais poderosas empresas do mundo de hoje (Google, Apple, Facebook, Amazon,
Netflix etc.), via big data, identificam com precisão os nossos interesses, preferências de
compras e condutas potenciais.
Futuros concorrentes serão forçados a fazer o mesmo para
poder competir. Nesse cenário,
ninguém que utilize a internet e
as redes sociais poderá fugir do
radar dessas empresas. A fonte
do problema somos nós mesmos e o único almoço grátis é o
queijo na ratoeira.
Com o advento de tecnologias cada vez mais poderosas,

como 5G, Wi-Fi 6, IA e nuvens
turbinadas, essas empresas vão
poder predizer o seu comportamento futuro antes mesmo
que você se dê conta do que
vai fazer. Estamos a um passo
de ter os nossos pensamentos
e comportamentos controlados
por essas empresas e passar de
consumidores a produtos.
Esse novo modelo de capitalismo, que usa as nossas vidas como matéria-prima para
práticas ocultas de extração,
predição e vendas – uma lógica
econômica neo-escravista, parasítica –, não significa apenas
uma péssima nova ordem econômica mundial, que concentra
riqueza como nunca e amplia as
desigualdades sociais. Representa, principalmente, uma trágica ameaça a todas as liberdades do ser humano. No exterior,
as incipientes reações a essa
ameaça se focam na regulação
governamental das atividades
dessas empresas via uma nova
legislação específica.
Dessa forma, o grande risco
do oligopólio privado de nossas vidas se transformaria no
grande risco do monopólio estatal delas. Governos populistas, autoritários, cada vez mais
populares, podem facilmente utilizar a mesma “big data”
para processar desrespeitos e
muito mais. Colusões entre governo e empresas, em nome da
segurança pública, são o pior
pesadelo.
Esses edifícios de monopólio
estatal ou oligopólio misto no
domínio das nossas vidas estarão alicerçados na legislação
inibidora dos desrespeitos em
debate atualmente. Ou a vitória
da liberdade de expressão nos
presenteará o vidro de dragão
necessário para criar os novos
mecanismos que derrotarão os
reis da noite, preservando as
liberdades do ser humano e o
avanço da civilização.
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Conectados

Um novo
quadrante,

um novo
entendimento!
Em novos tempos, modernos,
de troca de cascas sociais sempre haverá incongruências, dúvidas, falta de compreensão e,
acima de tudo, certa letargia
no entender que simplesmente
a cultura da hora é outra e temos que a respeitar, aceitar e
tocar o barco.
Estamos vivendo em um país
politicamente polarizado que
naturalmente submete a todos
de maneira ilógica a dois lados
somente! Preto ou branco, esquerda ou direita, azul ou rosa,
mas tenham certeza que existem mais lados nessa moeda.
Tome-se como exemplo a minha
geração que, hoje, entre aspas,
tem as rédeas da situação. Falo
dos que têm entre 40 e 60 anos,
a geração que foi criada sob a
égide do pré-conceito, quer seja
o machismo, a homofobia, o
bullying, o racismo ou a misoginia, e se depara estupefata com
uma mudança radical, em que
tudo isso virou crime.
Essa geração se sente perdida
nessa dividida e, sem perceber,
também é julgada! É colocada
na prateleira dos radicais quando saem por aí se defendendo
com velhas frases não mais aceitas, tais como: “Não tenho nada
contra os gays, mas...” ou “Eu
tenho vários amigos pretos, mas
acho a religião candomblé...”,
questionam o racismo reverso
sem, ao menos, terem lido livros
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de história para entenderem o
que aconteceu e ainda tem mais:
“Me chamavam disso e daquilo
na escola quando eu era garoto, e daí? Eu nem ligava. Hoje,
tudo isso virou bullying”. Quantos colegas não se sentiam mal
com isso e fingiam aceitar para
não sair da turma? Mais uma:
“Em briga de marido e mulher...”
e o nível alarmante de feminicídio, como muda? Sem falar do
assédio diário às mulheres, que
devem ao modo de se vestir a
cultura do estupro. Eu, hein!

Temos que
aprender a ter
respeito pela
diversidade que
habita no nosso
país, acatar
as mudanças,
pois elas já
estão aí até nos
comercias de TV.
Bom, eu passaria uma tarde
citando diversos infelizes dizeres que demonstram, de maneira tácita, a falta de respeito
ao próximo com que fomos
educados. Com a nova ordem
mundial, as pessoas se questionam sobre o que fazer, já que
foram criadas assim. Ora, mude,
já passou da hora!

Ildazio Tavares Jr.

Administrador de
empresas e radialista

E o pior é que dificilmente
uma família não tem sobre o seu
próprio teto filhos, sobrinhos,
tios e netos que repudiam tudo
isso, pois não aturam mais tanta
falta de noção e insensatez! Ah,
mas tem que manter a linha para
a sociedade, fazendo vista grossa ao que está à margem dela?
Me poupe, aliás, nos poupe!
Vivemos em um novo quadrante social e me parece que
uma grande maioria que sempre se importará com o ter antes
do ser tenta, dia a dia, repelir o
preconceito, a ignorância (cura
gay), truculência (feminicídio),
instintos perversos (bullying)
que tão claros acontecem à
nossa frente. Isso tudo acabou,
entendam, ou melhor, acostumem-se, pois se trata de outra
geração, não tão menos capitalista, porém mais humana.
Temos que aprender a ter
respeito pela diversidade que
habita no nosso país, acatar as
mudanças, pois elas já estão aí
até nos comercias de TV. O fabuloso poema do mestre Vinicius de Moraes, escrito em 1935,
e muito, mas muito atual, denominado Carta aos Puros, vale ser
conferido. Sigam e pensem em
mudar e respeitar!

Life Coach

Autoconhecimento:
ferramenta poderosa

para a
transformação
Cada vez mais as pessoas buscam formas diferentes para alcançar o sucesso e, consequentemente, o respeito, independentemente de ser um sucesso
pessoal ou profissional. O que
muitas delas não sabem é que a
resposta para atingir esse objetivo pode estar dentro delas mesmas. Você provavelmente está se
questionando: Como isso pode
estar dentro de mim?. É muito
simples: a ferramenta que você
deve utilizar é o autoconhecimento. Se você não se conhecer
o suficiente, não conseguirá o
respeito de ninguém nem evoluirá na sua profissão, na vida
pessoal, na amorosa e em outras
esferas da vida.
O autoconhecimento é um
aspecto fundamental no processo de coaching, pois é através
dele que conseguimos extrair
informações essenciais para o
nosso aperfeiçoamento pessoal
e profissional. E os questionamentos são a melhor forma de
começar o processo. Uma dica
é começar a agrupar as perguntas; por exemplo, perguntas sobre coisas que você gosta: tipos
de música, filmes, passatempos.
Isso te ajudará a descobrir exatamente o que você gosta de
fazer no seu tempo livre. Outro
agrupamento de informações
que você pode fazer é sobre
objetivos e propósitos: Quais os
seus valores? Qual o seu maior
sonho? Quais são os seus objetivos? O que você deseja alcançar

com isso? Até quando você deseja atingir determinada meta?
Seja a sua melhor companhia
e passe mais tempo com você.
Essa será a melhor forma de se
conhecer! A partir do momento
em que você passar a investir
nisso, você passará a entender
melhor como você funciona e
conhecerá a sua própria voz.
Você pode não saber isso agora, mas o autoconhecimento é a
ferramenta mais poderosa que
podemos ter, pois através dele
somos capazes de direcionar as
nossas ações e focar nos nossos
objetivos e realizações. Conhecer-me melhor me ajudou a superar limites.

O autoconhecimento
é um aspecto
fundamental
no processo
de coaching.
Você provavelmente já conhece a minha história, mas é sempre bom relembrá-la, pois acredito que o meu case de superação
é um bom exemplo de como o
autoconhecimento pode transformar vidas. Consegui emagrecer 103 kg em apenas um ano,
sem cirurgias nem uso de medicamentos, apenas com reeducação alimentar, exercícios físicos
e força de vontade. O “pontapé
inicial” para a minha jornada de

Fabiano Lacerda

Coach de vida, palestrante
e influenciador digital

transformação foi uma aposta
que fiz com colegas de trabalho,
que me desafiaram a eliminar 60
kg em seis meses, para ganhar
uma determinada quantia em
dinheiro. Caso eu não atingisse
a meta, teria que pagar o dobro
a eles. Sem dúvida, a aposta foi
o gatilho inicial da mudança,
mas o autoconhecimento foi
essencial durante o processo de
transformação.
À medida que fui perdendo
peso e resgatando a minha autoestima, fui descobrindo aspectos sobre mim que eu desconhecia. Eu comia de forma descontrolada. Aceitar o desafio e mudar
a minha rotina fez com que eu
conhecesse e testasse os meus
limites, não apenas físicos, mas
também emocionais.
Se no aspecto físico eu passei a
respeitar os limites do meu corpo,
no aspecto emocional, eu descobri um foco e uma determinação
que nem eu mesmo sabia que tinha dentro de mim. Ao contrário
do que eu acreditava, eu não precisava aceitar a obesidade como
uma limitação. Eu era totalmente
capaz de vencer aquela limitação,
e foi isso que eu fiz! Por isso, posso afirmar que vale muito a pena
apostar no autoconhecimento,
que é, de fato, uma ferramenta
poderosa. Experimente-o!
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Tecnologia facilita o trabalho

de profissionais de
segurança e investigação
Como você mantém contato
com os seus amigos e colegas
de trabalho? Possivelmente alguns se comunicam por mensagem de texto comum (torpedo ou SMS); talvez um de vocês
escreva cartas; e a maioria, por
mensagens no WhatsApp.
Mas como você conversa
com os seus clientes? Por telefone, na maior parte das vezes.
E, possivelmente, por e-mail e
por WhatsApp. Fazendo uma
análise técnica, dentre essas
opções o WhatsApp é, teoricamente, o mais seguro, pois
as mensagens são criptografadas. Como o aplicativo criptografa as mensagens e ligações,
mesmo que alguém consiga
interceptar os dados de uma
mensagem escrita ou ligação
feita pelo Whatsapp, o interceptador não entenderia nada,
pois as mensagens são incompreensíveis, cifradas, acessíveis
somente pelo destinatário pretendido da mensagem.

Por que não
o WhatsApp?

Apesar da segurança que oferece, o WhatsApp apresenta
alguns pontos fracos em relação à privacidade. Ele e o seu
detentor, o Facebook, não conseguem ter acesso ao conteúdo das mensagens e ligações,
porém, conhecem outras informações privativas, como o seu
avatar e a lista de seus contatos
– visto que essas informações
são enviadas aos servidores do
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Antoine
Youssef Kamel
Coordenador
adjunto do curso
superior tecnológico
em Investigação
Profissional
da Uninter

“

Profissionais
da segurança e
da investigação
profissional
podem utilizar
outro recurso
tecnológico
para garantir
comunicações
privadas
e seguras,
o aplicativo
Signal

”

aplicativo e não são protegidas
por criptografia.

Comunicação
100% privativa

Profissionais da segurança e da
investigação profissional podem
utilizar outro recurso tecnológico para garantir comunicações
privadas e seguras, o aplicativo
Signal. O aplicativo de comunicação é muito semelhante ao
WhatsApp em suas funcionalidades, com o diferencial da
privacidade. Tem código aberto, auditado mundialmente por
qualquer interessado. O Signal,
além da avançada criptografia
de mensagens e ligações, não
retém nenhuma dessas informações em seus servidores. Isso é

garantido porque o código do
aplicativo é totalmente aberto.
As informações são transmitidas
apenas entre o usuário e cada
um dos seus interlocutores, sem
que os servidores do Signal armazenem qualquer informação.
Entre outras pessoas que
usam e avalizam o Signal, um
software de código aberto,
sem fins lucrativos e focado
na privacidade e proteção de
dados, está Brian Acton, cofundador do WhatsApp. Após
a venda do WhatsApp para o
Facebook, decepcionado com
o uso invasivo que o aplicativo
passou a fazer com os dados
de seus usuários, ele doou U$
50 milhões (cinquenta milhões
de dólares) para o Signal. Outro usuário do Signal é Edward
Snowden, que trabalhou na
CIA e no NSA e ficou conhecido pelas informações secretas
que divulgou sobre o governo norte-americano. Snowden
afirmou – em tom de desafio a
quem procura espioná-lo – que
usa o Signal todos os dias.
Aqueles que trabalham no
ramo de investigação (ou quem
possua conversas, por qualquer
motivo, confidenciais e de conteúdo sensível) podem utilizar essa
novidade para se comunicar com
clientes. No mercado profissional, o uso do aplicativo contará
um ponto positivo pela sua preocupação quanto à segurança dos
dados dos clientes. Por isso, convém conhecê-lo como um possível diferencial de trabalho.
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Autonomia do paciente:

uma questão
de respeito
Alguns psicanalistas defendem
que o ser humano tem medos
básicos e deles derivam todos
os outros medos. Entre esses
medos básicos estão o medo
de morrer e o medo da perda.
Há quase duas décadas, exerço a Medicina e, atuando como
geriatra, por diversas vezes, estive diante de situações delicadas tendo que informar notícias
tristes e difíceis. Como exemplo:
pacientes portadores de doença grave incurável que lhe limita
o tempo de vida ou que irá lhe
roubar a autonomia através da
perda progressiva de suas faculdades mentais, como nos casos
de Doença de Alzheimer.
Esse momento, habitualmente, é precedido de outros em que
a investigação diagnóstica está
ocorrendo e o paciente, aos poucos, vai se preparando para vivê-lo, sempre com a esperança de
que o mesmo não chegue. Nessa
fase é frequente que familiares e
pessoas mais próximas, que normalmente vêm acompanhando
o paciente nessa jornada, comecem a viver um dilema: permitir
que a pessoa amada saiba a verdade dos fatos com o sofrimento
que isso traz ou protegê-la do
conhecimento do inevitável, negando-lhe o direito à verdade e
o poder de decisão sobre a sua
vida a partir daí. Com frequência,
sou procurado por esses familiares me pedindo para não contar
ao paciente o diagnóstico ou falar sobre o prognóstico, “Minha
mãe vai desistir de viver”, “Meu
pai não vai aguentar saber”.
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Por mais que esse desejo de
se criar um complô do silêncio
aparentemente seja fundamentado em muito amor, é o medo
da perda que o motiva e ele
não deve ser instituído por uma
questão de respeito ao direito
do paciente em decidir sobre a
sua própria vida.
Começo tentando demovê-los dessa ideia questionando: “Como você sabe que ela
desistirá de viver?”, “Se você

O medo da perda que
domina o familiar,
normalmente, dá
espaço ao amor
e ao respeito ao
próximo, e fica
claro que o melhor
é contar a verdade
da maneira mais
acolhedora possível.
estivesse no lugar dele, você
gostaria que escondessem a
verdade?”. Ao fazer esse exercício de empatia e nos colocarmos no lugar do outro, o medo
da perda que domina o familiar,
normalmente, dá espaço ao
amor e ao respeito ao próximo,
e fica claro que o melhor é contar a verdade da maneira mais
acolhedora possível.
Costumo dar exemplos de
outros pacientes que, sabendo
de uma condição de finitude
próxima, puderam resgatar relacionamentos fragilizados, reali-

Dr. Leonardo Salgado
Médico geriatra,
gerontólogo e clínico médico

zar sonhos que vinham adiando
e manifestar novas vontades e
desejos. Mostro que privá-los da
verdade não os teria protegido
do inevitável e teria tirado deles
a possibilidade de viver esses
momentos.
Lembro sempre de um paciente que aos 70 anos de idade,
ativo e gozando de boa saúde,
me procurou por problemas de
esquecimento e descobriu ser
portador da Doença de Alzheimer em uma fase ainda inicial,
um diagnóstico difícil e doloroso
para qualquer pessoa. Em vez
de se entregar à doença como a
esposa e os filhos acreditavam,
ele viveu os seus últimos anos
de lucidez da maneira que escolheu, resgatou um relacionamento com um filho que há anos
estava abalado, realizou o sonho
de visitar a sua terra natal e manifestou em testamento o que
queria fazer com os seus bens e
como gostaria de ser tratado na
fase final da doença.
Muitas vezes, sob o pretexto de proteger quem amamos,
esquecemo-nos do respeito ao
próximo e provocamos danos
irreparáveis. Precisamos aprender a lidar com o nosso medo
da perda para ajudar quem
amamos a lidar com o medo
da morte.

Conexões humanas:
tudo começa

com o respeito
Compreender as pessoas e ser
por elas compreendido sempre
será o maior desafio do ser humano, um obstáculo a ser superado para o alcance da realização pessoal, uma conquista que
somente é possível com relacionamentos - conexões humanas
- saudáveis e produtivos.
Segundo o Dr. Edward Hallowell:
“O que nos sustenta, emocionalmente, psicologicamente e
fisicamente, é a capacidade de
conexão”. Somos seres sociais e
somente em conjunto seremos
capazes de realizações.
Nesse contexto, a comunicação é a chave para o entendimento entre as partes e as conexões, e o respeito é o ponto
de partida para uma comunicação eficaz; o respeito à individualidade de cada pessoa, ao seu
mapa mental - um conjunto de
interpretações sobre a realidade externa que representa a sua
realidade interna, o seu mundo.
Precisamos estar atentos
para o fato de que tudo isso tem
sido seriamente comprometido
à medida que a tecnologia cada
vez mais nos afasta uns dos outros, dificultando ou, até mesmo,
impossibilitando nos enxergarmos, nos expressarmos, nos entendermos e nos conectarmos.
Seja no ambiente familiar, social
ou profissional, as pessoas estão
encontrando sérias dificuldades,
inúmeros obstáculos, para estabelecer relacionamentos capazes de levá-las ao alcance dos
seus objetivos.
A comunicação face a face

Remulo Farias
Professor, analista
comportamental
e administrador
de empresas

escassa e expressa de forma
inadequada ou incompreensível
tem dificultado a empatia, elemento extremamente importante para construir confiança,
fidelidade e bons resultados.
Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, a fragmentação da vida, a superficialidade
e a fragilidade dos relacionamentos vêm comprometendo
seriamente a solidez e o crescimento saudável de pessoas
e instituições em geral. Com a
expansão tecnológica, a huma-

“

As qualidades
sublimes
infundem
respeito; as
belas, amor
Immanuel Kant

”

nidade multiplicou as conexões,
as relações, as interdependências e as comunicações e as
espalhou por todo o mundo; só
que a qualidade não acompanhou a quantidade, muito pelo
contrário. Se intensificarmos a
quantidade das ligações, não
significa que essas pontes sejam robustas e muito menos
longevas, denunciava o sociólogo. Ao apontar a fragilidade das
relações humanas, ele nos faz
pensar sobre a exacerbação da

individualidade em detrimento
do coletivo.
Precisamos dos outros, mais
ainda, precisamos interagir adequadamente com esses outros
para alcançar os nossos objetivos, e a comunicação é o único
caminho para essa interação;
não somente a comunicação
verbal, mas também e principalmente a comunicação não
verbal. Afinal, como disse Peter
Drucker: “O mais importante na
comunicação é ouvir o que não
foi dito”. Você precisa aprender
a decifrar pessoas para mais facilmente conquistá-las e delas
obter o que deseja.
Segundo Mônica Barroso, em
um artigo publicado na edição
194 da Revista Vida Simples, “um
bom diálogo envolve mais habilidades do que apenas falar e ouvir. É também saber lidar com os
silêncios, compreender o ponto
de vista do outro, perceber o que
é dito nas entrelinhas”.
Nelson Mandela, por sua vez,
nos ajuda quando diz: “Se você
falar com um homem em uma
linguagem que ele compreenda, isso entra na cabeça dele.
Se você falar com ele em sua
própria linguagem, você atinge
o seu coração”. Isto somente é
possível com respeito ao outro,
à sua individualidade, uma individualidade decorrente da sua
história de vida, de experiências
e aprendizados sedimentados
ao longo da sua existência, um
modelo sem similar.
Respeite-se e respeite, este é
o caminho.
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Robô-doctor:

cirurgias com
o auxílio de
robôs chegam
a Salvador

Com o robô Da Vinci, o Hospital Santa
Izabel torna-se o quarto na Região
Nordeste a realizar procedimentos
cirúrgicos com maior precisão

Shutterstock

Por Adson Mota Jr.
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O robô cujo nome faz homenagem ao pintor, escultor, cientista
e inventor renascentista italiano
Leonardo da Vinci chega a Salvador com a missão de modernizar os procedimentos cirúrgicos no Hospital Santa Izabel. A
instituição baiana que adquiriu
o Da Vinci se une a outros três
hospitais da Região Nordeste –
Real Hospital Português e Hospital Santa Joana, no Recife, além
do Hospital Monte Klinikum, em
Fortaleza – que possuem capacidade instalada de cirurgias da
plataforma robótica.
A cirurgia realizada com o
auxílio do robô Da Vinci pode
até parecer ficção científica.
Dentro da sala, paciente e cirurgião estão separados por alguns metros de distância, mas
um membro da equipe médica
permanece ao lado do paciente
durante toda a cirurgia. O cirurgião está sentado e, por meio de
controles manuais e um monitor
de alta definição que permite
imagens em três dimensões em
360º, manipula os quatro braços
articulados com pinças, tesouras e bisturi. O Da Vinci é capaz
de acessar lugares no corpo humano que a cirurgia aberta ou
a laparoscópica não atingiam, e
com bastante precisão.

Fotos: Agência BA Press

“Os passos futuros são a realização de cirurgias mais complexas em relação a esses procedimentos,
que são cirurgias cardíacas e de cabeça e pescoço. Estamos planejando a incorporação desses procedimentos
para o segundo semestre de 2019. Para isso, as nossas equipes médicas dessas especialidades já estão realizando
treinamentos e cursos, não somente aqui na Bahia, mas também nos Estados Unidos”, diz Luís Martinho.

HOSPITAIS DO NORDESTE QUE
REALIZAM CIRURGIA ROBÓTICA
Fortaleza (CE)
HOSPITAL MONTE KLINIKUM

Inauguração: 1992
Número de leitos: 100
Primeira cirurgia robótica: 2016
Recife (PE)
REAL HOSPITAL PORTUGUÊS

Inauguração: 1855
Número de leitos: 804
Primeira cirurgia robótica: 2019
HOSPITAL SANTA JOANA

Inauguração: 1979
Número de leitos: 183
Primeira cirurgia robótica: 2016
Salvador (BA)
HOSPITAL SANTA IZABEL

Inauguração: 1549
Número de leitos: 549
Primeira cirurgia robótica: 2019

Luís Martinho, gerente técnico-assistencial do Hospital Santa
Izabel e coordenador do programa de cirurgia robótica da Santa Casa, lista entre as principais
vantagens para os pacientes a
sua melhor recuperação. “Destacamos o menor tempo de internação hospitalar, menor intensidade de dor no pós-operatório,
menor risco de sangramento
e um retorno mais precoce às
suas atividades habituais”, elenca. Ainda de acordo com ele, a
instituição tem capacidade de
realizar 45 procedimentos com
o equipamento todos os meses.
A cirurgia robótica realizada com o apoio do Da Vinci é
considerada um dos métodos
menos invasivos existentes e
tem crescido ano após ano no
Brasil. Desde 2008, quando o
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primeiro procedimento com o
uso do equipamento foi realizado no Hospital Sírio Libanês,
em São Paulo, mais de cinco mil
cirurgias já foram realizadas no
país, segundo a Strattnner, empresa que comercializa o equipamento.
De acordo com Martinho, diversos tipos de cirurgias podem
ser realizados com o apoio do
Da Vinci. Entre elas estão as cirurgias realizadas por médicos
urologistas, principalmente a
prostectomia radical, a nefrectomia radical ou parcial (retirada
do rim), além da adrenalectomia
e as cirurgias ginecológicas, principalmente a de endometriose.
Cirurgiões também podem usar
o equipamento como auxílio em
cirurgias do aparelho digestivo,
como as gastroplastias (que são
as cirurgias para a obesidade
mórbida) e as cirurgias de colo-
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proctologia (de tumor de cólon,
no intestino grosso)
.

Cirurgias robóticas
pelo Nordeste

A Let’s Go foi buscar as experiências de outras unidades hospitalares nordestinas que já têm
essa tecnologia instalada. No Recife (PE), dois hospitais oferecem
esse tipo de serviço aos seus pacientes: o Hospital Santa Joana e
o Real Hospital Português.
Em 2016, o Santa Joana tornou-se o primeiro hospital em
Pernambuco a explorar essa tecnologia. “A instituição consolidouse como referência hospitalar no
treinamento e na capacitação de
suas equipes com a versão mais
moderna do robô”, relembra Gilberto Pagnossin, cirurgião e coordenador do Centro de Robótica
do Hospital Santa Joana. Atualmente, a instituição realiza entre

20 e 25 cirurgias robóticas por
mês, mas tem capacidade de dobrar o atendimento. Entre os mais
de 400 procedimentos realizados
nos últimos três anos estão os
urológicos, no aparelho digestivo,
a bariátrica, cabeça e pescoço.
Pagnossin também adianta que a
instituição se prepara para a realização das cirurgias pélvicas, ginecológicas e torácicas.
Também em Recife, o Real
Hospital Português começou em
fevereiro a realizar cirurgias com a
última geração do Da Vinci. Com
o equipamento, a unidade consegue realizar cirurgias nas áreas de
Urologia, cirurgias bariátricas, oncológicas, torácicas e gerais, Coloproctologia e Ginecologia, com
perspectiva de expansão para outras especialidades.
No Hospital Monte Klinikum,
em Fortaleza (CE), o Centro
de Robótica realizou em 2016

a primeira cirurgia robótica. De
lá para cá, procedimentos em
diversas especialidades com o
apoio do Da Vinci foram realizados, como Urologia, cirurgia colorretal, cirurgia bariátrica, cirurgia geral e, mais recentemente,
cirurgia ginecológica.

Estrutura e
treinamentos

A adaptação de uma unidade
para cirurgias robóticas vai desde especificações do espaço físico que receberá o Da Vinci até
a preparação de profissionais
que vão interagir com o equipamento. No Santa Izabel, Martinho relata que foram alguns
meses entre reformas e o cumprimento dos requisitos para a
implantação da plataforma.
Quanto aos treinamentos
com profissionais, algumas estratégias foram traçadas. “Foi realizado um preparo intenso com
a equipe de Enfermagem, com
técnicos de Informática, profissionais de Engenharia Clínica e
instrumentadores”, explica o coordenador. Ainda segundo ele,
um grupo de profissionais foi
para São Paulo para aprofundar
conhecimentos e conferir in loco
a operacionalização do equipamento. Simulações de cirurgias
também foram feitas na unidade.
De acordo com Martinho, com
relação à parte médica, Salvador
já dispõe de profissionais capacitados para esse tipo de tecnologia, que viajavam para São Paulo
e deslocavam pacientes para passarem por esse procedimento.
Em Pernambuco, o Santa
Joana capacitou os seus profissionais em programas de treinamento em São Paulo, na Colômbia e nos EUA. “Promovemos
constantemente novos cursos e
atualizações. Configuramos um
centro de treinamento onde os
médicos treinados executam o
treinamento de novos médicos”,
explica Pagnossin.
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Business Bahia:

desafios e
oportunidades
Como consultor financeiro, eu
participei nos últimos 25 anos
de dezenas de projetos dos mais
variados segmentos. Estruturações imobiliárias, implantações
e ampliações de indústrias, reestruturações organizacionais,
fusões e aquisições. Vi nascer e
crescer grandes empresas, mas,
infelizmente, também vi morrer muitas outras. Participei do
surgimento de novas lideranças, mas também do êxodo de
outras tantas que abandonaram
a Bahia na busca de maiores
oportunidades em outros Estados ou no exterior.
Sou um otimista e apaixonado pela minha terra, acredito na
Bahia e nos baianos. Conheço as
nossas deficiências em infraestrutura, educação e segurança,
mas sei das muitas oportunidades que este Estado oferece a
quem deseja investir e, desde o
ano passado, como gestor do
grupo Business Bahia, atualmente formado por 250 empreendedores das mais diversas áreas, eu
tenho vivenciado intensamente
a nossa capacidade de superar
desafios e empreender.
Muitas atividades nos últimos
anos se somaram ao tradicional
Polo Petroquímico de Camaçari,
à lavoura do cacau e ao turismo
em Salvador. A soja e o algodão
na região oeste; a fruticultura,
em Brumado; o lazer e a indústria hoteleira, no Litoral Norte,
Chapada Diamantina, Recôncavo e Porto Seguro são, hoje,
também, importantes polos de
atração de investimentos.
O Estado da Bahia vem, há
quatro anos, se destacando em
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Carlos Sergio
Falcão

Engenheiro civil
e sócio-fundador da
Winners Engenharia
Financeira

energia sustentável, já somos o
primeiro do país em energia solar e as previsões são que, já neste primeiro semestre de 2019,
ocuparemos a liderança de geração de energia eólica no Brasil.
Na pecuária, a Bahia é destaque.
Temos a maior criação de caprinos e ovelhas e o segundo maior
rebanho de cavalos do país. E a
nossa cultura aparece não apenas como arte e lazer, mas também como negócio.

“

Precisamos
que o nosso
Estado cresça e
gere empregos
acima da média
nacional

”

Apesar deste meu otimismo,
os desafios para darmos um salto de produtividade são imensos. Ainda que a Bahia mantenha a liderança econômica regional, os seus indicadores têm
constantemente piorado. O PIB
caiu para o sétimo lugar no país,
sendo suplantado por Santa
Catarina. Além disso, o Estado
baiano não conseguiu superar a
forte concentração setorial e espacial e as grandes desigualdades sociais que marcaram a sua
evolução econômica.
Temos 70% do nosso território localizado na região semiárida. A nossa renda per capita
é a quinta pior do país, abaixo
inclusive do salário mínimo, e os

desempregados em nosso Estado, se somados aos que já desistiram de procurar emprego,
ultrapassam o número de dois
milhões de pessoas.
Precisamos que o nosso Estado cresça e gere empregos acima
da média nacional. Temos que
buscar alternativas para investimentos não somente na Educação Básica, mas, principalmente,
na profissionalizante. A nossa infraestrutura envelhecida aumenta o custo das empresas e não
existem recursos públicos para
novos investimentos. Por isso é
indispensável que aceleremos as
parcerias público-privadas e que
percamos o medo de privatizar
empresas estatais deficientes.
Devemos desburocratizar a
atual legislação tributária estadual e modernizar o programa de
benefícios fiscais do Estado. A
Bahia possui alguns programas
interessantes para a atração de
investimentos, mas outros Estados, principalmente no Nordeste
e Centro-Oeste, são mais agressivos na captação e manutenção
desses investimentos. Aliás, o que
muitos chamam de guerra fiscal,
na verdade, para mim, é uma justiça fiscal. Com tantas dificuldades, seria justo tratar Estados tão
desiguais com igualdade?
Neste momento, o país vive
uma real possibilidade de aprovar
amplas reformas que visam aperfeiçoar o aparato tributário-fiscal
brasileiro e cabe a nós, empresários, influenciar os nossos governantes, evitando que picuinhas
políticas ou interesses pessoais
impeçam a aprovação da modernização do Estado Brasileiro.
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Ativos imobiliários –

mudança
dos tempos?
A maioria das pessoas que possui ativos imobiliários tem uma
visão patrimonialista sobre esse
tipo de investimento, entretanto essa classe de ativo requer
a mesma atenção das demais,
pois está sujeita a oscilações de
preço, a riscos e oportunidades.
Faz-se necessário, então, o
acompanhamento permanente
desse patrimônio, utilizando informações atualizadas de mercado, dados comparativos e a
assessoria de um especialista
quando necessário.
É muito comum na elaboração de um portfólio de investimentos deixarmos de fora os
ativos imobilizados, como residências, escritórios, casas de veraneio e propriedades rurais. Já
presenciei casos em que, sem se
dar conta, o patrimônio do investidor chegava a estar 95% alocado em imóveis, restando apenas
5% em ativos líquidos para atender a uma necessidade de capital. Não me parece um portfólio
bem equilibrado, a alocação em
ativos imobiliários deve compor
uma parte da carteira, mas não a
sua quase totalidade, até porque
exige um horizonte de tempo
mais longo para maturar.
Quando eu trabalhava em um
grande banco, tive um cliente
investidor que detinha uma carteira com mais de 100 imóveis
comerciais, localizados no bairro
do Comércio e na Cidade Baixa.
Esse patrimônio sustentou gerações; era uma família abastada,
porém àquela altura (início dos
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anos 2000) a carteira gerava
apenas despesas, a taxa de vacância alcançava quase 100% e
o custo de condomínio e IPTU
eram elevados. A conclusão: não
souberam interpretar os sinais
do mercado e perderam o “time”
para girar a carteira, deixando de
substituir por imóveis novos, em
bairros promissores. Sem perceber, algo que valia dezenas de
milhões de reais passou a valer
quase nada em poucas décadas.

O efeito do market
place e dos sites de
aluguel tem atuado
fortemente na
dinâmica do
mercado imobiliário.
A indústria imobiliária tem
uma correlação forte com o incremento da atividade econômica. Outros segmentos operam
por expectativa, daí o fato curioso da forte valorização de ativos
como ações e títulos públicos
nos últimos três anos e a permanência dos ativos imobiliários
quase no mesmo patamar de
preço. Cabe ao investidor entender como funciona a dinâmica de
preços dessa classe de ativos e
ter paciência para fazer negócio
na melhor hora.
O efeito do market place (sites de vendas pela internet) e
dos sites de aluguel de imóveis,
como o airbnb, tem atuado fortemente na dinâmica de preços

Tiago Novaes Villas-Bôas
Administrador de Carteira de
Valores Mobiliários (CVM)

do mercado imobiliário. A venda
de lojas na web, com entrega em
domicílio, quase que dispensa
a necessidade das lojas físicas,
atingindo diretamente a classe
dos imóveis comerciais. Já os
sites de aluguel promovem uma
oferta imensa de novas unidades
sem bater um único tijolo, apenas trabalhando a ociosidade
dos imóveis existentes. Ainda é
cedo para definir como essas novas tecnologias impactarão nos
preços de aluguel e venda dos
imóveis em longo prazo. Alguns
setores já têm sido afetados com
mais intensidade, a exemplo do
hoteleiro, comercial e de lazer.
Geralmente, o mercado tende a
se acomodar após um período
de excesso de oferta, entretanto o investidor deve estar atento
ao comportamento desses novos concorrentes. Mesmo considerando os dados fracos da
atividade econômica e a nova
dinâmica do mercado imobiliário, mantenho uma visão positiva
para o segmento. Quando o imóvel é adquirido baseado em uma
análise com bom nível de profundidade e informações confiáveis,
me arrisco a dizer que é uma
excelente classe de ativo e não
pode deixar de fazer parte de um
portfólio de investimentos.

Shutterstock

Business

Taxas menores e serviços a um click dos
consumidores são estratégias dos bancos digitais
para ampliarem as suas carteiras de clientes
Por Adson Mota Jr.
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Já se foi o tempo em que a visita ao gerente do banco para
a abertura de contas e a realização de determinados serviços era uma obrigação para os
clientes, que tinham opções limitadas de escolha sobre onde
ir. Com os bancos digitais, tudo
pode ser feito on-line pelo
smartphone, sem a necessidade de ficar em filas e com taxas
reduzidas na comparação com
os bancos tradicionais.
Um mercado em franco crescimento busca atrair clientes
insatisfeitos com a burocracia
dos bancos tradicionais ou que
vivem distante das agências
bancárias – os desbancarizados.
Dados da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) de
2018 indicam que, somente em
2017, 1,6 milhão de contas foram
abertas através do smartphone,
quase três vezes mais do que
no ano anterior. O potencial de
crescimento é ainda maior já
que, segundo uma pesquisa do
IBGE, existem 55 milhões de
desbancarizados no Brasil.
Neste cenário, o Nubank é o
maior banco digital do Brasil e
um dos maiores do mundo, com
5,9 milhões de clientes no cartão
de crédito. A fintech que entrou
em operação em 2013 apenas
como um cartão de crédito digital tem um valor estimado de
US$ 2 bilhões, e tornou-se unicórnio em 2018 – entrou para um
seleto grupo de startups com
um valor de mercado superior a
US$ 1 bilhão. Hoje, diversos serviços bancários são oferecidos
pelo Nubank como conta corrente, transferências, cartão de
débito, empréstimos pessoais,
entre outros.
O Nubank não está sozinho
nesse mercado. O Original,
com lucro líquido de R$ 2,7 bilhões em 2018; o Agibank, com
mais de 1 milhão de clientes; e
o Banco Inter, com 1,45 milhão
de clientes também são algu-
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“

O Banco
Central está
atuando de
forma muito
positiva para
modernizar
o setor e
estimular a
competitividade.
A concorrência
é natural e
benéfica para
o consumidor
e a sociedade
Priscila Salles, diretora
de Marketing e CRM
do Banco Inter

”

mas opções para pessoas que
buscam os bancos digitais.
Para Priscila Salles, diretora de
Marketing e CRM do Banco Inter,
a principal vantagem da abertura de uma conta digital está no
fator econômico. “Oferecemos
gratuitamente TEDs, saques,
emissões de boletos, anuidade
de cartão, entre outros serviços”,
explica. Ainda segundo ela, somente em 2018, os seus clientes
economizaram R$ 668,2 milhões
em tarifas bancárias.
Uma das razões apontadas
pelo economista e sócio da BP
Investimentos, André Luzbel,
para uma oferta de serviços
mais barata do que nos bancos
tradicionais está na estrutura desse modelo de negócios.
“Com os bancos digitais sem
agência física, os custos são
quase nulos”, explica. Por outro
lado, ele também pondera que
a falta de hábito do brasileiro
em realizar operações financei-

ras on-line, a reação de bancos
tradicionais, que estão reduzindo as suas estruturas, e a pulverização dos bancos digitais
são aspectos que precisam ser
observados nesse mercado.

O banco digital baiano

Na Bahia, o Bpago Bank é um
banco digital que surgiu a partir de uma solução de meio de
pagamento. O fundador e CEO
do Bpago, Paulo Freitas, explica
que criou há cerca de dois anos
uma plataforma de pagamentos
para auxiliar empresas de qualquer porte a emitirem boletos de
cobrança. “Ele começou como
emissão de boleto, mas o cliente dependia de uma conta bancária para sacar o dinheiro. Por
isto, lançamos o BpagoBank, um
banco digital que possibilita que
esses recursos sejam transferidos por uma conta digital. Queríamos oferecer uma alternativa
aos bancos”, relembra. O cliente
tem acesso a um cartão pré-pago com bandeira Master Card
para sacar dinheiro do autoatendimento ou fazer compras.
Atualmente, os principais
clientes do Bpago são os cartórios de registro civil em toda
a Bahia. Uma das principais demandas dos cartórios em suas
rotinas é a geração de boletos
para que os seus clientes realizem os pagamentos das taxas e
dos serviços prestados. “Adaptamos a nossa plataforma para
que atendesse a cerca de 180
cartórios no Estado. Temos o
potencial para atender nacionalmente”, sentencia Freitas.
Para o empresário, os bancos
digitais ainda têm um grande potencial de crescimento. Ele acredita que cada vez mais haverá
uma tendência de fragmentação
e descentralização desses serviços mais voltados para uma realidade local. “Não haverá grandes bancos centralizando tudo,
como acontece hoje”, prevê.

SERVIÇOS E REPUTAÇÃO DOS PRINCIPAIS BANCOS DIGITAIS
BANCO

PRINCIPAIS SERVIÇOS

Agibank

Crédito pessoal, cartões de crédito e débito internacionais
(Master Card), consórcios, seguros e investimentos.

Banco Inter

Conta corrente sem tarifas, cartão de crédito
sem anuidade, depósito por boleto e checagem por
imagem, consórcios, empréstimos e financiamentos.

Banco Neon

Conta digital grátis, investimentos, cartão
de crédito sem anuidade (Visa), cartão virtual.

Nubank

Cartão de crédito gratuito, programa de pontos, cartão
de débito (lista de espera), transferências gratuitas
e ilimitadas, saques no valor de R$ 6,50 (cada saque).

Original

Conta corrente, cartões internacionais sem anuidade
(Master Card), empréstimo, investimentos e seguros.

Os obstáculos
e as soluções

A necessidade de amadurecimento do modelo de negócios
e um cenário econômico mais
equilibrado são alguns entraves para a evolução dos bancos digitais, na opinião do economista André Luzbel. “Saindo
da recessão e com mais informações para as pessoas, esse
mercado ainda tende a crescer” avalia.
Outra questão é a insegurança no nível digital. Em fevereiro de 2019, o Banco Inter
comunicou aos seus clientes
um vazamento de dados dos
seus 1,4 milhão de clientes.
O Banco Neon também foi
hackeado. Questionados sobre
como lidam com esse tipo de
problema, Priscila, do Banco
Inter, declarou: “Nós possuímos
todas as políticas de segurança necessárias para a proteção
dos nossos clientes. Seguimos
as regulamentações de segurança aplicáveis à natureza dos
nossos serviços. E estamos em
conformidade com os padrões
de mercado das melhores práticas de segurança”.

REPUTAÇÃO NO RECLAME AQUI

No futuro,
não haverá
grandes bancos
centralizando tudo,
como acontece
hoje, prevê Paulo
Freitas, fundador
e CEO do Bpago.
O Banco Neon informou em
nota enviada ao site TecMundo na época: “Segurança é uma
questão de evolução constante e
está diretamente relacionada ao
DNA do Banco Neon. Os pontos
listados já estavam mapeados e
monitorados por equipes dedicadas. Vale ressaltar, também, que
não houve nenhuma ocorrência
no período e as devidas correções foram aplicadas. Seguimos
atentos, em constante melhoria e
sempre visando à melhor experiência do usuário”.

Nem tudo são flores

Apesar de ser um mercado
com grande potencial de crescimento, o negócio dos bancos
digitais ainda está em amadu-

8,6

(Resolve 89,6% dos problemas)

7,5

(Resolve 81% dos problemas)

6,3

(Resolve 66,3% dos problemas)

7,8

(Resolve 77,6% dos problemas)

6,7

(Resolve 71,3% dos problemas)

recimento e, com frequência,
alguns resultados acendem o
botão de alerta nas fintechs.
Em 2018, por exemplo, o Banco
Neon ficou alguns dias com as
suas atividades suspensas porque foi liquidado pelo Banco
Central. Somente com a chegada de um novo parceiro, o Banco Votorantim, o banco digital
voltou a funcionar. O ano de
2018 também teve um resultado negativo para o Nubank. A
fintech fechou o ano com um
prejuízo de R$ 100,3 milhões. A
razão para este balanço, segundo o banco, não preocupa, já
que ele se justifica pelo aumento das despesas operacionais.
A confiabilidade e a credibilidade continuam sendo os maiores ativos dos bancos, agora
em plataformas digitais, assim
como nos bancos tradicionais.
Mas a praticidade, a economia e
o repúdio à burocracia também
são critérios importantes para a
escolha de um banco, sobretudo entre os jovens, em um mundo em que o tempo está cada
vez mais escasso. O crescimento desse mercado indica estar
apenas começando.
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Alma
baiana
Cria da terra, a Soul Dila é
pioneira em um segmento
focado na baianidade
e expande os negócios
inspirando cada vez mais
clientes e o próprio mercado
Por Andréa Castro
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A marca foi criada em 2008 por três jovens: Eduardo Bahiana, Flávio Guimarães
e Danilo Gois (um nutricionista, um administrador e um designer)

“A cara de mainha”. Assim é a
Soul Dila, baianinha de alma
leve, a expressão mais genuína da cultura baiana na moda.
A marca, criada em 2008, por
três jovens – Eduardo Bahiana, Flávio Guimarães e Danilo Gois (um nutricionista, um
administrador e um designer),
é o retrato da cultura baiana:
misturada e criativa. De lá para
cá, manteve a sua essência e se
renovou, fazendo escola para a
concorrência (motivo de orgulho!). Com sete lojas em território baiano e uma em Sergipe, a
Soul Dila segue fazendo história
com fãs e clientes, além de movimentar o mercado que criou.
Foi vendendo de porta em
porta, com as peças na mala do
carro, que essa história começou.
A divulgação ficou por conta do
“boca a boca”, sobretudo entre
os amigos, que já enxergavam
na marca o seu diferencial. “Os
fundadores da Soul Dila viam
uma supervalorização da cultura
carioca na moda, como camisetas com os Arcos da Lapa ou o

“Osdafundadores
Soul Dila

viam uma
supervalorização
da cultura
carioca na moda,
como camisetas
com os Arcos da
Lapa ou o Posto
9, e perceberam
o quanto seria
interessante
apostar
na cultura
baiana, no seu
cotidiano tão
rico e diverso

”

Marcelo Ladeiro,
porta-voz da Soul Dila

Posto 9, e perceberam o quanto
seria interessante apostar na cultura baiana, no seu cotidiano tão
rico e diverso”, afirma Marcelo
Ladeiro, porta-voz da marca.

Respeito e inclusão

Além de trazer estampas descoladas e criativas, a Soul Dila sempre teve em seu DNA um valor
agregado: a preocupação com
o seu entorno. Suas criações são
desenvolvidas a partir da imersão na cultura local, como aconteceu no lançamento da coleção
de inverno 2019, inspirada no
Quilombo Lagoa Santa. “O processo criativo foi desenvolvido
junto aos quilombolas, buscando referências e utilizando materiais que fazem parte daquela
realidade, como a piaçava e a
tinta, para depois ser digitalizado”, explica Ladeiro.
O respeito à diversidade e
a inclusão social também são
elementos presentes nas campanhas e ações da marca. Em
2018, a Soul Dila lançou a sua
coleção de inverno tendo como
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A Soul Dila é o retrato
da cultura baiana:
misturada e criativa.
modelos alguns jovens assistidos pela APAE Salvador. A ação foi um sucesso e se repetiu em
2019 no período em que se comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down. Mas a parceria vem de mais tempo. Em 2016, a Soul Dila destinou o lucro líquido da coleção “Alegria, Amor e
Fé” à reforma de uma das salas da APAE, onde
os jovens aprendem a ter mais autonomia no
ambiente que simula uma casa.
“Foi uma parceria que surgiu da vontade de retribuir algo positivo à sociedade e à APAE. A sala
de Atividades da Vida Social e Autônoma é fundamental para o desenvolvimento social, cognitivo
e motor das crianças com deficiência intelectual”,
informa Marcelo. Outras ações evidenciam o compromisso social da marca, como campanhas de
desconto para pessoas que comprovassem doação de sangue ou àquelas que fizessem doações
de roupas. Os produtos “Alegria, Amor e Fé”, de
tempos em tempos, vão para as araras e a sua
renda líquida ora é revertida para uma ação social,
ora para alguma ação bacana por Salvador.

Novos horizontes

Ao longo dos seus mais de 10 anos de atuação, a
grife ampliou e diversificou a sua produção – inicialmente restrita a peças de roupas masculinas,
depois criando peças femininas, infantis e para
casa. Quadros, tapetes, almofadas, entre outros
itens decorativos, compõem o acervo, sempre
representando a cultura do dendê. Sucesso nas
redes sociais, a marca também tem alguns ídolos como fãs, como a atriz Deborah Secco e a influenciadora digital Gabriela Pugliese.
Se a ideia é levar positividade às pessoas e
mostrar a Bahia mundo afora, vale lembrar que
no site da Soul Dila a entrega é feita para todo
o país. Para quem vive mais pertinho, a empresa
ainda conta com o serviço “Bike Entrega”, que
cobre um amplo espectro de bairros soteropolitanos e ajuda na preservação do meio ambiente.
No final de 2017, a Soul Dila iniciou o seu processo de revenda para multimarcas e hoje leva peças
para a Praia do Forte, Teixeira de Freitas e Maceió,
em Alagoas. Para os fãs da marca, atenção, novidades estão por vir! A Soul Dila segue expandido e
estima abrir mais duas lojas físicas ainda em 2019.
O destino ainda não é revelado, mas seja para onde
for, levará a alma baiana. Afinal, como diz uma de
suas estampas, Bahia com H só tem uma!
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A marca nasceu
do desejo de
conceber algo
que resgatasse
a identidade
daqueles homens
e mulheres
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Mônica

Anjos:

Fotos: Alan Fontes/Divulgação

IDENTIDADE
& RESPEITO!
A estilista e empresária
baiana Mônica Anjos,
há 25 anos, tornou
o seu nome uma grife,
hoje reconhecida
em todo o Brasil
Por Matheus Pastori de Araujo
Todos temos uma ideia de nós mesmos. De como
somos e de como parecemos ser. A nossa imagem e a imagem que se percebe de nós. A que
transmitimos. Ou, ao menos, a que gostaríamos
de transmitir; à mercê da necessidade, da ocasião,
do objetivo ou mesmo da completa displicência.
O fato que o leitor tem de admitir para continuar
a ler este texto está dado: todos nós temos estilo.
Podemos ser sofisticados, práticos, minimalistas, clássicos, fashionistas, bem-humorados,
extravagantes, sóbrios ou em eternas férias de
verão. Até nus. Como prefira. É comum que se
acredite que ignorando o que se veste abstém-se
da convenção da moda e dos dogmas absolutos
que se imagina que ela traga. Se o leitor pensa
assim, parabéns: você não somente segue, como
também faz moda. E isso é incrível.
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Não há estilo sem personalidade, ou personalidade sem
autoestima. Identidade que gera
respeito. É esta a palavra-chave
de nossa matéria e personagem
de capa desta edição, a estilista
e empresária baiana Mônica Anjos que, há 25 anos, tornou o seu
nome uma grife, hoje reconhecida em todo o Brasil.
Filha de D. Enedina, costureira, e de seu Teodoro, engenheiro, a jovem apaixonada pela
arte de materializar identidades
começou com algo imprescindível para toda história de sucesso já contada: o ímpeto. Incentivada pelo trabalho da mãe
e encorajada pela irmã Jaciara,
foi aos vinte e poucos anos que
Mônica viu na moda o seu talento e o seu destino. Só faltava
mais um elemento essencial. A
inspiração.
O Movimento Negro se encarregou disso. Militante, a jovem
pousou naquela causa um olhar
altivo e empreendedor. “A marca
nasceu do desejo de conceber
algo que resgatasse a identidade daqueles homens e mulheres.
E faço questão de assinar assim
até hoje: Mônica Anjos é moda
com identidade”, disse a estilista, dona de uma voz doce, mas
firme, durante entrevista à Let’s
Go em um canto de Salvador
que ela conhece muito bem.
Nascida e criada no Rio Vermelho, até chegarmos ao local
de nossa conversa, Mônica foi
reconhecida e celebrada por
moradores e comerciantes do
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É uma moda
de resgate de
identidade que
independe da
cor da pele de
quem a veste

Em todas as
minhas coleções,
eu não abro mão
de trazer peças
brancas
lugar, que acompanham a sua
trajetória com propriedade. Afinal, foi ali que tudo começou e
ali tudo aconteceria. Mas calma.
Estamos nos adiantando. Voltemos ao princípio.
“Minha moda não é uma
moda afro. Apesar de ser feita
por uma mulher negra, não a
intitulo assim. É uma moda de
resgate de identidade que independe da cor da pele de quem
a veste. Tenho clientes de todos
os tipos”, afirma, explicando
que esta é uma forma que encontrou de abarcar e acolher
todos os que se conectam com
as suas criações. Foi com este
pensamento que a então jovem
empreendedora rodou o país
com pequenos estandes em
seminários, feiras e congressos
do Movimento Negro e outros
tantos, como o primeiro Fórum
Social Mundial.

Odoyá

Assim, cercada, inspirada e voltada para as suas raízes, Mônica
passou a ganhar trânsito e a conhecer o mercado. Nos primeiros anos de sua carreira, desenhou e criou para marcas e lojas de Salvador, o que se tornou
uma mola propulsora para que a
jovem estilista conseguisse abrir
o próprio ateliê. Filha de Yemanjá, Mônica diz ter feito questão
de que o espaço ficasse diante
da Mãe das Águas.
E aqui voltamos ao Rio Vermelho. O mar que banha o largo da Rua da Paciência foi o
motivo da escolha do endereço
para abrigar o primeiro estabelecimento que consagrava uma
nova fase da estilista. A religião,
inclusive, faz parte do processo
de criação de Mônica. “Em todas
as minhas coleções, eu não abro
mão de trazer peças brancas,
de pesquisar quais são as datas
em que os terreiros estão em
obrigação, para que a gente esteja atento e atenda aos nossos
clientes adeptos das crenças de
matriz africana”, pontua.
Talvez a fala da estilista seja
um exemplo nítido de como a
moda de Mônica Anjos está intrínseca ao cuidado, à pesquisa

e preocupação em fazer de suas
peças mais do que apenas tecidos bem trabalhados. A busca
em não ser meramente comercial, de haver conteúdo e um
sentido, um porquê em cada
costura, é a verdadeira assinatura da baiana, que se orgulha
em ter vestido personalidades
diversas como Margareth Menezes, Luana Piovani, Milton Nascimento, Cyria Coentro e a cantora Fabiana Cozza.

Elegante mente

Fotos: Divulgação

“Conheço Mônica há muito tempo. Tenho uma série de peças
assinadas por ela. Sempre um
sucesso. É um trabalho cada
dia mais reconhecido, com uma
identidade muito positiva, muito elegante, muito refinada e ao
mesmo tempo com uma forte
presença da cultura afro-brasileira. Desejo que as passarelas
do Brasil se abram cada vez mais
para ela”, comenta Margareth
Menezes, um dos ícones baianos
da representatividade negra.
A sofisticação e o bom gosto
são, para Mônica, tão importantes quanto a presença de elementos da ancestralidade africana na construção do conceito
da marca. Para ela, uma coisa
não anula a outra. “Tendência é
também ter um olhar amplo sobre tudo o que acontece à nossa volta”, afirma a empresária,
que busca unir o que está em
alta à filosofia traçada no DNA
de sua grife.
“Como pela primeira vez estamos trazendo tecidos vindos
da Nigéria, também estou atenta à tendência do animal print,
que nada mais é do que um símbolo ancestral de África”, exemplifica. Em uma visão moderna e
arrojada, Mônica defende que a
representatividade de sua marca não limita que ela siga os rumos que o mundo fashion toma
a cada estação, de forma que é
possível segmentar e adequar
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Capa
esta ou aquela tendência ao estilo que os clientes da grife já estão acostumados.

“Este é e foi o grande desafio. Ter uma marca-conceito
e elegantemente sofisticada.
Porque eu sou essa pessoa.
Eu sempre me vi dentro desse espaço, da sofisticação, da
elegância, do glamour. E, claro, há todo um processo de
pesquisa e definição do meu
público-alvo. Tenho clientes
que só vestiam Armani e, agora, possuem peças minhas em
seus guarda-roupas”, pontua a
estilista que, contudo, diz ter
um público consumidor diverso e peças que também contemplam quem busca um preço mais acessível.
Muito em razão do cenário
político-econômico do país, Anjos passou, desde 2017, a produzir peças que, na alta-costura,
chamam-se prêt-à-porter, termo francês que significa “pronto para vestir”. Produzidas em
grande quantidade para que os
seus clientes pudessem usar a
grife também no dia a dia, os valores, claro, são mais brandos do
que os de peças feitas sob medida, direto das mãos e do ateliê
da estilista.
“Fizemos essa aposta porque, finalmente, vimos que havia nascido o tão esperado desejo do público de ter uma peça
da marca Mônica Anjos com um
preço mais acessível. Afinal, antes, trabalhávamos apenas sob
encomenda, com peças únicas,
exclusivas”, afirma.

Black power

Em uma entrevista a um canal
no YouTube, Mônica Anjos chegou a afirmar que nunca foi discriminada pelo tom de sua pele.
À Let’s Go, no entanto, a estilista
diz que não é que não tenham
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Prêt-à-porter

existido episódios em que ela
possa ter sido diferenciada por
ser negra, mas o importante é
que ela não deu a essas situações o poder de amedrontá-la.
“Sempre tive muito receio
durante a minha vida inteira de
ficar falando demais sobre racismo. Eu não queria perder tempo.
Sempre disse: ‘O que vier, eu vou
bater de frente’. Tudo o que vinha, voltava e me fortalecia. Eu
não priorizei esse aspecto. É uma
questão de autoestima. Eu sei
que sou competente, dediquei
a minha vida a um projeto, acreditei que ele daria certo – como
deu –, e, portanto, sou tão boa
quanto qualquer estilista, negro
ou branco”, diz a empresária,
com convicção em cada sílaba.

Sobre o fortalecimento e a
presença cada vez maior de figuras e personalidades representativas do Movimento Negro
na mídia e no mercado corporativo, a estilista considera que
esse é um fluxo natural e já esperado. Consequência de uma
série de ações das comunidades
engajadas ao longo do país e do
mundo que, aos poucos, conseguiram chamar a atenção da sociedade àquela causa e àquelas
demandas.
“Nós conquistamos o Brasil
através do Movimento Negro.
Tive esse apoio na criação de
minha marca, e, assim como
eu, são vários os que também tiveram lá uma chancela
para os seus negócios e ideias.

cozinheiras foram degustadas e
escritores tiveram, pela primeira
vez, as suas obras declamadas.
A vitória de Mônica contagiou
aqueles mesmos moradores que
hoje celebram o seu sucesso
pelas ruas de onde nasceu, tornando-a ainda mais querida por
toda Salvador.

O Circuito
Mônica Anjos
faz parte da
contextualização
do projeto inicial,
de resgate
identitário de nós,
negros

Apoteose e futuro

Estúdio Gato Louco/Divulgação

Existe e existiu muita pesquisa, muito trabalho para conseguir o que temos hoje. Se antes precisávamos de cota para
aparecermos em um comercial
na TV, hoje, isso já se tornou
normal”, explica.

Roda-viva

Quando sagrou-se, de fato e de
direito, estilista e dona da própria grife, Mônica não esqueceu de nenhuma de suas origens. Na verdade, levou isso à
risca. E foi além. Com a loja recém-inaugurada no Rio Vermelho, em um Dois de Fevereiro,
dia de festa no mar da Bahia,
a devota de Yemanjá precisava
agradecer. “Pensei: sou amiga
de tantos chefs e percussionistas... Por que não unir essas
figuras?”, conta a empresária
que, a partir dessa epifania,
criou o Circuito Mônica Anjos.
Um movimento que marca, então, uma terceira fase de sua
trajetória.
Ela não só já fazia sucesso,
como o compartilhava, dando
visibilidade a nomes da gastronomia, da música e da literatura
baiana, especialmente aqueles
integrantes do próprio Movimento Negro. “O circuito nasceu do
desejo de retribuir tudo o que eu
acredito que me foi concedido,
além de fazer parte da contextualização do projeto inicial de res-

É uma moda
com uma
identidade muito
positiva, muito
refinada e ao
mesmo tempo
com uma forte
presença
da cultura
afro-brasileira
Margareth Menezes,
cantora

gate identitário de nós, negros. É
a união de teoria e prática”, comemora, com orgulho.
Assim, como foi e deveria ser,
o ciclo se fez e refez. Músicos
foram descobertos, receitas de

Hoje, sediada em São Paulo, por
uma questão de estratégia de
mercado, a estilista faz questão
de manter um ateliê no Rio Vermelho e, ainda, de ter em sua
equipe talentos da moda vindos
de todos os cantos da Bahia, fortalecendo a mão de obra regional. Entre modelistas, costureiras
e responsáveis pela administração da marca, a maioria é conterrânea de Mônica. Além disso,
segundo ela, existem “facções”
de sua grife pelos principais Estados brasileiros.
Ainda sem nome definido, a
nova coleção de Mônica Anjos
terá lançamento em Brasília, em
julho deste ano, mês em que se
celebra a mulher afro e latino-caribenha. A marca vai representar
a Bahia em um projeto interestadual. As novas peças, de acordo
com a sua criadora, devem justamente exaltar a importância
do resgate da confecção regional através do macramê, nome
de um trançado semelhante ao
crochê, que estará presente em
detalhes que vão adornar os novos modelos, concebidos a partir de tecidos africanos.
A história da nossa personagem daria, talvez, uma revista
inteira. Digna de ter sido escolhida como um dos destaques
da escola de samba Vai-Vai, em
2017, é com gosto que podemos dizer que temos nela um
símbolo da persistência e da
prosperidade da mulher baiana. Vai, Mônica! Avante. Vai,
cheia de liberdade. Abre as
tuas asas sobre nós.
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Editorial de Moda

Mulher e construção arquitetônica,
uma parceria da estilista Mônica Anjos e
do fotógrafo Álvaro Villela (@alvarovillela).
O resultado é a grandiosa junção que remete,
inclusive, a uma assimetria entre a arquitetura
e a figura da mulher, ambas representando
altivez, força e beleza.
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MODELO:
FOTÓGRAFO:
LOCAÇÃO:
MAKE:

THAYANE GONÇALVES
ÁLVARO VILLELA
ESTÚDIO ALVARO VILLELA
RAFA JONES
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Editorial de Moda

MODELO:
FOTÓGRAFO:
LOCAÇÃO:
MAKE:
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DEBORA SANJEES
ÁLVARO VILLELA
ESTÚDIO ALVARO VILLELA
RAFA JONES

MODELO:
FOTÓGRAFO:
LOCAÇÃO:
MAKE:

AYALA GUIMARÃES
ÁLVARO VILLELA
ESTÚDIO ALVARO VILLELA
RAFA JONES
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Editorial de Moda

MODELO:
FOTÓGRAFO:
LOCAÇÃO:
MAKE:

PRISCILA SANTIAGO
ÁLVARO VILLELA
ESTÚDIO ALVARO VILLELA
RAFA JONES
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MODELO:
FOTÓGRAFO:
LOCAÇÃO:
MAKE:

INGRIDY CARVALHO
ÁLVARO VILLELA
ESTÚDIO ALVARO VILLELA
RAFA JONES
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Moda

80’s: a atmosfera
que está tomando
conta da estação
Os anos 1980 foram uma década supereclética, marcada pelo
estilo arrojado, muitas cores,
silhuetas e ícones de estilo memoráveis. As coleções de outono/inverno 2019 estão repletas
de referências a essa década,
que conta com tons vibrantes,
brilhos, mangas bufantes, ombreiras, decotes quadrados, texturas, couro metalizado, vinil,
drapeados e clochard. Para estar
por dentro da tendência de uma
forma atual, eis algumas referências para se inspirar e usar já:

Renata Rangel

Advogada, digital influencer
e apaixonada por moda

Fotos: Divulgação

LET IT SHINE!
Os looks festivos estão mais
extravagantes do que nunca e
repletos de elementos para te
fazer brilhar: cintilância, tecidos
metalizados, franjas, plumas,
cristais, strass e paetês com um
ar vintage podem e devem ser
usados nas mais variadas ocasiões (inclusive durante o dia!).
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abocaboca.com

TONS VIBRANTES: PARA
INVESTIR SEM MEDO
Os tons vibrantes aparecem
tanto nos vestidos de festa
quanto na alfaiataria e são outra aposta para looks alegres
também nos dias mais frios.
A versão de looks monocromáticos, ou seja, todo de uma
cor só, inclusive os acessórios,
é outra opção interessante e
que foi muito vista nas passarelas internacionais.

OS ACESSÓRIOS QUE VÃO
INCREMENTAR OS SEUS
LOOKS NESTA TEMPORADA
Elegantes ou extravagantes, escolha a opção que mais se adéqua ao seu estilo para conferir
personalidade às suas produções.

Design de sobrancelha
Depilação

SNAKE PRINT
Se o animal print é clássico e
nunca sai de moda, a aposta
certeira para o inverno 2019 é
a textura que imita a pele de
cobra, nos tons mais neutros e
também com fundos coloridos,
e isso pode ser visto tanto nos
sapatos quanto nas bolsas mais
cobiçadas da temporada.

Estética facial e corporal
(incluindo drenagem linfática,
e pré e pós operatório)

@neusa.marques46
(71) 9.9924-6133
Av. Tancredo Neves, 1632. Lojas 16/18.
Shopping Salvador Trade Center.
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Beleza

Tratamentos
revolucionários

e soluções
instantâneas

O que move o mundo da beleza é a inovação, os tratamentos revolucionários e as soluções instantâneas que fazem do mercado beaute
o grande destaque do universo feminino. Confira o que há de melhor
no mercado brasileiro.

Efeito liso

Márcia Damasceno

Empresária e Relações Públicas

Autobronzeador

No quesito alisamento
dos cabelos, a Quon
Cosméticos apresenta
o Kit Mágico com três
produtos: shampoo,
condicionador e spray
que prometem efeito
liso nos fios por até três
lavagens, sem nenhum
componente químico.

Especializada em bronzeamento,
a Key West Rayz traz uma
novidade para o varejo que
é a revolução na categoria: o
mousse autobronzeador incolor
que não mancha as roupas
e a secagem acontece
em três minutos. Além disso,
é feito com 15 óleos
essenciais + vitamina E.

Vitamina C para o rosto
Cada vez mais opções de produtos para a pele contendo princípios ativos surgem no mercado.
Com o intuito de tratar problemas como acne, rugas, linhas
finas e manter, equilibrar ou res-

taurar a sua hidratação, é possível encontrar produtos para cada
um dos problemas mais comuns.
A Vitamina C é um desses ativos
que vem ganhando destaque entre os produtos direcionados à

pele. Além de se mostrar muito
benéfica ao organismo quando
consumida, ela conta com um
alto poder antioxidante e atua no
combate aos radicais livres. Confira a nossa seleção!

Adeus, pele oleosa!
O elixir antioleosidade Detox
BT promete acalmar, purificar
e ajudar no controle da cútis
oleosa. A textura é firme e gelatinosa e a sua fórmula conta
com esferas de carvão ativado,
ingrediente potente no combate à oleosidade.
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Cremes para a celulite

Existem diversos tipos de tratamento para diminuir a celulite e
até eliminar esse problema que
tanto incomoda e o uso de cremes é um deles. Esses produtos
tratam diversos graus de celulite, cada um deles possui as suas
características. A seguir, algumas
opções que podem ajudar a solucionar esse incômodo no corpo.

A Bumble and Bumble, marca
norte-americana de cosméticos
capilares, desembarcou recentemente no Brasil e entre as novidades mais legais de seu portfólio está o Hairdresser’s Invisible
Oil, um primer para todos os tipos de cabelos com mil e uma
utilidades: tem proteção contra
raios UV e calor, podendo ser
usado antes de ir à praia, no preparo dos fios para usar secador e
chapinha ou após uma lavagem,
caso a intenção seja manter o
efeito brilhante. Ainda dá para usá-lo
como “remedinho”
naqueles dias em
que os fios pedem
arrego – afinal, o
primer combina seis
óleos essenciais e
promete proteger
e cuidar de cabelos
quebradiços e danificados.

abocaboca.com

Cabelos saudáveis
e brilhantes

Bodies de alta
qualidade, malha
Santa Constância,
estampas digitais
e bojo.

@modabodyfashion
Shopping Bela Vista: Coreto Store (2º Piso)
Shopping Barra: Mix Jardim (2º Piso)
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Beleza e cabelo
Cabelos longos:
tendência entre o
público feminino.
A técnica do
alongamento
é uma febre atual
Por Gabriela Bandeira

A palavra
de ordem é

alongar!
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Patrícia Abravanel, Sophie Charlotte, Bruna Marquezine e Juliana Paes. Além de famosas, elas
têm uma característica em comum: já alongaram os cabelos
para turbinar o visual dentro e
fora das telas. Uma das formas
mais rápidas de conquistar o cabelão estilo Rapunzel é apostar
nos famosos “apliques”, também
conhecidos como “megahair”. O
resultado é tão natural que se
tornou uma das febres atuais.
Seja porque os cabelos são
ralos, curtos e querem maior
volume ou para melhorar a autoestima após um processo de
queda de cabelo, cada mulher
tem o seu motivo particular
para optar pelo alongamento.
A técnica tem ganhado mais
visibilidade desde 2017 e teve o
reforço com personagens das
tramas das novelas. O aumento no comprimento das madeixas pode ser feito de diversas
maneiras e a escolha varia de
acordo com o gosto da cliente.
Mas alguns cuidados são necessários para manter a saúde
dos fios. Em Salvador, diversos
salões realizam o alongamento
e alguns trazem técnicas inovadoras que prometem um resultado cada vez melhor.

Fio a fio

O aplique com cola de queratina é um dos mais populares
no Brasil. Essa técnica é feita
diretamente no couro da raiz

e os fios artificiais são colocados juntos aos fios naturais, fio
a fio, dando um efeito bastante
natural. “Esse é um dos métodos mais tradicionais e procurados por quem deseja maior
preenchimento e durabilidade”, afirma Nando Miranda, especialista em alongamento no
Espaço Performance há mais
de sete anos. Quem opta por
essa técnica deve evitar o uso
de secador e prancha para que
a cola de queratina não fique
danificada, e a manutenção
deve ser feita de três em três
meses. “Permanecer mais do
que o tempo indicado acaba
danificando o fio. Se a cliente
seguir à risca as orientações do
profissional, não terá problema”, conta Nando, que garante que o alongamento deixa as
mulheres mais empoderadas e
com a autoestima elevada.

Fita adesiva

Com um efeito bastante natural
e muito procurado pelas famosas, o aplique com fita adesiva
não causa danos aos fios, pois
as mechas artificiais ficam presas no cabelo graças a uma cola
adesiva que não é prejudicial
aos fios. Esse tipo de aplique
provoca menos tração sobre os
fios naturais, tem prática colocação e uma rápida manutenção, de até dois meses. “O alongamento não é indicado quando ele for mais pesado que o
natural e não tem muito segredo para os cuidados. De acordo
com o tipo de técnica, haverá
uma maneira de lavar, pentear e
secar os fios”, comenta Ricardo
Rosário, proprietário do salão
Ricardo’s Beauty Studio e especialista em corte, visagismo e
alongamento.

Invisible hair

Utilizada pelo Studio ML, a insivible hair é uma aplicação em
que pequenas mechas são pos-

A técnica do
alongamento tem
ganhado visibilidade
desde 2017 e teve
o reforço com
personagens das
tramas das novelas.
O aumento no
comprimento das
madeixas pode ser
feito de diversas
maneiras e a escolha
varia de acordo com
o gosto da cliente.
tas perto do couro cabeludo em
placas com material colante. A
megahista Michelle Lopes, responsável pela criação do método e dona do espaço, pesquisou
diferentes abordagens da técnica em cidades como Miami e
São Paulo. O resultado da aplicação é um cabelo maior em
volume e comprimento. “A inovação que trazemos é que fazemos um alongamento discreto,
que não tem cara de alongamento. Você pode prender o cabelo, fazer rabo de cavalo, vários
penteados, sem nenhum problema”, explica Michelle. Após o
alongamento, que dura cerca de
duas horas, a dona das madeixas deve fazer a manutenção a
cada 60 dias.

Aplique temporário

Já para quem não quer algo
permanente, existe um método mais prático: os apliques
com presilhas tique-taque. Para
mulheres que querem fios mais
longos para ocasiões específicas, ele pode ser colocado em
poucos minutos, além de ser
possível utilizá-lo mais de uma
vez. Se for feito com cabelo hu-

mano, o aplique fica bem natural e pode até ser tingido, para
ficar com um tom próximo ao
do original. Uma das vantagens
do método é que ele não exige
manutenção e para tirar basta
soltar as presilhas. Apesar disso,
é preciso ter cuidado para que
as presilhas fiquem bem presas e rentes ao couro cabeludo,
pois, se não, o aplique pode ir
soltando ao longo do dia, deixando “buracos” no cabelo.

Cuidados

Mas tudo o que é belo também precisa de cuidados. Ju
Torquato, tricologista não médica, especialista em terapia
capilar e dona da clínica de
mesmo nome, alerta sobre o
uso do alongamento. “Ele deve
ser usado como um acessório,
de forma cuidadosa e breve. O
seu uso de forma prolongada
pode ocasionar danos como
a alopecia por tração, que é a
perda de cabelo causada pela
tração dos fios”. Segundo ela,
o alongamento é contraindicado para pessoas que queiram
usá-lo por mais de seis meses,
além daquelas que têm histórico de quedas sazonais e intensas, de oleosidade e de calvície geneticamente herdada,
problemas que acabam sendo
agravados com o uso do megahair. A dica é procurar antes
um dermatologista ou tricologista para avaliar a saúde capilar e saber se o alongamento pode ser feito e por quanto
tempo. É importante também
hidratar os fios semanalmente,
pois a hidratação é responsável
por repor nutrientes e mantê-los bem tratados. Além disso,
é necessário um cuidado maior
para que não se formem nós
e a forma de pentear deve ser
mais cautelosa para que as mechas não sejam arrancadas. E
atenção: nada de dormir com o
cabelo molhado!
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Simples Assim

Os estereótipos desviam
o nosso olhar para
o que realmente é belo:

a singularidade
de cada ser
Imagem é, em sua essência,
percepção e, como tal, é subjetiva, pois depende do olhar de
quem observa. A imagem também tem a ver com as relações,
pois é a parte de nosso ser que
projetamos e queremos apresentar ao mundo. Cada um projeta o que quer e elege a maneira como quer ser percebido
pelo outro. O problema surge
quando a percepção do outro
em relação a nós se torna mais
relevante do que a nossa sobre
nós mesmos, gerando, assim,
frustrações e sofrimento.
Os estereótipos nada mais
são do que uma imagem, uma
ideia ou um modelo construídos com base em condutas,
qualidades e habilidades de
pessoas ou de grupos sociais e
profissionais. A função perversa da palavra estereótipo, originária do grego, já se revela em
sua composição: stereós, que
significa sólido; e týpos, traduzido como impressão. Trata-se de estabelecer um conceito generalizado e imutável do
ser humano e dos grupos dos
quais ele faz parte. O estereótipo coloca o distinto, o diverso e o singular em uma mesma
caixa e, assim, nega a complexidade e a mutabilidade das
características humanas.
No decorrer da história, os
estereótipos sempre impuse-
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ram padrões ideais de beleza,
muitos deles inatingíveis. Hoje,
para atender ao padrão de beleza pós-moderno, homens e
mulheres arriscam a própria
vida ao recorrerem a contínuas
intervenções cirúrgicas e estéticas que os levam a se transformar em alguém que não são.

Para atender ao
padrão de beleza
pós-moderno,
homens e mulheres
arriscam a própria
vida ao recorrerem
a contínuas
intervenções
cirúrgicas e estéticas
que os levam a se
transformar em
alguém que não são.
Convido a todos a refletir sobre o que nos faz seguir e fortalecer os estereótipos, sejam
eles de beleza ou de comportamento. Por que dependemos
da aprovação do outro? Por que
não valorizamos a nossa identidade, as nossas vontades e
gostos? Por que nos deixamos
escravizar pelas percepções

Maria Medeiros

Consultora de Etiqueta,
Cerimonial e Protocolo
@mariamedeirosoficial

alheias? Por que não nos libertamos de padrões estéticos preestabelecidos? Por que não respeitamos a forma como o outro
quer se apresentar ao mundo?
Esta reflexão passa necessariamente pelo caminho do
autoconhecimento, da autoestima e da autoaceitação. Caminho que te conduzirá à consciência de quem realmente é
você e de ser capaz de amar-se na íntegra, de valorizar a
sua história, de aceitar as suas
imperfeições, de conhecer os
seus fantasmas e medos, e de
entender que o seu valor é determinado não pelos recursos
financeiros de que dispõe, mas,
sim, pela sua capacidade de
impactar o mundo e gerar nele
mudanças positivas.
Apesar de a mídia ainda reforçar os estereótipos, nota-se
que, mesmo a passos tímidos, as
instituições públicas, movimentos da sociedade civil e algumas empresas de moda e cosméticos começam a patrocinar
campanhas de autoaceitação e
respeito à pluralidade. Enfim, reforçam o entendimento de que
o belo é uma obra de arte inacabada, mas, acima de tudo, singular, única, autêntica, só sua.

Beleza e estética

Harmonização

facial
ajuda na

Shutterstock

melhora da
autoestima
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Beleza e estética
Os procedimentos estéticos
estão sendo cada vez mais
procurados e garantem
uma face mais equilibrada
e harmoniosa
Um rosto que possui equilíbrio e harmonia,
desde os olhos, nariz, bochechas até o sorriso,
valoriza os traços originais de cada pessoa. Independentemente da busca pelos padrões de
beleza, quem não quer ter uma aparência simétrica, saudável e com um sorriso maravilhoso?
Hoje em dia, não faltam técnicas para proporcionar uma face mais harmonizada e ajudar a
melhorar a autoestima de homens e mulheres e,
em alguns casos, até problemas de saúde.
Com o passar da idade, começam a aparecer
aquelas rugas indesejadas, a flacidez da face, os
lábios murcham. “Os brasileiros e, em especial os
baianos, se atraem por uma beleza própria e diferenciada. Gostam de se cuidar, de se sentir bem e
ter uma autoestima elevada. Aliado a isso, a facilidade de acesso a esses tipos de procedimentos,
juntamente com o avanço da tecnologia, tem
possibilitado uma maior procura dos pacientes
pela harmonização facial”, conta a odontóloga
Daniela Avena, que é sócia da clínica de mesmo
nome. Ela explica que a harmonização facial não
se trata de um único procedimento, mas de uma
série de pequenas intervenções capazes de dar
ao rosto um aspecto mais harmônico. “A harmonização facial é o equilíbrio estético e funcional
da face. É um conjunto de procedimentos que
visam melhorar e suavizar a imagem facial e devolver aos pacientes, de uma forma natural, uma
aparência melhor, elevando, consequentemente,
a sua autoestima”, afirma Daniela.
Entre os tratamentos mais procurados estão o preenchimento dos lábios, botox (toxina
butolínica), bichectomia, rinomodelação, além
da harmonização orofacial. Algumas influenciadoras digitais de Salvador já realizaram os
procedimentos.

Lábios perfeitos

Para quem tem lábios desproporcionais ou deseja deixá-los mais carnudos e chamativos, o
preenchimento dos lábios é o ideal. O ácido
hialurônico é aplicado, através de uma seringa,
a fim de eliminar as ruguinhas indesejadas, me-
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Medeiros Fotografia/Divulgação

Por Gabriela Bandeira

Atualmente, o apelo à
“extremamente
estética encontra-se
exacerbado,
então é muito importante
que as pessoas não percam
a percepção em relação
à sua própria aparência,
não se preocupando em
enquadrar-se em um
padrão estético exigido
socialmente
Lia Mônica Peres, digital inﬂuencer

”

lhorar o contorno da boca, dar volume, além de
induzir a formação de colágeno, promovendo a
hidratação e a sustentação da pele. “Quando realizado sem exageros e de uma forma sutil deixa os lábios lindos e bem sexy”, garante Daniela.
E foi pensando dessa forma e para valorizar
alguns aspectos do seu rosto que a influenciadora digital Carol Felippi (@jornalistaabordo) realizou o contorno dos lábios utilizando a técnica
MD Codes. “Essa técnica é usada para prevenir o
envelhecimento e a flacidez da pele através da
utilização do ácido hialurônico. Na minha aplicação, baseei-me na dica de que menos é mais. Então, nada de exageros, para deixar o efeito bem
natural”, conta. O ácido hialurônico também é

Arquivo pessoal

usado no preenchimento de marcas indesejadas,
como o bigode chinês ou linhas na testa.

Pele lisinha

Thais Bezerra sempre achou que o seu nariz
a incomodava esteticamente e, recentemente,
realizou a rinoplastia para deixá-lo como queria
Mariana Calmon/Divulgação

Rejuvenescer a pele e diminuir as rugas de expressão. Esse é o objetivo do botox, que age sobre o músculo e algumas glândulas e impede que
impulsos nervosos os alcancem, permitindo o relaxamento muscular e a redução das contrações.
Segundo o médico especializado em Estética e diretor clínico da Faccia Cure, Markus Santil, o botox
na região do terço superior da face é um dos procedimentos mais procurados. “Essa é a região de
maior expressão da face e é onde nós buscamos
paralisar a musculatura para que o paciente tenha
um ar de maior tranquilidade e relaxamento e, com
isso, esconder as rugas estáticas de expressão que
aparecem mesmo sem fazermos movimentos”, revela o Dr. Santil. Ele conta que a aplicação pode ser
feita de três a quatro vezes ao ano.
A digital influencer Lia Mônica Peres (@liamoperes) sempre gostou de se cuidar e realiza o
procedimento de forma preventiva desde os 35
anos. Em sua opinião, os meios estéticos realizados de maneira comedida auxiliam na melhora da
autoestima e do bem-estar. “Atualmente, o apelo à estética encontra-se extremamente exacerbado, então é muito importante que as pessoas
não percam a percepção em relação à sua própria
aparência, não se preocupando em enquadrar-se em um padrão estético exigido socialmente”,
conta. Ela procurou o médico Manoel Ladeia, que
atende na Clínica Nutriderm, para cuidar da sua
pele e realizar alguns procedimentos estéticos,
tais quais: botox, sculptra e eletroderme.

Rosto mais fino

Quem não quer ter um rosto com linhas mais definidas e menos volume na região das bochechas?
Feita por famosos como Angelina Jolie, Megan
Fox e Madonna, a bichectomia é um procedimento estético que promove a remoção da Bola de
Bichat ou corpo adiposo da bochecha, situado
entre a mandíbula e a maçã do rosto. Apesar de
possuir indicação médica para quem apresenta
lesões repetitivas por mordeduras na parte interna das bochechas, a maior procura é pela questão
estética, por pessoas com o rosto mais arredondado e bochechas salientes que buscam afinar a
face para demarcá-la. A sua remoção é feita cirurgicamente e proporciona um rosto mais fino.

Nariz remodelado

Modificar aspectos estéticos do nariz também
faz parte dos procedimentos de harmonização

Julia Sampaio realizou o clareamento e
colocou lentes de contato nos dentes
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Beleza e estética
A harmonização facial
“funcional
é o equilíbrio estético e
da face. É um

conjunto de procedimentos
que visam melhorar e
suavizar a imagem facial
e devolver aos pacientes,
de uma forma natural, uma
aparência melhor, elevando,
consequentemente,
a sua autoestima

”
Arquivo pessoal

Daniela Avena – odontóloga

A influencer Carol Felippi realizou o contorno
dos lábios utilizando a técnica MD Codes
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facial. A rinomodelação é uma técnica não cirúrgica que altera somente a estética do nariz
e é indicada para alterações pequenas, através
da utilização do ácido hialurônico. Seu resultado não é definitivo e dura cerca de 12 a 18
meses. Diferente da rinoplastia, que é a cirurgia plástica para corrigir alguma imperfeição
como aumentar ou diminuir o nariz, dar projeção à ponta, afinar as asas nasais, diminuir a
giba óssea ou corrigir o septo nasal. A influenciadora digital Thais Bezerra (@achadosdathaai) sempre achou que o seu nariz a incomodava esteticamente e recentemente realizou a
rinoplastia para deixá-lo como queria. “Como
eu trabalho com a minha imagem, era algo que
eu queria fazer. Além de me sentir hoje mais
segura e com uma autoestima elevada, ajudou
a minha saúde e respiração”, revela Thais, que
aproveitou a cirurgia para realizar também a
bichectomia. Entre os famosos, Anitta, Cleo Pires, Claudia Raia e Fernanda Souza também já
fizeram intervenções no nariz.

Sorriso perfeito

O sorriso tem o poder de impactar a autoestima das pessoas de forma positiva ou negativa,
pois é através dele que expressamos como nos
sentimos. E a harmonização orofacial está diretamente ligada ao equilíbrio e à proporção
de todos os elementos da face. Na Odontologia, harmonizar o sorriso com a face é essencial para quem está em busca do seu melhor
sorriso. “O profissional deve ter conhecimentos
anatômicos e técnicos multidisciplinares para
poder analisar com muito critério e bom senso
cada caso. É importante harmonizar formato,
cor e posição dos dentes e gengiva com o tom
da pele, idade e hábitos do paciente”, conta o
cirurgião-dentista e um dos sócios da Clínica
Spazio Oral, Dylton Neto. Entre os procedimentos mais realizados capazes de transformar o sorriso estão o clareamento, implante,
aparelho ortodôntico e as lentes de contato. A
influenciadora digital Julia Sampaio (@juliamsampaio) é uma das pacientes da Spazio Oral,
onde realizou o clareamento e colocou lentes
de contato. Mas é importante que seja dito:
não se pode simplesmente determinar uma
regra de como os dentes e o sorriso devem
ser. “O ideal é respeitar a individualidade de
cada pessoa e saber extrair de cada situação
as melhores indicações terapêuticas em busca
da tão desejada harmonia”, finaliza o cirurgião-dentista e membro da Sociedade Brasileira de
Odontologia Estética, José Medeiros Filho.

Mar/Abr
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É verdade?
Em época de avalanche de
conteúdo digital, a sociedade
deve fazer um esforço coletivo
para combater informações falsas e desenvolver o senso crítico. Neste cenário, os veículos
de comunicação tradicionais
ganharam o importante papel
de certificadores da realidade.
Os avanços tecnológicos
vêm mudando rapidamente a
maneira como vivemos e nos
relacionamos. Não há dúvidas
de que a imprensa foi uma das
primeiras a ser fortemente impactada pelo advento da internet, em meados da década de
1990, quando perdeu o monopólio de ser o grande emissor
da notícia e as pessoas se conectaram ao universo on-line.
Os consumidores deixaram de
ser meros espectadores e passaram a interagir e opinar. Com
a informação disseminada em
tempo real, os meios de comunicação tiveram que se reinventar e se adaptar às novas
demandas. Quase um quarto
de século depois, os que conseguiram vencer os muitos desafios, como o aumento da audiência digital e a sua dificuldade de monetização, estão presentes em várias plataformas e
têm na sua credibilidade o seu
grande diferencial diante da
supremacia de notícias falsas
nas redes sociais, as chamadas
fake news.
Hoje, as notícias “plantadas”
acharam um campo fértil no
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Monique Melo
Jornalista, assessora
de comunicação e
diretora da Texto & Cia.

mundo virtual, onde é muito
mais fácil chamar a atenção.
Atrativas, inéditas ou impressionantes, elas são propagadas
com grande rapidez e dão a
sensação de poder e privilégio
a quem as espalha. A grande
questão é que o público não
reconhece ao ser manipulado

“

Com a
informação
disseminada
em tempo real,
os meios de
comunicação
tiveram que
se reinventar
e se adaptar
às novas
demandas

”

na internet como já aprendeu
a detectar nas mídias tradicionais. A insegurança foi ampliada como bots, algoritmo e inteligência artificial favorecendo a
manipulação de dados e métricas duvidosas, o que afeta até
países com alto índice de escolaridade.
Isso começou a preocupar a
população, empresas, instituições e países, pois normalmen-

te essas notícias falsas suscitam o ódio, a polarização e têm
objetivos políticos. Pesquisas já
comprovaram que os britânicos
estão arrependidos da saída do
Reino Unido da União Europeia
e acreditam que foram manipulados por dados inverídicos.
Segundo especialistas, precisamos ampliar o debate, investir
na educação digital e ensinar
aos jovens a pensarem como
jornalistas, independentemente da profissão que escolherão,
ou seja, ensiná-los a desenvolverem a cultura do questionamento.
Por isso, deixo aqui seis dicas
a serem levadas em consideração antes de compartilhar uma
“notícia” ou qualquer informação na internet: checar as fontes; ler o conteúdo na íntegra
e ter cuidado com armadilhas;
certificar-se da data; ter cuidado com notícias sensacionalistas e emocionais, elas chamam
a atenção; acompanhar noticiários também fora das redes
sociais; e, na dúvida, não compartilhar.
Desta forma, estamos defendendo os nossos direitos e preservando a própria sobrevivência da democracia. Como bem
dizia Thomas Jefferson, abrir as
portas da verdade e fortalecer
a capacidade de análise sob a
luz da razão são os melhores
caminhos para evitar que o
povo seja algemado com seu
próprio consentimento.
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Luxo

Hot spot

Os top 10 lançamentos
que movimentaram
a temporada de outono
Após anunciar planos para a
inauguração de um hotel na
região de Alentejo, o designer
Christian Louboutin apresenta
uma nova bolsa, de edição limitada, que reforça o seu afeto e admiração pela cultura
portuguesa.

A USK
traz retinol
encapsulado e
associação de
antioxidantes para
combater flacidez,
linhas e rugas.
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A Tommy Hilfiger acaba de
inaugurar o seu e-commerce no
Brasil. Nacionalmente, a marca
conta com mais de 600 pontos
de venda em multimarcas e 20
franquias, além de nove lojas
próprias entre São Paulo e Rio
de Janeiro. A partir do lança-

A designer de joias Silvia Furmanovich apresenta a sua
nova coleção. Inspirada no obi,
faixa usada sobre o quimono,
o lançamento é uma celebração da riqueza histórica do
têxtil e do artesanato tradicional do Japão.

Patricia Zanotti

Jornalista

mento da plataforma, a grife
terá abrangência nacional com
o e-commerce oficial, entregando para todo o país. No endereço br.tommy.com, o cliente terá
acesso às peças exclusivas.

Dono de uma esportividade irresistível e um estilo individual irretocável, o BMW Série 4
Cabrio Sport 2019/20 já está
disponível no Brasil. Produzido
na fábrica do BMW Group em
Regensburg, na Alemanha, o
conversível de teto rígido tem
preço sugerido de R$ 311.950.

A OMEGA oferece uma homenagem repleta de estrelas para
o 50º aniversário do primeiro
pouso lunar, em festa no Kennedy Space Center, na Flórida. Durante o evento, a marca
lançou um Speedmaster de
42 mm em ouro Moonshine™
18K – uma nova liga exclusiva
que oferece um brilho mais
claro do que o tradicional ouro
amarelo e com mais resistência ao desbotamento ao longo
do tempo.

A Louis Vuitton apresenta a
coleção Cruise 2020 em Nova
Iorque. O local escolhido foi o
TWA Flight Center, construído em 1962 e projetado pelo
arquiteto Eero Saarinen.

Pensando em uma atitude feminina dos anos 1990, época
em que tanto Edgardo Osorio
quanto Racil Chalhoub cresceram, e em suas obsessões
com total looks, Aquazzura
x Racil lançam uma coleçãocápsula inspirada em um romance de verão.

A marca de luxo francesa
Guerlain arma um brunch para
lançar a nova base da label,
L’Essentiel, 16 horas de glow
com acabamento natural. Formulada com 97% de ingredientes de origem natural, entre eles
pigmentos minerais e ativos
marinhos e vegetais. A Guerlain
reinventa a maquiagem!

A Michael Kors Collection
acaba de inaugurar uma nova
loja na Old Bond Street, em
Londres. A abertura marca a
estreia de um novo conceito
de loja para a linha Collection
do designer.
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Falando de Sexo

O amor é acolhedor
e o respeito

é diário para a
construção dos
relacionamentos
Em tempos de exibicionismo
nas redes sociais e de fake news,
falar sobre o amor pode ser polemizado. Mas a verdade é que
o mundo precisa entender realmente o significado do amor e
falar mais sobre ele. O amor não
é posse. O amor é acolhedor.
Isso significa que você acolhe
o outro sem criticar, sem julgar,
sem apontar falhas, por isso que
o amor é incondicional.
As imperfeições existem (de
ambas as partes). Uma amiga
falava comigo sobre maturidade
emocional e concordamos que
é a admiração que nos faz ter
vontade de permanecer ao lado
de alguém. O amor se alimenta
disso. Quando duas pessoas se
encontram e se conectam, elas
permitem revelar as suas doçuras, as suas alegrias, algumas
loucuras, os seus medos, segredos e dores.
O grande equívoco de uma
relação, a meu ver, é se anular
em prol do outro. Sufocar os
seus desejos, vontades e gostos
dentro de um baú e esquecer a
sua verdadeira essência. Amor
não é anulação. Amor não sufoca. Amor é respeito.
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Nessa minha caminhada de
cinco anos como educadora
sexual e mentora de relacionamentos, pude comprovar que os
relacionamentos chegam ao fim
por diversos motivos, mas a falta
de respeito dói na alma. As relações são afetadas pela forma
como o outro nos trata, seja de
forma boa ou ruim. Se bem cuidado, o amor dura uma vida, se
maltratado, dura semanas.

O grande
equívoco de uma
relação, a meu ver,
é se anular em prol
do outro. Amor
não é anulação.
Amor não sufoca.
Amor é respeito.
Muitas vezes, abandonamos
o barco amando muito, mas a
relação sofreu tantos maus tratos que não há como continuar.
É interessante comparar do começo ao fim do relacionamento. No começo, as pessoas são
gentis, educadas e se mostram

Cris Arcuri

Educadora sexual, palestrante e
especialista em entretenimento
para chás de lingerie

preocupadas com o outro. Deixam até aquela sensação de
eternidade na história. Mas na
primeira briga desrespeitam o
companheiro de forma cruel,
como se não houvesse nenhum
sentimento entre eles.
Em algum momento, a sociedade pregou que basta amar
para uma relação durar. E as
pessoas acreditaram nisso. E o
afeto? E o respeito? A verdade
é que as pessoas perderam o
respeito pelos outros e, no calor
das emoções, usam as ofensas
como quem usa uma metralhadora com a intenção de matar.
E matam mesmo. Matam o respeito, o amor, a vontade de fazer
sexo, matam a vontade de continuar a caminhada lado a lado.
O ciúme doentio não é manifestação de amor, onde prevalece
a dor e a humilhação não pode
haver relacionamento. Simples
assim! Você pode ter a infelicidade de ser vítima da primeira
ofensa ou da primeira agressão,
mas não precisa aceitar a segunda. Respeite-se. Lembre-se que
a violência começa com o desrespeito e o desrespeito começa
com a sua aceitação.

abocaboca.com

Buffet e Decoração para Casamentos,
Aniversários e Eventos Corporativos.
(71) 3451-4422
(71) 9 9973-4422
(71) 985552737
@carminha_brett

Av. Tancredo Neves, 909 - Caminho das Árvores
Sala 514, Salvador

Social & Eventos

Coluna Social
Reino animal

VIP

Yara Barbosa, ao lado da amiga
Ana Célia Zaidan, recebeu as
clientes para uma exótica tarde
de lançamento dos mais novos
modelos de sapatos da sua Villa
5, em estilo animal print, com
direito a desfile de leopardos e
distribuição de lindos lenços.

Exposição
A talentosa Amine Barbuda promoveu no Palacete das Artes
a exposição “Labirinto Dostoiévski”, quando todo o trabalho
apresentado foi pintado em cena,
demonstrando a sensibilidade e a
perícia da artista com os pincéis.

Legislação
participativa
Cantor baiano
Teus Santos está chegando à
Bahia para as festas juninas. A
sua banda já tem shows agendados no interior e no Pelourinho, em Salvador. Vai ser o pagode em ritmo junino.

O professor e vereador Edvaldo
Brito com a amiga fazendária Janete Lima no lançamento, na Câmara Municipal do Salvador, da
nova Comissão Permanente de
Legislação Participativa, presidida por ele e criada com o objetivo de facilitar a participação da
sociedade na elaboração das leis.

Espetáculo
Sucesso de público e crítica no
Teatro Rubi, o espetáculo “Simplesmente Elas” tem arrancado
numerosos elogios, principalmente pelo fantástico desempenho das atrizes Cristiane
Mendonça, Evelin Buchegger e
Luisa Prosérpio.
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Karla Borges
Administradora de empresas,
bacharela em Direito e professora

Edelzuita Castro e sua nora Juliana Castro

Aniversário de Lila Moraes
Lila Moraes foi homenageada pelas amigas com um sofisticado almoço no Restaurante do Fasano, no Centro da cidade.

Lila Moraes entre Sandy
Najar e Karla Borges

Almoço em família
Paulo Maracajá ofereceu um almoço aos familiares para comemorar o seu aniversário na sua
belíssima casa do Horto Florestal.

Ediene Lousado, Ana Claudia Spínola, Verônica Ramiro e Anna Claudia Libório

Moda
Danielle Magalhães (centro) recebeu Marta Moraes, Socorro
Habib e Lourdes Medauar para
a tarde de lançamento de moda
outono-inverno na maison que
leva o seu nome.
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Social & Eventos
Paradoxus
Kissinha Borges e Lize Weckerle prestigiaram mais um evento da
sofisticada loja Paradoxus, agora na Rua Afonso Celso, Barra, sob o
comando de Regina e Aline Weckerle.

Lucia Souto e Anna Claudia Libório

Regina Weckerle e Lila Moraes

Chez Bernard
Encontro em Madri
Helcônio Almeida e Zeca Pagodinho encontraram-se casualmente em Madrid e aproveitaram para discutir o novo cenário da música popular brasileira.

Eliana Andrade, Ivana Paixão,
Andrea Tourinho e Karla Menezes em um bate-papo descontraído sobre política e economia no Restaurante Chez
Bernard, na Ladeira da Gamboa, com vista belíssima para
a Baía de Todos-os-Santos.

35 anos de
Alta-Costura
A estilista Cristina Luna,
ladeada pela colunista
alagoana Aninha
Monteiro, comemorando
35 anos de sucesso na
moda brasileira.
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Da Inglaterra
para a Bahia
A competente professora de
Línguas Estrangeiras, Nola Senna, em temporada baiana, aproveitando para rever os amigos.

abocaboca.com
abocaboca.com

Um
Umdoce
docepresente
presente
aoaoseu
seupaladar.
paladar.
Bolos
Bolos
decorados
decorados
e personalizados,
e personalizados,
cupcakes,
cupcakes,
brownies,
brownies,
doces
doces
gourmets,
gourmets,
sobremesas
sobremesas
ee
lembrancinhas
lembrancinhas
personalizadas.
personalizadas.

MILENA DOCES?

Alameda
Alameda
Florença
Florença
n 33,
n 33,
Pituba
Pituba
7171
991714034
991714034
@milenaoliveiraconfeitaria
@milenaoliveiraconfeitaria

Segunda
Segunda
a sábado:
a sábado:
08h
08h
àsàs
18h
18h Jul/Ago 2019
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Da Redação

Party

Sollares comemora
três anos de festa
Referência no cenário de música eletrônica de Salvador, a Sollares entregou um verdadeiro espetáculo na tão
aguardada festa de comemoração
de três anos. Com uma superestrutura montada no Wet’n Wild, o evento contou com mais de 10 horas de
música e teve em sua line-up grandes
nomes da música eletrônica. Os DJs
Vegas, o alemão Sharam Jey, Illusionize, Gabriel Boni, Bruno Furlan, Tsant,
Tech Haze, Attractive Noise e Karielle agitaram uma verdadeira multidão
até o amanhecer. A Sollares contou,
ainda, com um lounge exclusivo assinado pela Let’s Go Bahia, media partner oficial da festa. Por lá, passou muita gente bacana e que fez questão de
registrar esse momento conosco!

Os 3 anos da SOLLARES foram
marcados por gente bonita e muito
estilo! Na foto, a linda Ailla Mariana
que chamou a atenção em meio as
beldades que circularam pela festa!

Adhemar Niti e convidada

Os Mat(h)eus: Matheus Jácome,
Matheus Pastori e Mateus Borges
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Maíra Portela também
marcou presença na festa

O cantor Lucas Melo
passou pelo lounge da
Let’s Go Bahia na Sollares

Matheus Pastori, Fábio Guimarães, Matheus Araponga

FOTOS: Letícia Vasconcelos

A publisher da Let’s Go Bahia, Verônica
Villas Boas, acompanhou o evento
do lounge assinado pela revista

O apresentador Dinho Jr. e a dançarina Isis
Oliveira estavam no lounge da Let’s Go

Victor Lacerda, Maurício Azevedo e convidados

Rodrigo Smith, um dos idealizadores da Sollares,
recebe convidados durante a terceira edição da festa

A colunista da Let’s Go Bahia, Cris Arcuri,
foi uma das convidadas da festa

O promoter Ginno Larry assinou
o lounge exclusivo na mais
recente edição da Sollares

Cau Castro e Vitor Lacerda

Um dos idealizadores da Sollares,
Maurício Azevedo, ao lado do diretor
do grupo San Sebastian, José Augusto
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Festa

Com vocês,

Old Boys
O duo baiano
vem ganhando
o cenário da
música eletrônica
de Salvador
Por Otávio Queiroz

Salvador sempre foi reconhecida mundialmente como a
capital do axé music. O ritmo, que contagia turistas dos
quatro cantos do Brasil e do
mundo, tem dividido cada vez
mais o espaço com outra batida tão intensa quanto a dele:
a da música eletrônica. Grandes festas caíram no gosto do
soteropolitano e se consolidaram na agenda de eventos da
cidade, a exemplo da Sollares,
que no mês de abril realizou a
sua edição de comemoração
de três anos, com uma superestrutura montada no Wet’n
Wild, em Salvador.

Os Old Boys, como
são conhecidos os
DJs Kick e Clap,
levam para cima do
palco animação, bom
humor e uma pitada
de encenação
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O nosso
diferencial está
na forma como
interagimos com
as pessoas e
transformamos
aquele momento
em algo
único. Não é
simplesmente
tocar, é ter
o feeling e
identificar a
melhor forma
de como levantar
a energia da
pista. Isso
é o Old Boys
Kick, DJ

A verdade é que a terra do
axé nunca teve tanta diversidade musical como hoje. E em
meio a tantas tribos e estilos diferentes, o som de dois DJs vem
conquistando cada vez mais os
amantes do cenário da música
eletrônica em Salvador. Os Old
Boys, como são conhecidos os
DJs Kick e Clap, levam para cima
do palco animação, bom humor
e uma pitada de encenação.
O projeto, que já existe há
três anos, nasceu da pouca demanda de DJs na cena mainstream e da vontade de levar
uma experiência completamente inédita para dentro de grandes shows e casas noturnas da
capital baiana. “Com 30 anos
de experiência, eu sentia que
o mercado precisava de algo
novo. Foi a partir daí que eu
pensei no que poderia fazer e o
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Festa
Old Boys nasceu. E deu supercerto. A aceitação das pessoas
cresce cada vez mais”, afirma
Kick, idealizador do projeto.
A dupla ainda aposta na interação com o público durante
as apresentações. “O nosso diferencial está na forma como
interagimos com as pessoas e
transformamos aquele momento em algo único. Não é simplesmente tocar, é ter o feeling
e identificar a melhor forma de
como levantar a energia da pista. Isso é o Old Boys”, completa.
O Old Boys tem como base
a ideia de abusar da versatilidade musical para atingir um
público de todos os gostos e
idades, intitulado como modelo open format. E a ideia parece
estar dando certo, agradando
de adolescentes até um público
mais adulto. “Cada show é um
show. Dificilmente você encontrará uma apresentação que tenha sido igual a outra. E é isso
que a gente busca em cada festa que estamos”, conta Kick.
No Carnaval deste ano, os
velhinhos comandaram por
duas noites o palco principal
do Camarote Salvador, além
de fechar o after com o Dennis
DJ. Foi também durante a folia
momesca que eles prepararam
um remix da música “Abaixa
Que É Tiro”, interpretada pelo
Parangolé e que acabou sendo
escolhida a música do Carnaval
2019. O hit fez tanto sucesso
que viralizou nas redes sociais
e foi parar nos mais diversos
camarotes espalhados pelos
circuitos oficiais da festa.
Em sua jornada, o Old Boys já
possui muitas histórias na bagagem, no entanto os planos para
o futuro são intensos. Preferindo
manter o mistério, eles contam,
sem muitos detalhes, que ainda
este ano parcerias com grandes
nomes da música serão realizadas. A diversidade, tão notória
nesta terra, agradece.
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Conexão Brasil-Portugal

“Uma História
Chamada Salvador”
Salvador
e Lisboa
e as suas
semelhanças
dentro da
perspectiva
dos bairros
mais antigos

gem daqueles séculos, quem lê
e quem escreve esta reportagem
é prova viva e irrefutável da jornada de Thomé de Souza, Caramuru, D. João III, padre Manoel
da Nóbrega, Pedro Alvares Cabral e tantos outros nomes com
os quais aprendemos a conviver,
nem que seja em nossa particular interpretação de suas contribuições para o mundo como o
conhecemos hoje.
Salvador foi a primeira capital do Brasil. Cobiçada por portugueses, holandeses e franceses, foi esta península em que
se situa a cidade de Todos os

PXHere

Matheus Pastori de Araujo

Certamente, você lembra. Nas
aulas do Ensino Fundamental,
aquelas entre o quinto e sexto ano, todos passam a ter uma
ideia do que seriam caravelas,
índios, escravos, reis, navegadores, descobridores. A ideia, contudo, é romântica, subjetiva e faz
a história do descobrimento e da
colonização do Brasil mais se assemelhar a uma intrigante novela
das seis. Afinal, é difícil voltar 470
anos no tempo com o mesmo
senso de realidade com o qual
acordamos todos os dias.
Mas aconteceu. Ainda que seja
difícil se colocar como persona-

72 | Let’s Go Bahia Jul/Ago 2019

Santos que despertou o interesse de muitas das Grandes
Navegações, motivadas pela
cobiça daquelas potências europeias em expandir cada vez
mais os seus impérios.
O repórter Mauro Anchieta,
cujo sobrenome não foi escolhido por acaso, comandou a
série “Uma História Chamada
Salvador”, exibida na TV Bahia,
afiliada à Rede Globo no Estado,
dedicada aos detalhes e curiosidades desse nosso passado que,
apesar de parecer, não é tão distante assim.
“Nós herdamos dos portugueses a religião, uma língua
rica e com uma bela sonoridade, tradições folclóricas que
permanecem, o gosto pela
mesa farta e diversificada. Por
outro lado, se atribui à colonização lusitana a cultura patrimonialista da nossa política, que
não distingue de forma satisfatória o público do privado. Mas
eu relativizo muito os aspectos
subjetivos de um processo civilizatório complexo como o da
América Latina”, comenta o jornalista, que viajou à Lisboa para
conhecer, in loco, alguns dos
berços de nossas origens.
Quem se banha nas águas
mornas do Porto da Barra talvez
até saiba, mas não se lembre do
quanto aquela faixa de areia foi
crucial para a própria existência
deste nosso Brasil. Ainda que lá
esteja o famoso marco da fundação de Salvador, esculpido
em pedra de lioz portuguesa, ele
não é suficiente para rememorar
quem passa por ali do quanto
esta nossa cidade foi importante
para que se desse início a tudo
o que aprendemos nas aulas de
história nacional.
“Os brasileiros não cultivam
uma relação de proximidade
com a história. Para além da Educação Básica de má qualidade, o
Poder Público, via de regra, não
valoriza os aspectos históricos

Os brasileiros
não cultivam
uma relação
de proximidade
com a história
Mauro Anchieta, jornalista

Ordenei ora
de mandar nas
ditas terras fazer
uma fortaleza e
povoação grande
e forte em um
lugar conveniente
para daí se dar
favor e ajuda às
outras povoações
e se ministrar
justiça
D. João III, no Regimento
de Almerim

nem incentiva o gosto por eles.
Temos poucos museus e o patrimônio histórico preservado é escasso. Salvador é um pouco diferente. O soteropolitano tem uma
estima maior pela história da cidade e da Bahia”, avalia Mauro.
Se considerarmos que os primeiros vestígios da fundação de
Lisboa datam do longínquo ano
de 1147, temos a ideia do quanto somos uma cidade e um país
jovem, o que pode explicar um
pouco dessa nossa certa displicência com o que nos antecedeu. Lá, na capital portuguesa,
no entanto, o Arquivo Histórico
Ultramarino guarda o que Mauro descreveu como quilômetros
de documentos em que se pode
encontrar todo tipo de informações das centenas de colônias
mantidas pela Coroa.
Entre elas, claro, está Salvador. O Regimento de Almerim,
datado de 17 de dezembro de
1548, é considerado o documento oficial no qual o rei D. João III
ordena a colonização do Brasil
através da capital baiana. Lá, o
monarca ainda nomeia Thomé
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Conexão Brasil-Portugal
A Bahia de
Todos os Santos
é o lugar mais
conveniente da
costa do Brasil
para se poder fazer
a dita povoação
e assento

de Souza, a quem escreve, como
o primeiro governador-geral da
então primeira capitania. No entanto o rei tinha no Novo Mundo
um projeto que, aparentemente,
não deu muito certo. A ideia era
que a ocupação fosse pacífica,
inaugurando uma espécie de
novo modelo de gestão colonial.
“A Bahia de Todos os Santos
é o lugar mais conveniente da
costa do Brasil para se poder fazer a dita povoação e assento,
assim pela disposição do porto
e rios que nela entram”, escreveu
D. João, que ordena que seus
comandados mantenham a paz
com os indígenas, ainda que sem
deixar de punir os revoltosos.
“De maneira que pacificamente,
sem resistência, podereis desembarcar e aposentar-vos dela (...)
Trabalhareis para tomar o mais a
vosso salvo e sem perigo da gente que puder ser, fazendo guerra
a quem quer que vos resistir”.
Como se sabe, não foi o que
aconteceu. Populações inteiras
de índios foram dizimadas e,
quando, não, escravizadas para
servir de mão de obra da construção dos primeiros moldes da
Salvador colonial, cujos traços
já haviam sido trazidos junto
com as caravelas portuguesas.
A princípio, a cidade tinha formato de um grande forte, o que
não conteve, no entanto, o cres-
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D. João III, no Regimento
de Almerim

Nós herdamos dos portugueses
a religião, uma língua rica,
tradições folclóricas, o gosto
pela mesa farta e diversificada
Mauro Anchieta, jornalista
cimento da cidade para além
daquelas fronteiras. O Pelourinho, a Praça Municipal e toda a
região que conhecemos como
Centro Histórico fazem parte da
junção entre planejamento e expansão desordenada.
“O programa ‘Uma História
Chamada Salvador’ mostrou
como as duas cidades se assemelham dentro da perspectiva

dos bairros mais antigos. O Bairro Alto, em Lisboa, se parece demais com o Pelourinho; a Alfama
lembra muito as ruas estreitas
do Carmo e até o Elevador Santa Justa remete ao Elevador Lacerda. Eu adoro Lisboa. Sempre
que estou na Europa, a incluo
no roteiro. É uma cidade aconchegante, simpática e vibrante”,
afirma o repórter.

Jul/Ago 2019 Let’s Go Bahia | 75

Spot

Paixonite

aguda

Por Diego Oliveira
CEO da Youpper Insights

A vida é uma verdadeira escol(h)
a e, diariamente, nos vemos pensando em algo do passado ou
tentando entender o que vem
pela frente. Tornou-se algo rotineiro que pessoas me procurem
para falar sobre diversos assuntos (carreira, trabalho, cursos, relacionamentos); algo em comum
acontece durante uma conversa
ou quando nos despedimos. Todos querem entender se estou
feliz com as escolhas que eu fiz,
ou melhor, com as que eu faço
diariamente. Minha resposta é
simples e objetiva: tenho paixão
pelo que faço.
Como diz a letra de “Alô Paixão”, da Banda Eva, uma clássica canção eternizada na voz
da minha querida Ivete Sangalo: “De amor explode a paixão,
meu coração”. A paixão sempre foi e será a peça certa para
que a engrenagem da minha
vida não perca o seu propósito. Quando temos paixão pelo
que fazemos, temos a missão
de deixar as nossas escolhas vivas, e isso nos ajuda a conviver
com as mudanças que ocorrem
dia após dia e, assim, partimos
para a ação – a ação em aprender a desaprender e reaprender,
estando abertos a pensar. Tudo
isso para manter a nossa paixão
viva e acesa.
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Venho acompanhando, muito de perto, grandes angústias
de amigos, parceiros, clientes e
pessoas próximas sobre o futuro da comunicação, o fim dos
meios, o avanço da tecnologia,
a dificuldade em conseguir bons
resultados em suas estratégias
de mídia e, muitas vezes, a dúvida se teremos um mercado
para continuar atuando. Talvez
o meu lado racional me confor-

Quando temos
paixão pelo que
fazemos, temos a
missão de deixar
as nossas escolhas
vivas, e isso nos
ajuda a conviver
com as mudanças
que ocorrem
dia após dia.
te em estar de coração e mente
abertos para reaprender sobre a
paixão que eu carrego comigo.
Tive o prazer em fazer um
curso de datilografia, depois o
curso do pacote Office, de ter
tentado o uso da internet discada, os relacionamentos nas

salas de bate-papo, o esquecimento do número do telefone fixo de casa, a bug do ano
2000, o boom do Titanic e de
Matrix, depois a vida exposta
em uma rede social, o grande
reality show, a busca por um celular, boa parte sendo mordida
pela maçã tecnológica, tecnologia disponível independente de
gênero, classe social e idade ou
região e, recentemente, novas
possibilidades de consumo e interação entre público e marcas.
Passa um filme na minha cabeça, mas paro e penso: tantas
mudanças e eu me adaptei a todas elas para deixar a minha paixão viva. Paixão em conseguir
fazer essa ligação entre o mundo das pessoas versus o mundo
das marcas versus o mundo dos
pontos de contato. O mais legal
disso tudo: a minha paixão tem
relação com gente e gente é
algo muito bom de lidar. Afinal,
somos gente também.
Uma coisa está clara: conhecer gente e estar com gente faz
a sua paixão pela vida se manter viva. A tecnologia sempre
esteve presente e somos capazes de fazer as adaptações necessárias.
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Ansiosos com as
transformações da

tecnologia, mas
já pegando soft
Na era do Big Data, a incerteza ironicamente nos abraça. O
futuro parece cada vez menos
previsível e chega em alta velocidade. As transformações impostas pela onipresente tecnologia
trazem uma carga de ansiedade
sem precedente.
Uma das causas é o medo da
obsolescência. Os profissionais
estão preparados para os desafios de hoje e os muitos por vir?
A resposta introduz um novo termo, com potencial de se tornar
tão batido (e mal usado) como
Big Data: reskilling. Nada mais
que atualizar habilidades e competências para o novo contexto.
O Fórum Econômico Mundial
adiciona urgência quando divulga que, até 2022, 54% dos profissionais precisarão de treinamento significativo para aprimorar
ou ganhar novas habilidades. Ou
seja, reskilling. Mas quais habilidades podem nos manter relevantes?
Desenvolver constantemente
habilidades técnicas – as chamadas hard skills - desacelera o
descompasso com a velocidade
das mudanças no mercado, garantindo a relevância do profissional. Porém não sustentam a
permanência nos postos de trabalho. Segundo a Personal Page,
consultoria de recrutamento,
nove em cada dez profissionais
são demitidos por falta de habilidades comportamentais – as
chamadas soft skills.
É claro o peso das soft skills
no processo de reskilling. E por
que o assunto ganhou destaque nos últimos tempos? As soft
skills têm uma forte carga de hu-
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Ana Carolina
Monteiro

Professora, gestora e
estrategista na Hackel e
consultora de Marketing
Conversacional
hackel.com.br

manidade, assim, são ainda mais
importantes em um cenário de
adoção acelerada de máquinas
inteligentes. Em pouco mais de
cinco anos, metade das tarefas
feitas por humanos poderão ser
executadas por essas máquinas.
O nosso diferencial será, justamente, sermos humanos. E precisamos ser eficientes nisso.

“

A ansiedade é
uma resposta
emocional ao
medo. Desenvolver
as soft skills
acende uma luz
que nos guia com
mais segurança.
Aprender a ser e
aprender a fazer

”

As habilidades comportamentais têm sido relacionadas com a
prosperidade profissional e pessoal. Fala-se de duas abordagens
em soft skills: para a vida e para o
mercado.
A Fundação Getulio Vargas
(FGV) adota a abordagem para
o mercado e reconhece como
soft skills a criatividade, a comunicação, o otimismo, a capacidade de desenvolver pessoas
e de se relacionar. A The School
of Life, fundada por Alain de
Botton, abrange as habilidades
para a vida, falando de amor,
sobre como lidar com o fracasso e a ansiedade.

Voltando ao Fórum Econômico Mundial, que apontou a
inadequação dos profissionais
aos desafios futuros, são citadas
algumas soft skills a incorporarmos até 2020: pensamento crítico, negociação, criatividade,
flexibilidade cognitiva, resolução
de problemas complexos, orientação para servir, inteligência
emocional.
Falar de soft skills é também
transitar pela obra de Daniel
Goleman, “Inteligência Emocional”. O autor considera que o Q.I.
(Quociente de Inteligência) influencia apenas em 20% da probabilidade de sermos bem-sucedidos. Entre outras variáveis está
o Q.E. (Quociente Emocional) e
inclusive a sorte. Sim, a sorte. Saber disso também pode causar
grande ansiedade, pois joga-nos
de novo no território desconfortável do incerto. Por outro lado,
vale lembrar a máxima: sorte é o
momento no qual a preparação
e a oportunidade se encontram.
Estar preparado para um
mundo onde imperam a velocidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade (o famoso
VUCA, em inglês) é realmente
desafiador. Temos todos os motivos do mundo, literalmente,
para sermos ansiosos. A ansiedade é uma resposta emocional ao medo. Desenvolver as
soft skills acende uma luz que
nos guia com mais segurança.
Aprender a ser e aprender a fazer. Juntas, as soft skills e as hard
skills valorizam o profissional
e a pessoa. Porque quem você
é afeta o que você faz, e o que
você faz afeta quem você é.
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Autos e Motos

A era dos carros

“limpos” no Brasil
Modelos como o BMW i3
podem ser comprados na Bahia

em mãos um carro moderno e
de tecnologia avançada. A inglesa Jaguar entrou na fila e apresentou o SUV elétrico I-PACE,
que custa R$ 437 mil.
Sucesso global em vendas, o
SUV elétrico da Jaguar tem versão única com uma bateria de
íon de lítio de 90kWh de última
geração e autonomia de até 470
km por carga, de acordo com a
norma europeia WLTP.
O modelo pode ser equipado
ainda com teto panorâmico fixo,
rodas em aro 20 e smartpho-

Fotos: Divulgação

O Brasil entra na era dos carros
com motores de poluição zero.
Na Europa e em outros mercados
globais, a tendência dos veículos
plug-in – abastecidos no sistema
elétrico – já é uma realidade que
chega agora ao mercado nacional. Marcas como a Chevrolet,
Nissan, Renault e a chinesa JAC
começam a entregar as suas primeiras unidades aos brasileiros
no segundo semestre. A BMW já
vendia o compacto i3 na Bahia.
Agora, quem comprar um Bolt,
Leaf ou Zoe, por exemplo, tem

Pajero Sport está na quarta geração
Com grande mercado na região Nordeste do Brasil, a
Mitsubishi Motors chega com o renovado Pajero Sport.
O modelo 2020 reforça o luxo, a tecnologia e o seu
DNA 4×4. A marca japonesa cobra caro pelo novo Pajero Sport HPE 2020 – são R$ 265.990. Mas o carro é
bom. A quarta geração do Mitsubishi Pajero Sport tem
luxo, sim, e tem também o legítimo de SUV 4×4. O Pajero Sport traz um pacote forte com Super Select II 4WD,
controle de descida de montanha (HDC), Hill Start Assist
(HSA) e um modo off-road para cascalho, lama, areia ou
rocha. Sua versão única é para sete lugares e vem equipada com teto solar, o mais avançado sistema 4×4 com
o Super Select II e motor MIVEC 2.4L turbo diesel, em
alumínio, com 190 cavalos e 43,9 kgf.m de torque. São
16 válvulas, DOHC, DI-D com turbocompressor e injeção
direta e transmissão automática de oito velocidades.
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Jornalista automotivo
mr.robertonunes@autosemotos.com

ne pack, sistema que permite a
sincronização de alguns aplicativos do celular com o veículo.
Com esse pacote de opcionais,
o elétrico da Jaguar chega a
R$ 449.190. Sua versão única
tem dois motores elétricos que
desenvolvem 400 cavalos de
potência e bateria de 90 kW.
O carregador de 100 kW permite aos clientes recarregar até
80% da bateria do I-PACE em
até 40 minutos, situação ideal
para uma viagem longa. Já quando carregado em um carregador
padrão de 7 kW, os 80% de carga são alcançados em 10 horas.

Ducati aposta nas “máquinas” potentes
A italiana Ducati apresenta mais
uma novidade para a Multistrada 1260 S no Brasil, uma moto
com eletrônica sofisticada. Vem
equipada com motor de 1.262
cm3 de cilindrada, de 158 cavalos de potência. O alto desempenho deriva do motor Testastretta DVT, com melhor torque,
capacidade de circulação e capacidade de tração, entregando mais potência a partir de
baixas rotações. Entre as principais novidades, destaque para
o Ducati Quick Shift (disponível
na versão S) que permite a troca de marchas automática para
cima ou para baixo, sem o uso

ARGO TREKKING
A Fiat apresentou o Argo Trekking,
versão aventureira do hatch por
R$ 58.990. Tem suspensão elevada,
acabamento caprichado, pneus
exclusivos Pirelli 205/60R15 91H
S-ATR WL e motor Firefly flex 1.3,
de 109 cavalos.

PEUGEOT 2008 TURBINADO

da embreagem. O novo painel
de instrumentos com tela de 5”
de alta resolução TFT em cores
e o farol Full-LED com Ducati
Cornering Lights (DCL). O modelo com a nova cor tem o valor
de R$ 87.900.

De visual novo, o Peugeot 2008
ganha versão com motor turbo
de 176 cv e câmbio automático
de 6 velocidades, a mais cara por
R$ 100 mil. O 2008 THP traz sistema
Grip Control com 5 ajustes (padrão,
areia, neve, lama ou ESP OFF).

SOBRE CARROS E MOTOS
O site automotivo autosemotos.
com completa 10 anos com
informações voltadas para
o mundo dos carros e motos.
Ganhou uma área exclusiva com
colunas de automobilismo, duas
rodas, carros antigos, seguro
de autos, entre outros assuntos.

PRESIDENTE DA ANFAVEA
Executivo da Mercedes-Benz, Luiz
Carlos Moraes é o novo presidente
da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores
(ANFAVEA). Missão: valorizar
a revolução digital e a venda
dos veículos elétricos no Brasil.

SUV DA FIAT

Accord mistura tradição com modernidade
O novo Honda Accord é um
sedanzão para fazer frente aos
rivais alemães da BMW, Audi e
Mercedes-Benz. A fabricante
japonesa aposta muito no conjunto mecânico comandado
pelo inédito câmbio automático
de 10 velocidades e o motor 2.0
turbinado, de 256 cavalos, que
substituiu o antigo V6 3.5 aspirado. A 10ª geração do Accord
quer tirar a atenção de possíveis clientes de Audi A4, BMW
Série 3 e Mercedes Classe C.

Para tanto, a Honda cobra hoje
R$ 204.990 pelo Accord, que
inclui na briga o Volkswagen
Passat. O Honda Accord Touring
tem pacote amplo de equipamentos: controles de estabilidade e tração, além de um head-up
display com diversas funções.
Outro destaque é o Lane Watch
- câmera localizada no retrovisor direito e sistema que manda
imagens para o moderno multimídia, mostrando possíveis obstáculos e carros no trânsito.

A FCA anunciou o investimento
de R$ 8,5 bilhões na modernização,
lançamento da linha de motores
turbinados (1.0 e 1.3, ambos Multiair)
e 15 novos modelos, incluindo
inéditos SUVs da Fiat no Brasil.
O SUV compacto é uma espécie
de “Renegade” com o logo Fiat.

GOLD WING RENOVADA
A grandalhona GL 1800 Gold Wing
ganha melhorias na versão 2019.
Dotada da mais atual tecnologia
disponível, a Gold Wing 2019
já está nas mãos dos primeiros
donos no país. A Honda pede
R$ 136.550, na versão Gold Wing,
e R$ 156.550, na versão Tour.

RAV4 COM MOTOR HÍBRIDO
A Toyota oferece o RAV4 com
motor híbrido. São duas versões, a
S Hybrid e a SX Hybrid, com preços
de R$ 165.990 e R$ 179.990. Tem
motor a gasolina 2.5, quatro cilindros
de 178 cavalos com dois propulsores
elétricos no eixo dianteiro. No total
combinado, são 222 cavalos.
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Autos

Maior mercado do Nordeste, a Bahia tem lojas
de excelência no segmento de seminovos
com carros com mais de dois anos de uso
Por Roberto Nunes
Está cada vez mais fácil comprar um automóvel no Brasil. Na Bahia, o ramo de veículos seminovos - acima de dois anos de
uso - segue os caminhos da modernidade
e oferece uma gama de opções para quem
deseja adquirir um carro. Aplicativos para
compra via smartphone, sites especializa-
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dos com ofertas tentadoras (Webmotors,
Icarros, OLX, Mercado Livre, entre outros)
e ações de feirões e dos lojistas garantem
agilidade, segurança e preço justo nos mais
variados modelos, de hatches compactos,
sedãs, picapes até os tão desejados SUVs,
os utilitários esportivos.

O hatch Volkswagen Gol é o
grande líder, seguido pelo Fiat
Palio e pelo Fiat Uno, no mercado de seminovos na Bahia.
Segundo Ari Pinheiro Júnior,
lojista da Pinheiro Veículo e
presidente da Associação dos
Revendedores
Independentes de Veículos (ASSOVEBA),
há um crescimento na venda
de sedãs médios e, também,
de SUVs compactos, a exemplo do Renault Duster, Ford
EcoSport e Jeep Renegade.
A ordem é nunca perder a
venda e sempre oferecer um
carro - com dois, três anos de
uso, os chamados seminovos
- para “atender ao sonho do
baiano e, principalmente, oferecer condições de financiamento
que se encaixem no orçamento
mensal do consumidor”, destaca Thiago Bonina, da Bahia Vip.
A Revista Let’s Go Bahia elenca quatro grandes lojistas do
setor de carros seminovos de
Salvador e revela quais são os
diferenciais para deixar o cliente
satisfeito. Atender bem é o mote
de lojas como a Lima Veículos,
Ponto Veículos, Pinheiro Veículo
e a Bahia Vip, todas com mais de
15 anos no ramo de automóveis
e que fazem de tudo - e mais
um pouco - para deixar o baiano
com o sorriso no rosto e com o
carro na garagem.
Maior mercado de automóveis das regiões Norte e Nordeste do Brasil, a Bahia sai na
frente em lojas de excelência.
Espaço exclusivo para esportivos no showroom, cantinho
kids para a criançada se divertir
e o que mais interessa: veículos
com quilometragem baixa, revisados e com garantia estendida de até um ano. No mais, é
avaliar, fazer até um test drive e
fechar logo o negócio para usar
o veículo para o trabalho, levar
a meninada na escola e poder
aproveitar o carro no lazer dos
fins de semana.

QUATRO SITUAÇÕES QUE FAZEM A
DIFERENÇA NA HORA DA COMPRA:

Atendimento
de excelência
Com quase 15 anos no mercado, a Bahia Vip se notabilizou
pela equipe qualificada comandada pelo empresário
Thiago Bonina. A venda, adianta o lojista, nunca é encerrada
com a entrega do carro escolhido pelo cliente. O serviço
de pós-venda é tão importante quanto o da oferta do veículo
ao consumidor. Seguindo a tendência do mundo moderno,
Bonina explica que a sua loja oferece somente veículos de
procedência para o cliente levar para casa um carro com
a garantia de um “bom negócio”. “Usamos todas as
ferramentas de compra e venda de carros”, destaca ele,
afirmando que o seu showroom só tem modelos expostos
com bom estado de conservação da carroceria e mecânica
e parte elétrica em dia. “A baixa quilometragem do carro
é um item importante. Além disso, procuramos avaliar
o histórico financeiro do cliente e conversamos com ele
em relação ao tipo de financiamento para a compra
do seu carro”, reforça Bonina.
Serviço: Bahia Vip (71) 3045-5999
www.bahiavipveiculos.com.br
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Rapidez na venda
Reconhecido por ações fortes de
marketing no mercado baiano, o empresário
Ari Pinheiro Júnior tem uma pegada moderna
na administração da loja Pinheiro Veículo.
Participa também de feirões de automóveis
e está sempre à frente para a aprovação de
cadastro dos clientes e do financiamento
dos veículos ofertados no seu showroom.
“Faço marketing forte, sim. Percebi que o
consumidor quer saber da melhor oferta no
mercado. Tenho sim o seminovo de verdade
na minha loja, e o cliente pode saber de tudo
em seu próprio smartphone pelas várias
promoções e propagandas que faço nos sites
especializados e plataformas de venda e
compra de carros”, indica Ari. Para garantir a
qualidade dos automóveis, a Pinheiro Veículo
entrega também o laudo cautelar do carro
e faz um amplo checklist para avaliar as
condições mecânicas e elétricas dos veículos
à venda. “Oriento sempre o meu vendedor:
conheça o cliente e ofereça sempre o melhor
carro. Assim, o cliente sai satisfeito”, garante.
Serviço: Pinheiro Veículo (71) 3381-0037
www.pinheiroveiculo.com.br

Variedade no estoque
A Lima Veículos tem como um dos destaques a
variedade no estoque de carros no showroom.
Um dos poucos lojistas que reserva um espaço
exclusivo para os carros dos sonhos, os esportivos
e modelos importados, o empresário Rosenildo
Lima gosta dos “modelos exóticos”. Do mesmo
jeito que oferece carrões como o Porsche
Panamera, Audi R8 e Mercedes-AMG GT, Lima
tem também picapes, como a Mitsubishi L200
e a Ford Ranger, e SUVs, a exemplo do Evoque
e do Discovery, da Land Rover. O segmento de
seminovos importados cresce também na Bahia e
a loja é referência no bom relacionamento com a
clientela VIP. “Se o cliente assim desejar, levamos
o carro em sua residência ou até na sua casa de
praia no Litoral Norte baiano. Queremos vender os
nossos carros, mas queremos também ver o cliente
satisfeito. Aqui, fazemos tudo, e o nosso cliente só
vai curtir o carrão com a família”, revela Lima.
Serviço: Lima Veículos (71) 3431-4000
www.limaveiculos.com.br
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Conheça a equipe
que irá repensar
a sua Experiência
com a Comunicação.

Criação Visual
Identidade Visual
Papelaria
Peças para
redes sociais
In str u men to s
de Divulgação
Vídeos e Campanhas

Estratégia

Credibilidade
A Ponto Veículos é uma das lojas com maior credibilidade
no mercado de automóveis na capital baiana. O empresário
Adenilton Esteves fica sempre à frente da compra dos seus
carros para colocá-los à venda no showroom da loja. “Faço
isso todo dia, toda semana. Busco a qualidade e modelos
diferenciados para o meu cliente”, garante o empresário, que
está conectado ao mundo digital com a venda eletrônica
em crescimento e parcerias com sites especializados na
compra e venda de carros. A transparência no negócio é a
essência da credibilidade e Adenilton diz que o cliente quer
ter a segurança de ter comprado um veículo seminovo com
garantias. “Dou 90 dias de garantia em todos os carros. Mas
ofereço também pacotes adicionais de um ou de dois anos
de garantia”, explica o empresário, que comercializa há mais
de 20 anos veículos nos mais diferentes segmentos (hatches,
sedãs, SUVs e picapes).

Consultoria
Planos de
Comunicação
e Campanhas

Redes Sociais
Criação de Pauta
Gestão de redes
Facebook ADS
Monitoramento
e Campanhas

Serviço: Ponto Veículos (71) 3419-1040
www.pontoveiculos.com.br
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abocaboca.com

Gastronomia,
entretenimento
e entrevistas!

86 | Let’s Go Bahia Jul/Ago 2019

Receitas e artes, com talentos baianos
em situações nunca antes vistas pelo público.

Apresentação:

Rita Brandão

e participação especial
da atriz Neusa Borges.
Disponível todas as terças-feiras:
Na TV STV no Canal 24
(Operadora NET/Salvador).
No TV Sempre no Canal 21
(Lauro de Freitas).
E na Web TV (www.vembahia.tv).
Além do Youtube e no aplicativo Vem Bahia.
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Bag-in-Box

(BiB)

O vinho em caixa parece querer
ocupar lugar nas adegas e taças do brasileiro. O movimento
a favor das práticas embalagens
Bag-in-Box, também conhecidas pela sigla BiB, ganha força.
Isso acontece em boa hora, diga-se de passagem, especialmente para a indústria nacional,
que sofre com o fornecimento
de garrafas de vidro e, por isso,
está recorrendo cada vez mais
à importação.
A Bag-in-Box é uma embalagem especial de papelão, na
qual o vinho é acondicionado
a vácuo. Ela tem uma bolsa de
plástico flexível especialmente
preparada com outras camadas
de filmes de poliéster flexível,
náilon ou alumínio, contando
também com uma torneira com
válvula especial, o que impede a
entrada de ar ao servir o líquido,
evitando, assim, a oxidação do
vinho. O consumidor terá ao seu
dispor vinhos em embalagens
de três ou cinco litros para beber calmamente, e sem o risco
de perdas, por até dois meses.
Imaginar aquela temporada
à beira-mar ou em uma piscina,
ou mesmo no seu dia a dia, tendo uma fonte à disposição, onde
abastece por uma torneirinha,
fecha e volta lá quando quiser,
é um luxo! Ou aquela festa com
os amigos e as caixinhas abastecendo diretamente as taças.
Os vinhos acondicionados
na Bag-in-Box apresentam a
mesma qualidade daqueles em
garrafas de vidro. Cabe agora
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às vinícolas a iniciativa de usar
cada vez mais essa embalagem
nos seus melhores vinhos – para
a construção de um segmento
é preciso acreditar, apostar nele
e trabalhar com determinação e
foco. Hoje, na França, já existem,
inclusive, BiBs de Grand Cru, e
nos países nórdicos, como Suécia e Noruega, a participação
dessas embalagens corresponde a mais de 60% do mercado. A embalagem Bag-in-Box
ganha uma categoria exclusiva
neste ano na oitava edição da
Grande Prova Vinhos do Brasil.
Os pontos-chave para a decisão pelas BiBs são fáceis de se
perceber e concordar:
1. Maior duração do vinho depois de aberto: depois que uma
Bag-in-Box é aberta, o vinho é
mantido em perfeitas condições por até dois meses.
2. Preço: o custo-benefício da
embalagem Bag-in-Box é extremamente atrativo se o compararmos com o mesmo vinho
em garrafa. Uma BiB de 3 litros
equivale a quatro garrafas de
750 ml. Leia-se quatro garrafas
de vidro, rótulos, contrarrótulos,
rolhas etc.
3. Praticidade: as BiBs são fáceis de transportar e armazenar,
sofrendo menor risco de danos
à embalagem. A BiB de 3 litros
cabe na porta de uma geladeira.
4. Ecologicamente correto: a
reciclagem da BiB é mais simples e barata.
5. Maior acesso ao vinho: pelas condições expostas, os res-

Sérgio Queiroz
Sócio-diretor do Grupo BACO
www.bacomultimidia.com.br

taurantes podem se valer dessa
embalagem para dispor de mais
opções de vinhos em taças, minimizando as perdas.
6. Os jovens estão cada vez
mais aderindo aos vinhos em
caixa em todo o mundo.
Nos últimos quatro anos
(2014/2018), registrou-se um
crescimento de 329% em volume nas importações de Bag-in-Box no Brasil.

HOT WINEWS

O Hotel Copacabana Palace receberá durante o Rio Wine
and Food Festival deste ano
uma degustação histórica das
47 safras existentes do Sassicaia – de 1968 até 2016, ingressos para as quatro sessões a
partir de R$ 20.000,00. A fila
de espera já é longa.
A feira internacional de vinhos Wine South America confirma um crescimento de 20%
sobre a edição de 2018. O evento acontecerá de 25 a 27 de setembro, em Bento Gonçalves
(RS). É um belo programa para
quem gosta de vinho.
A vinícola VAZ, em Morro do Chapéu-BA, promete os
seus primeiros vinhos para março de 2020 – exemplares para
beber e colecionar.
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O charme da

fondue

A iguaria é uma receita de camponeses que
invadiu até as mesas mais refinadas do mundo
Por Ana Virgínia Vilalva
Fondue quer dizer fundido. Esse é o nome de
um prato tipicamente servido no inverno e
que faz sucesso em muitas mesas de residências e restaurantes soteropolitanos. De forma
despretensiosa, ele foi criado na Suíça em
meio à Segunda Guerra Mundial. No período,
e por conta da temperatura rigorosa, os moradores de regiões montanhosas não conseguiam se deslocar para buscar mantimentos
e, por isso, aproveitavam restos de queijo, de
produções próprias para se alimentar. Assim,
eles acabaram inventando uma comida quente, simples, saborosa e nutritiva para aguentar
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o frio. A mistura ficava no fogo até derreter.
Os camponeses, então, mergulhavam pedaços de pão no creme, enquanto borbulhava.
Foi somente nos anos 1950 que a iguaria
ganhou fama, quando o chef Conrad Egli, do
Restaurante Chalet Suísse, em Nova Iorque,
passou a servir o prato. Para complementar,
ele criou a fondue de chocolate, que servia de
sobremesa. Ah, sim, o nome fondue é um substantivo feminino, por isso se diz “a fondue” e
não “o fondue”. Criada de forma rústica, ela se
tornou uma iguaria refinada que ocupa as mesas de badalados e conceituados restaurantes,

já que boa parte dos ingredientes utilizados possuem preços
elevados, a exemplo dos queijos
gouda, gorgonzola, emmenthal
e gruyère. Além da fondue de
queijo, é possível inovar nas receitas, com carnes e também
chocolate e frutas.
Em Salvador, a fondue é a
principal atração do mês de
agosto no Restaurante La Mássima (@lamassima), da empresária
Rosana Martins Lins. Na sua sexta edição, o evento que acontece
sempre às sextas-feiras, a partir
das 19h no espaço, localizado
na Avenida Anita Garibaldi, tem
como estrela principal a fondue
de queijo servida com massas
artesanais, como nhoque de batata e aipim, capeletti de queijo
e frango e, mantendo a tradição,
também com cubinhos de pães.
A cada ano, a empresária inova
no menu, trazendo também a
fondue de chocolate, de carne,
além de rodízio de vinhos e música ao vivo com saxofonista.
Já do outro lado da cidade,
no charmoso bairro de Itapuã, o
chef Yuri Alvares, do Pedra Puã
(@pedrapuarestaurante),
traz
mais do que uma inovação com
a fondue de moqueca de frutos
do mar. Servido com frutos do
mar sobre uma cama de crocante de tapioca, a fondue especial
é o fundo de moqueca só com
caldo dos crustáceos, reduzido
em fogo baixo até atingir o ponto ideal, e é servido borbulhando. Os frutos do mar da casa são
preparados no termocirculador
(técnica sous vide), mas tem a
opção de preparo também deles salteados no óleo de coco.
Segundo o chef Yuri, o prato
tem uma boa aceitação, sendo
algo extraordinário por ser uma
fondue de moqueca. “A ideia é
fazer com que a moqueca, uma
comida para ser dividida, seja
uma coisa mais intimista, individual”. Os curiosos podem provar
a iguaria dentro do menu con-

fiance, um menu de seis etapas
servido na casa.
Além da fondue de moqueca, o chef está estudando novas
receitas também na linha fundida, como a fondue vegana. Para
dar o sabor de frutos do mar, no
creme foram usadas algas marinhas ulva, que deram o gosto de
maresia, que remete ao camarão
e à lagosta, com boa aceitação.
Nessa versão, os acompanhamentos são bananas-da-terra
fritas, fruta-pão e quiabo. Dá até
água na boca, não é?
Para quem está na ponte aérea e visita muito a capital paulista, a dica é visitar o Hannover, em
Moema, São Paulo. Ele é o único
com um cardápio que serve exclusivamente fondue há 32 anos.
Com a opção de rodízio e à la
carte, é possível degustar sabores diversos, a exemplo de: queijo, filé mignon, frango, picanha
suína, camarão e opções doces
como chocolate com Milka, doce
de leite, sorvete ou Paçoquita.
Mas se a vontade mesmo for
prepará-la em casa, não tem
muito mistério. Muitos mercados
da cidade vendem o queijo próprio para o preparo da fondue, e
também é possível dar o seu toque especial, com criações próprias usando um mix de queijos
e, no caso dos doces, usar também caramelo e marshmallow.
Fica a dica, hein? Ah, e pode
usar uma panela convencional,
ao invés do aparelho próprio
para fondue. Basta caprichar. Dá
só uma olhadinha na receita básica a seguir e mãos à obra!
SERVIÇO:
ONDE COMER FONDUE EM SALVADOR:
Restaurante La Mássima Pasta Gourmet
Av. Anita Garibaldi, 1815 – Ondina
Tel.: (71) 3019-7900
Instagram @lamassima
PEDRA PUÃ RESTAURANTE
Rua Hílton Fontes de Lacerda,
S/N - QD. 02, Lote 12 – Itapuã
Tel.: (71) 99941-2953
Instagram @pedrapuarestaurante

RECEITA
DE FONDUE
VOCÊ VAI PRECISAR DE:
uma caixa de creme de leite,
150 g de gorgonzola, 150 g
de provolone, 150 g de
mozarela e dois copos de
requeijão. Misture todos os
ingredientes em uma panela
antiaderente e coloque no
fogo médio até levantar
fervura e derreter os queijos
mexendo sempre. Transfira
para a panela de fondue
e sirva. Caso prefira, pode
substituir o creme de leite
por 200 ml de leite, uma
colher (café) de amido
de milho e um sachê
de tempero pronto.
Ferva tudo e quando der uma
leve encorpada, acrescente os
queijos e o requeijão e mexa
até dar o ponto. Se quiser uma
fondue com um sabor mais
defumado, diminua a quantidade
de gorgonzola e aumente a
quantidade de provolone ou
vice-versa. Também é possível
fazer a receita em uma panela
normal, mantendo o fogo
médio até obter o ponto certo.
Depois, é só curtir!
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Wine bars
conquistam

adeptos
em

Salvador

Fora do ambiente
de restaurante,
consumidores
contam com um
novo espaço para
a degustação de
vinhos na cidade
Por Ana Virgínia Vilalva
Os espaços para o consumo de
vinho fora do ambiente de restaurante, os famosos wine bars,
chegaram a Salvador. Com a tradição e o pioneirismo já conhecidos da marca Bella Napoli, o
empresário Gian Angelino inaugurou o Vino Bar Bella Napoli no
início de abril, no Caminho das
Árvores. Com entrada independente do restaurante, o espaço
abriga até 30 pessoas e funcio-

No Vino Bar Bella Napoli, o cliente pode
comprar o seu vinho a preço de loja
e consumi-lo no local, no restaurante,
ou mesmo levá-lo para casa
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Divulgação

Tendência

Para o enófilo e empresário baiano Sérgio Queiroz, a criação desses espaços é uma tendência
seguida por Salvador e que já
existe no eixo Rio de Janeiro-São
Paulo, a exemplo do Bardega,
que é um bar com diversos rótulos vendidos em taças, e o Museu do Vinho. Também na capital
paulista, o Hyatt é um exemplo
de hotel que investe em eventos de vinhos para atrair clientes.
No Rio de Janeiro, Queiroz cita a
Cave Nacional, uma casa dedicada ao vinho produzido no Brasil.

Alex Romano/Divulgação

na como um ponto de venda,
onde o cliente pode comprar o
seu vinho a preço de loja e consumi-lo no local, no restaurante,
ou mesmo levá-lo para casa.
De acordo com Gian, a ideia
surgiu pela mudança de comportamento das pessoas, que
hoje preferem sair à noite para
tomar um vinho e ficar beliscando entradinhas em vez de jantar.
Além disso, segundo o empresário, o aumento no consumo de
vinhos também influenciou na
abertura do espaço, pensando
também na isenção da taxa de
rolha, já praticada pelo Bella Napoli, para que os clientes comprem e consumam a bebida lá
mesmo. Tudo faz parte de um
conjunto de ações para agregar,
e, hoje, são mais de 210 rótulos
a preço de loja, com valores que
variam de R$ 57 a R$ 800.
Outra coisa boa é que o espaço independe do restaurante,
ou seja, funciona non-stop, das
11h30 às 23h, de terça a quinta, e
de 11h30 a 0h, às sextas e sábados. Já aos domingos e segundas o Vino Bar abre das 11h30
às 16h30. São vinhos das mais
variadas uvas, com maior saída
dos tintos, a exemplo do Cabernet Sauvignon, Malbec e Sangiovese, que harmonizam muito
bem com o buffet de antepasto
servido no local.

O Mercato del Mare aposta no conceito de wine bar
para transformar a gastronomia do bairro de Jaguaribe

No bairro de Jaguaribe, em
Salvador, o Restaurante Mercato
del Mare aposta no conceito de
wine bar para transformar a gastronomia da região. O novo projeto do espaço promove uma
ambientação mais intimista e
aposta no bar com uma carta de
vinhos com mais de 200 rótulos
a preço de varejo e mais baratos
que os restaurantes convencionais. Os rótulos variam entre R$
60 e R$ 120, mas existem ainda
na casa rótulos especiais, com
preços superiores aos demais.
No bairro do Campo Grande,
o Hotel Wish abriga a loja Tanino
Wine, uma adega onde é possível comprar e levar ou consumir
no local. No miolo da Pituba, na
Rua Miguel Navarro y Cañizares,
em um espaço compartilhado
com o Ibérico Bar, a ABwines
também dispõe de rótulos para
o consumo imediato ou também para levar para casa, com
opções desde vinhos internacionais a rótulos produzidos no
Brasil, a exemplo dos vinhos Dal
Pizzol, da região de Bento Gon-

çalves, no Rio Grande do Sul.
A seguir, você confere o endereço de locais onde é possível
consumir o seu vinho, sem esquecer-se do mais importante:
se beber, não dirija!
VINO BAR BELLA NAPOLI
Alameda das Espatódeas,
491 - Caminho das Árvores
Tel.: (71) 3354-1962
@bellanapolibahia
MERCATO DEL MARE
R. Haeckel José de Almeida,
6 – Jaguaribe
Tel.: (71) 3565-4885
@mercatodelmare
TANINO WINE
Av. Sete de Setembro,
1537 - Dois de Julho,
no Wish Hotel da Bahia
Tel.: (71) 3051-1112
@taninowine
ABWINES
Rua Miguel Navarro Y Cañizares,
160 – Pituba
Tel.: (71) 3036-3492
@abwines
VINOTECA ADEGA DE COMER
Av. Alphaville, 151 - Alphaville
Tel.: (71) 3016-6534
@vinoteca_adegadecomer
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Chef 3 em 1:
italiano-carioca-baiano

Cláudio Bottino

O chef Bottino está
há 32 anos na Bahia
e já tem pitadas de
dendê no sangue
Por Marília Simões
Cláudio Henrique Valente Bottino. Chef Bottino! Fluminense de nascença e tricolor carioca. Há 32 anos na Bahia, já tem pitadas de
dendê no sangue. Ele veio para cá, em 1987,
trazido por Sandra, um amor de Carnaval que
se tornou a sua companheira de vida, parceira nos negócios e mãe de seus dois filhos.
O DNA italiano contribui para o sucesso na
gastronomia. Aos seis anos, já ia para a cozinha com a avó paterna, italiana, fazer bolos e
doces. Pelas sobremesas Bottino começou a
sua jornada. Era isso que ele queria e nunca
trabalhou em outra área. Suas avós foram
incentivadoras. Ele se emociona quando
comenta. A materna, Palma Tranquilli
Valente, filha de uma italiana e de um
português, fazia o melhor vatapá do Rio
de Janeiro. Afirma o neto que a acompanhava às compras nas feiras. Aos 10
anos, participava do preparo da tradicional macarronada do domingo. “O almoço era uma festa. Na véspera, esticávamos a
massa, a colocávamos para secar e minha avó
Palma a cortava com as mãos”, relembra ele.

Divulgação

O primeiro restaurante

94 | Let’s Go Bahia Jul/Ago 2019

Nos anos 1980, no Rio de Janeiro, a família
inaugurou o primeiro restaurante, o “Madrugada”, que funcionava das 18h às 6h. Foi o
seu início na gastronomia profissional. Seu irmão, Rodolfo Bottino, já falecido, era chef de
cozinha, além de ator. Foi mais um influen-

“

Decidi
diversificar
a minha
gastronomia,
remetendo a
minha produção
aos botequins
cariocas, que não
deixam de
ser as minhas
origens

”

A RECEITA DO CHEF É UM DOS
SEUS PRATOS PREFERIDOS:
FETTUCCINE A PUTANESCA! VEJA:
INGREDIENTES:
Azeite de oliva, 2 dentes de alho, 15 g de alcaparras, 6 azeitonas
Azapa, 20 g de aliche, 1 concha de molho pomodoro, 125 g de
fettuccine, água, sal, óleo, pimenta calabresa a gosto.
PREPARO:
Colocar em uma caçarola o azeite, um alho inteiro, alcaparras
e deixe dourar. Acrescentar o aliche, as azeitonas e continuar
dourando, em fogo baixo. Por fim, acrescentar o molho
pomodoro, até levantar leve fervura. Reserve. Coloque água em
abundância, sal a gosto e óleo e deixe começar a ferver, em uma
panela à parte. Coloque o fettuccine e quando estiver al dente
escorra o mesmo. Em um prato, coloque a massa e o molho já
pronto e quente, por cima. Buon appetito!

ciador. Rodolfo teve um programa de culinária, na TV Cultura,
por quase 10 anos. Em 1989, os
irmãos abriram o primeiro Bottino Ristorante, no Rio Vermelho,
que durou quatro anos, e depois
partiram para a área de gastronomia em eventos. Claúdio abriu
um Centro Gastronômico, em
2009, no bairro da Federação,
para a produção por encomenda. De 2017 a 2019, ele assumiu
o restaurante do Hotel Pestana, no Convento do Carmo, no
Centro Histórico de Salvador.
O Centro Gastronômico ficou
pequeno. Bottino voltou para o
bairro do Rio Vermelho. Sob as
bênçãos de Yemanjá, abriu o segundo Bottino Ristorante, no dia
2 de fevereiro de 2017.
“Decidi diversificar a minha
gastronomia, remetendo a minha produção aos botequins cariocas, que não deixam de ser as
minhas origens”, conta ele. Inaugurou o Botequim Gema Brasil,
em 2018, no Rio Vermelho. É um
“restaurante-botequim”, com a
essência dos tradicionais bares
do Rio. Bom chope, samba e
chorinho ao vivo e se come bem,
no almoço e no jantar. O nome
do local é em homenagem ao
programa de TV de Rodolfo.
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COZINHA MULTICULTURAL
MULTICULTURAL CUISINE

NÃO
C O BRAM OS
TAX A DE RO LHA

RES E RVA S:

(71) 3345 -2598
RUA MINA S GERA IS, 784, PI T UBA

@bellabistrot
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História do vatapá
INGREDIENTES

2 frutas-pão grandes
2 cocos secos grandes ralados
4 cebolas grandes em pedaços
150 g de castanha-de-caju
250 g de amendoim torrado sem pele
1 colher (sopa) de gengibre ralado
150 g de camarão seco
Sal e azeite de dendê a gosto

MODO DE PREPARO
1. Corte as frutas-pão em quatro

O vatapá de fruta-pão é uma receita antiga de lugares
onde é fácil conseguir essa fruta. As formas mais
conhecidas de preparação do vatapá são com farinha
de trigo e com pão amanhecido. A seguir estão as formas
de preparo desses vatapás:

1. Coloque o miolo do pão de molho no leite
de coco com um pouco de leite de vaca.

2. Bata no liquidificador o pão que estava de molho junto
com o leite, até obter uma pasta. Reserve.

3. Bata no liquidificador os camarões secos, as castanhas de

caju, os amendoins torrados. Adicione as cebolas, os alhos
e o gengibre e, se necessário, acrescente um pouco de água.
4. Em uma caçarola grande, coloque a mistura de pão e os
temperos.
5. Com uma colher de pau, mexa de vez em quando
para não empelotar e deixe cozinhar até engrossar
e começar a soltar do fundo.
6. Adicione aos poucos o azeite de dendê, misture
delicadamente por mais alguns minutos e desligue o fogo.
O pão também pode ser substituído por farinha de arroz,
de mandioca ou de trigo. Neste caso:

1. Dissolva 250 g de uma dessas farinhas
em dois copos de leite de coco.

2. Adicione os temperos – cebola, alho, gengibre,

camarão seco, amendoim torrado e castanhas-de-caju –
batidos no liquidificador.
3. Leve ao fogo e siga os mesmos procedimentos listados acima.

Fotos: Divulgação

pedaços e cozinhe-as em uma panela
de pressão por 30 minutos.
2. Depois de cozidas, retire as cascas
e amasse as frutas-pão, fazendo um purê.
3. Coloque o purê de fruta-pão em
uma panela grande e leve ao fogo.
4. Adicione as cebolas, as castanhas,
os amendoins e o gengibre batidos em
liquidificador e cozinhe por alguns minutos,
mexendo sempre para não pegar no fundo.
5. Bata no liquidificador os dois cocos secos
ralados, sem a casca marrom, com dois
copos de água morna. Coe em pano
branco, espremendo para tirar o leite.
6. Adicione o leite dos dois cocos
e deixe cozinhar por alguns minutos.
7. Adicione o azeite de dendê, prove
o sal e desligue o fogo.

VARIAÇÕES
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Câmara Cascudo, em seu livro “História da Alimentação no Brasil”, sugere que a palavra “vatapá” pode ser
de origem tupi, devido à similaridade com outros nomes de alimentos como o tacacá. Entretanto, a origem
indígena do prato parece duvidosa. Gilberto Freyre, em
seu livro “Casa Grande & Senzala”, sugere que o vatapá
pode ter origem africana e aponta a similaridade com
algumas receitas africanas, como o muambo de galinha e o quitandê de peixe. Outra origem possível é do
prato português açorda, que é um ensopado de peixe
ou camarão servido com pedaços de pão imersos no
caldo do cozimento.
De fato, como outros pratos da nossa culinária, o vatapá parece resultar da fusão das culinárias indígena, portuguesa e africana, tornando-se um prato úniDe fato, como
co e típico da culinária
baiana. Semelhante ao
outros
que ocorreu em outros
pratos da
aspectos culturais afronossa culinária,
-brasileiros, o vatapá
hoje é encontrado nos
o vatapá parece
dois lados do Atlântico.
resultar da fusão
De acordo com Câmadas culinárias
ra Cascudo, o vatapá é
brasileiro e foi levado à
indígena,
África pelos escravos
portuguesa
libertos que retornaram
e africana,
à terra de origem.
O vatapá típico é
tornando-se
um creme ou purê que
um prato único
pode ser feito com fae típico da
rinha de mandioca, farinha de trigo, farinha
culinária baiana.
de milho ou pão amanhecido. Seus temperos são cebola, alho e gengibre, além de amendoim
e castanha, ambos torrados e moídos. Naturalmente,
sem esquecer-se do azeite de dendê, do camarão seco
e do leite de coco, que são típicos de muitos pratos
baianos. Variações desse prato são encontradas no
Maranhão, no Espírito Santo e no Amazonas, onde são
acrescidos pedaços inteiros de peixe e mariscos.
Muitos dos pratos afro-baianos vinculados à religiosidade, atualmente, estão presentes nas mesas das casas
baianas em ocasiões festivas, bem como figuram nos
cardápios de restaurantes. O vatapá é uma exceção:
embora integre esse menu, não é um prato de oferenda
dedicado a esse ou àquele orixá do candomblé.

Este material faz parte do livro “Cozinhando História”, de autoria de Josmara Fregoneze,
Marlene Jesus da Costa e Nancy de Souza. Editora Fundação Pierre Verger.
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O que o cozinheiro
pode fazer

pelo respeito
ao planeta?

O que a gastronomia pode fazer pelo planeta é um tema que
vem sendo discutido amplamente em todas as instâncias, e
os manipuladores de alimentos
e bebidas podem dar a sua valiosa contribuição.
Falo aqui de conceituar sustentabilidade não somente com
a neutralização da emissão de
carbono, mas com ações preocupadas com a natureza e também
com ações de responsabilidade
social, entendendo que o homem
é um componente da natureza e
como tal deve ser contemplado.
É bom lembrar que quando
um cliente vai a um restaurante ou a um evento, ele quase
nunca busca a procedência dos
insumos, sendo assim, cabe ao
chef da casa buscar qualificar
os seus fornecedores não somente na qualidade dos produtos, mas, principalmente, na
responsabilidade com que tratam a sua produção, a sua colheita, a sua pesca etc.
Abaixo, enumero várias ações
de sustentabilidade possíveis:
1 - Todo o óleo usado nas frituras deve ser guardado para ser
entregue nos pontos de coleta
da cidade, para ser transformado
em sabão. Mais informações no
site da ABRASEL sobre o programa Papa-óleo.
2 - Separar os vidros, plásticos
e metais para serem entregues
na coleta seletiva, ou entrar em
contato com alguma cooperativa
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para que eles recolham o lixo no
local. O nosso lixo é muito rico e
pode ajudar muitas famílias a viverem dignamente.
3 - Dar prioridade ao uso de
ingredientes disponíveis na região ajuda a diminuir a emissão
de carbono por deslocamento
terrestre ou aéreo de insumos.
4 - Desenvolver cardápios alinhados com a estação do ano e
os ingredientes disponíveis no
momento ajuda muito o meio
ambiente, uma vez que reduz
o deslocamento. Por exemplo,
temos jabuticaba abundante
no verão aqui na Bahia, mas se
resolvemos disponibilizar essa
fruta o ano inteiro em nosso restaurante, provavelmente, ela terá
que vir de outras regiões do país.

O planeta clama por
atitudes sustentáveis
e todo mundo
pode contribuir!
5 - Respeitar o período de defeso dos ingredientes em perigo
de extinção, não trabalhando
com os mesmos, independentemente de certificação ou não,
tem um efeito de colaborar com
essa atitude que visa à preservação das espécies.
6 - Nunca trabalhar com itens
que estão proibidos, como tartaruga, tatu etc.
7 - Instalar um triturador de
alimentos nas cozinhas das sedes das empresas de buffet para

Tereza Paim

Cozinheira, pesquisadora e
apaixonada pela cozinha baiana

descartar o lixo orgânico pela
rede de esgotos reduz a emissão
de carbono nos aterros e lixões.
8 - Usar uma máquina de processamento do lixo orgânico que
transforma em adubo todas as
sobras do restaurante. A usamos
aqui na Casa de Tereza e ofertamos o adubo aos nossos clientes
na saída, como forma de chamar
a atenção para os cuidados com
o planeta e, consequentemente,
ajudamos com menos emissão
de carbono nos aterros e lixões.
9 - Sempre que possível, instalar uma máquina de lavar pratos e
copos no backstage dos eventos,
afinal, uma máquina de lavar seca
e esteriliza um prato com 80 ml
de água e o mesmo prato lavado
em água corrente na pia gasta até
18 l de água boa que está faltado
em algumas regiões do planeta. Existem empresas que locam
esse tipo de equipamento.
Tenho certeza que essas atitudes serão de grande valia se
tomadas coletivamente, pois
aqui em nosso país acontecem
330 mil eventos por ano, como
congressos, feiras, seminários e
workshops. Segundo a ABRASEL, o setor de Bares e Restaurantes faturou 73 bilhões em 2011
e temos cadastrados mais de 25
mil hotéis.

Sustentabilidade

“O meio
ambiente
começa
no meio
da gente”
Não precisamos ir até Marte ou Vênus
para entender que necessitamos
de uma maior conexão com a própria
essência, qualidade de presença
e percepção ampliada da realidade

shutterstock

Por Carla Visi

As pesquisas mostram que quanto mais
nos aproximamos do microcosmo, mais
encontramos elementos comuns que
constituem todo o macrocosmo. O que
significa isso? Quando ouvimos falar do
bóson de Higgs ou partícula de Deus os
cientistas se referem a uma partícula subatômica presente em tudo o que existe no universo, desde a luz até um ser
vivo. Então, somos luz? Animador, sim?
Seguindo essa linha de raciocínio,
aproveito para trazer a Física Quântica, que surgiu para tentar explicar
o comportamento de partículas subatômicas, onde a Física clássica não
conseguia resultados satisfatórios. Por
esse caminho, Einstein nos mostrou a
Teoria da Relatividade e Heisemberg,
o Princípio da Incerteza, que, entre outros cientistas, apontavam que o comportamento de certas partículas é tão
imprevisível que muitas vezes elas desaparecem para reaparecer em outro
lugar sem demonstrar qualquer trajetória lógica.
Agora, vamos recordar os experimentos com a água e o arroz realizados pelo
cientista Masaru Emoto, em que emanações de sentimentos através de palavras
ou músicas alteravam a imagem dos
cristais de água e o estado do alimento. Através desse experimento chega-se
à conclusão de que o que pensamos,
sentimos e falamos tem energia capaz
de alterar o estado das “coisas”. A Mensagem da Água é o nome do conjunto
dessas experiências do japonês Emoto.
Mensagem essa que nos lembra que o
nosso corpo é composto 70% de água,
como também a água está presente em
70% do planeta Terra. Fácil imaginar o
que fazem com o nosso corpo e com
o planeta as palavras e os sentimentos
que compartilhamos?
Apesar das sondas e dos satélites
espaciais à procura de vida em outros
planetas, não precisamos ir tão longe
para entender que necessitamos de
uma maior conexão com a própria essência, qualidade de presença e percepção ampliada da realidade. No capítulo “O planeta está dentro de nós”,
em um dos livros de André Trigueiro,
ele desenvolve essa íntima relação entre o ser humano e esses elementos
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fundamentais: água, terra, ar e
fogo. Por exemplo, as primeiras
estruturas vivas microscópicas
terrestres se desenvolveram
na água. Nós, humanos, somos
gestados em um ambiente líquido no útero materno. E a água
é fundamental para hidratar as
nossas células, tecidos e órgãos.
Inclusive o ar sem umidade se
torna irrespirável.
Falando em respiração, o ar
é o elemento mais urgente para
a vida na Terra. Conseguimos
ficar dias sem água ou comida,
mas muito pouco tempo resistimos sem respirar. Nas filosofias
orientais, através da meditação,
equilibramos os nossos chakras
ou centros de força ao respirar
profundamente, pois no ar se
encontra a energia vital ou prana. Inclusive respirar profundamente também reduz os batimentos cardíacos e nos acalma
em momentos de tensão.
A nossa relação com o elemento terra vem desde o seu
nome, além de a terra também
nos fornecer o alimento. A palavra “homem” vem do termo
latim húmus e o nome Adão
significa “terra fértil” em hebreu.
Basta um simples exame de sangue para perceber que minerais
como ferro, zinco, cálcio, selênio,
magnésio e outros estão circulando por nossas veias.
O elemento fogo, para mim,
de todos é o mais fascinante, pois
ele transforma todos os outros
elementos através de processos
químicos e biológicos. Começamos pelo Sol, a estrela maior
do nosso sistema que mantém
em órbita os outros planetas e
sustenta diferentes fenômenos
fundamentais à vida. Como a
fotossíntese, processo pelo qual
plantas, algas e algumas bactérias convertem energia luminosa
em energia química. E ainda há
o efeito estufa, um fenômeno
natural de manutenção do calor irradiado pelo Sol retido pela
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Sustentabilidade

O visível e o
invisível para os
nossos sentidos
básicos norteiam
as nossas trocas e
influenciam o nosso
microcosmo e,
consequentemente,
o planeta.

atmosfera. Graças a esse efeito, as temperaturas no planeta
são mais amenas e suportáveis.
É importante distinguir o efeito
estufa do aquecimento global,
que é o agravamento desse fenômeno natural resultante da
poluição atmosférica por gases
de efeito estufa (GEE).
Devo concluir este trecho
com as palavras do próprio Trigueiro: “sem água potável, solo
fértil, ar relativamente puro e incidência de luz e calor, a continuidade da vida humana na Terra está comprometida”.
Na história da humanidade,
as disputas entre tribos, civilizações, impérios, ideologias, religiões e mercados financeiros

marcaram e ainda provocam
grandes problemas no planeta. A
ausência de valores, como paz e
solidariedade, e o analfabetismo
ecológico vêm causando muitos
estragos. Muitas vezes por esperteza, como aborda Hardin na
“Tragédia dos Comuns”, ou por
ignorância, como fala Beck na
“Sociedade de Risco”. Humanos
imersos na Civilização do Espetáculo, em que o consumo e a
produção de bens e resíduos são
a tônica da sociedade, os acontecimentos são tratados como
show e o conhecimento é tão
superficial que não nos transforma em cidadãos comprometidos
com um viver sustentável.
Todo esse passeio por experiências diversas é para dizer
o óbvio: que tudo o que está
dentro está fora e vice-versa. O
visível e o invisível para os nossos sentidos básicos norteiam
as nossas trocas e influenciam
o nosso microcosmo e, consequentemente, o planeta. Mas se
o que está na natureza está em
nosso corpo, por que nós destruímos a natureza? Ou melhor,
por que não cuido conscientemente do meio ambiente e do
planeta que me fornece tudo o
que necessito para viver?
O jornalista e poeta Tetê Catalão cunhou uma das frases mais
citadas no movimento ambientalista brasileiro: “O meio ambiente começa no meio da gente”. O
fato é que desde a criação dessa frase até os nossos dias, os
temas ecologia, meio ambiente
e sustentabilidade se tornaram
pautas constantes da mídia e
da agenda política, econômica e
social global. No entanto, relembrando um grande líder pacifista, Mahatma Gandhi, nós podemos contribuir para que além de
temas abordados por especialistas, o viver em harmonia com
a natureza se torne uma prática
real: “Nós somos a mudança que
queremos no mundo”.
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Vida

sustentável
A palavra de ordem na atualidade é sustentabilidade, que significa o desenvolvimento capaz
de suprir as necessidades da
geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É
o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.
A definição surgiu na Comissão
Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir
e propor meios de harmonizar
dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.
Nos últimos anos, diversas
práticas de responsabilidade

social tornaram-se parte da estratégia de empresas, conscientes da necessária relação entre
retorno econômico, ações sociais e conservação da natureza
e, portanto, do vínculo que une
a própria prosperidade com o
estado da saúde ambiental e o
bem-estar coletivo da sociedade; e nesse caminho é importante observar o consumo e
ações individuais nesse sentido.
Fique atento às embalagens de
todos os produtos que consome, dos alimentos aos produtos
de beleza, pois não é apenas
trocando o carro pela bicicleta
que as suas ações contribuirão
com a preservação da natureza.

Shutterstock

Não tem
foto na
pasta
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Adriana Cravo
Relações Públicas

Arquitetura
A reutilização de materiais no
design e na decoração tem
crescido muito e ocupado espaços cada vez maiores na sociedade. Objetos como caixas de
aço, pneus e garrafas, que inicialmente parecem ter perdido
a sua função, encontram novas
utilidades em prol do consumo
sustentável. A utilização de madeiras reflorestadas e de demolição é uma forma de uso dos
recursos naturais sem agredir a
natureza. Os pisos quebrados e
descartados também são uma
tendência para a viabilidade de
criar novos usos de materiais.
Assim como visitar brechós de
design e antiquários para compor os ambientes da sua casa.

Moda
A moda é, certamente, um dos
segmentos que mais consome
recursos do planeta. Pensando
nisso, algumas marcas começaram a repensar a sua produção.
Um meio encontrado é a troca
do uso de tintas químicas convencionais em suas produções
pela pigmentação orgânica,
bem como a inclusão de produtores de comunidades e projetos sociais em produtos com o

PxHere

paços da instituição ocupados
por mulheres. O eixo temático do
ano “Histórias das mulheres, histórias feministas” já apresentou
a artista Djanira da Motta e Silva
e agora traz mais duas grandes
representantes mulheres da arte
e da arquitetura nacional. “Tarsila Popular” e “Lina Bo Bardi:
Habitat”, que chegam ao museu
mostrando a força dos trabalhos
femininos.

objetivo de aumentar a renda
das comunidades artesãs. Os
fast fashion também estão no
foco dos ambientalistas e precisam se ajustar para se alinhar às
necessidades do novo milênio,
uma vez que a produção desenfreada de roupas gera um “lixo”
desnecessário. É importante
refletir sobre o consumo nos
outlets, pois eles materializam
e refletem o lado negativo do
impacto da moda na sociedade.

Gastronomia
O Restaurante Corrutela, localizado no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, foi escolhido
como o restaurante mais sustentável da América Latina. Motivados a se tornarem uma referência no Brasil, eles receberam
a consultoria de uma ONG inglesa que certifica e ranqueia
restaurantes em todo o mundo,
a Sustainable Restaurants Association. Os pontos principais

para tal certificação incluem
abastecimento, meio ambiente
e sociedade. Anote na agenda
e se permita a experiência.

Sobre arte
Uma das artistas visuais mais
respeitadas do Brasil, Adriana
Varejão escolheu o Museu de
Arte da Bahia, em Salvador, para
iniciar a sua mostra itinerante
“Por uma retórica canibal”. Com
curadoria de Luisa Duarte, a exposição faz parte de um projeto
que pretende descentralizar o
acesso à importante produção
da artista carioca, exibindo 20
obras dos seus mais de 30 anos
de trajetória, realizadas entre
1992 e 2016. A mostra é uma
oportunidade única de ter acesso ao trabalho da artista.
Quem estiver com viagem marcada para São Paulo não pode
perder a oportunidade maravilhosa de ir ao MASP e ver os es-

Tarsila do Amaral (1886-1973) é
um dos maiores nomes da arte
brasileira do século 20 e figura
central do Modernismo. A mostra reúne cerca de 120 obras, entre desenhos e pinturas, de uma
das artistas mais notáveis do
Modernismo brasileiro, em sua
primeira fase, a partir dos anos
1920. Com curadoria de Adriano Pedrosa e Fernando Oliva, a
mostra exibe um recorte da trajetória artística de Tarsila em
diálogo com a construção de
uma identidade nacional nas artes, como os expoentes Candido Portinari (1903-1962), Lasar
Segall (1891-1957) e Anita Malfatti (1889-1964).
“Lina Bo Bardi: Habitat” é organizada em três momentos:
O habitat de Lina; Repensando
o museu; e Da casa de vidro à
cabana. Desenhos e imagens
mostram o legado da artista,
começando por sua obra com o
MASP. O prédio de Niemeyer foi
reformado com base na linguagem única que Bo Bardi aplicou
no Brasil, de um Modernismo
adaptado às condições do país.
Um dos momentos fundamentais da carreira da arquiteta foi
a sua ida a Salvador e toda a
experiência desenvolvida nos
espaços culturais da cidade. A
Casa do Benin, o Teatro Castro
Alves e o Teatro Gregório de
Mattos, além do MAM, atraem
hoje muitos turistas interessados no trabalho de Lina.
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ALTA DECORAÇÃO & DESIGN

(71) 3248-2358
Av. Paulo VI, 1209 – Pituba, Salvador, Bahia
Funcionamento:
Segunda a sexta, das 9h às 19h
e Sábado, das 9h às 14h
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Decoração

Respeito à nossa

casa maior
Ao me deparar com o mote desta edição, Respeito, não foi difícil
vir de imediato à mente o respeito à nossa casa maior, o planeta
onde vivemos. Não à toa, as principais mostras de arquitetura e
decoração trazem à tona a busca
pela sustentabilidade como elemento indispensável em qualquer projeto de moradia ou
empreendimento. Daí, busquei
referências em três mostras que
apresentaram soluções sustentáveis, sem perder de vista a elegância e a criatividade. A última
Casa Cor Bahia, a mostra RioMar
Casa, em Pernambuco, e a Casa
Cor São Paulo, aberta na capital
paulista. Cada ambiente com as
suas peculiaridades, mas todos
alinhados a um mesmo conceito:
o respeito ao meio ambiente.
Na 4ª edição da Mostra RioMar Casa, que aconteceu de 25
de abril a 26 de maio em Recife,

108 | Let’s Go Bahia Jul/Ago 2019

o arquiteto pernambucano Kleber Carvalho idealizou o projeto
do Hall Galeria, porta de entrada da mostra, apostando em
um revestimento cerâmico inspirado na natureza. O piso escolhido foi o porcelanato polido
Nero Portoro da nova coleção
da Tecnogres, marca do Grupo
Fragnani, com fábrica na Bahia.
A união da tonalidade escura,
que varia do cinza ao azul, com
veios amarelos e brancos, oferece a beleza rara do mármore
Nero Portoro, encontrado apenas no continente europeu, podendo chegar a até 150 metros
de profundidade no mar.
“O piso oferece a beleza e a
exclusividade desse mármore,
simulando a sua textura rara,
sem causar impacto ao meio
ambiente com a sua extração”,
pondera o arquiteto. Outro diferencial é que os porcelanatos

Por Andréa Castro
Jornalista e apaixonada
por decoração
dea_castro4@hotmail.com
@ih_dea

polidos da Tecnogres, fabricados em Dias d’Ávila, são produzidos de forma sustentável com
uma redução de 90% de água,
diminuindo ainda mais o impacto ambiental. E para deixar o
Hall Galeria ainda mais conectado com a natureza, Carvalho
instalou um jardim vertical, tornando o ambiente mais agradável, já que a vegetação ameniza
a temperatura.

Fotos: Marcelo Negromonte

Jardim dos Dragoeiros

Com estilo contemporâneo, o
Jardim dos Dragoeiros, idealizado pelo paisagista Luciano Zanardo para a Casa Cor São Paulo 2019, ressalta a importância
da sustentabilidade ao apostar
no conceito do Xeropaisagismo. Nele, as plantas conhecidas
como xerófitas, a exemplo dos
dragoeiros, têm a capacidade
de acumular água na base das
suas folhas, exigindo pouca
rega, além de apresentarem alta
resistência às doenças e pragas.
Com um mix interessante de
formas e tons, o jardim estimula
todas as sensações ao apresentar espécies exóticas e nativas,
caso da Erytrina Speciosa, originária da Mata Atlântica, que
está posicionada em meio a um
espelho d’água. “Enquanto os
dragoeiros representam a força
e a determinação do ser humano, a eritrina simboliza a essência, a singularidade e o respeito
do ser humano às diferenças
existentes”, afirma Luciano.
Já o ambiente da designer de
interiores Jóia Bergamo, o Café
com Terraço, traz revestimento
da Lepri Finas Cerâmicas Rústicas, empresa centenária pioneira
em cerâmicas sustentáveis. Vidros de lâmpadas fluorescentes,
telas de monitores e de TVs, e
até rejeitos de mineração são al-

guns dos materiais que ganham
novo uso na sua produção. O
Maxi Brick Natura Cappuccino
foi um dos eleitos para a mostra,
tendo como parte da sua composição rejeitos de mineração
da Barragem de Fundão, na cidade de Mariana, Minas Gerais.
Vale lembrar que a Casa Cor São
Paulo este ano traz o tema “Planeta Casa” e acontecerá até o
dia 4 de agosto.

Oficina do Artista

Contrapondo a agitação da rotina, a poluição visual e de informações que nos cerca, a GAM Arquitetos, empresa dos sócios Guido
Ramos, Anna Fernandes e Marcelo Bezerril, apresentou na última
Casa Cor Bahia a Oficina do Ar-

tista. Buscando transmitir leveza
e frescor em um ambiente amplo,
fluido, que servisse de inspiração
para a criatividade, eles criaram
um projeto atemporal, sem vínculo com modismos, e que poderia
estar situado em qualquer cidade
do mundo. O espaço manteve
uma atmosfera crua para receber
o acervo de arte e trouxe uma
mesa desenvolvida em aço com
quase 6 m de comprimento, apenas um apoio e uma árvore brotando abaixo dela.
Os arquitetos criaram uma
intervenção cuidadosa e de
baixo impacto ambiental, utilizando apenas materiais primários, zelando pela pré-existência
dos elementos. “Resgatamos a
laje e a parede curva em concreto aparente, expostos sem
nenhum tratamento. O bloco
de concreto foi explorado com
diferentes funções, dentre elas
cobogós para a ventilação natural e a fixação de prateleiras
flutuantes”, afirma Rita Magnavita, responsável pela execução
da obra. No piso, foram reaproveitadas sobras de diferentes
tipos de madeira de lei, assentadas artesanalmente, e foram
escolhidos móveis de diferentes
épocas e designers para compor o layout. É isso, respeitar
o meio ambiente é respeitar a
vida e a nossa história.
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A melhor

expressão
do olhar

A fotografia como peça de valor na
decoração transforma realidade em arte
Por Andréa Castro
de várias opções para adquirir
uma obra exuberante e singular.
Especialista em fotografias de
moda, street e portrait, o administrador de empresas e fotógrafo
Cláudio Colavolpe (claudiocolavolpeoficial) lecionou Fotografia
em diversas instituições de ensino até decidir empreender no
segmento. Foi em um momento
difícil que resolveu inaugurar o
espaço Cláudio Colavolpe Photo

Bel Saffe/Divulgação

Há quem diga que “Sétima Arte”,
termo conferido ao cinema, deveria ser outorgado à fotografia.
A palavra é originada do grego,
photo (luz), graphein (registro),
ou seja, registro da luz. Mesmo
com a era digital, a fotografia segue iluminando corações e refletindo estilo e beleza aos ambientes. Na Bahia, terra que inspira
fotógrafos de todo o mundo, os
amantes da fotografia dispõem
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Paisagens,
monumentos,
embarcações,
entre outros
temas
registrados
por Bel Saffe
compõem
projetos
residenciais e
corporativos,
elevando o
requinte desses
ambientes.

Adriana Diniz/Divulgação

“

A fotografia
em um ambiente
residencial ou
corporativo
pode valorizar
um projeto ou
simplesmente
resgatar a
memória de
um cliente

”

Bel Saffe/Divulgação

Adriana Diniz, arquiteta
e fotógrafa

Art, ateliê de impressão e galeria
em um único lugar. “Com a crise,
precisei me reinventar. Em 2016,
criei o ateliê e, em menos de três
anos, já temos a certificação internacional de excelência Hahnemuhle, emitida por uma das
maiores fabricantes de papéis do
mundo”, comemora Cláudio.
O ateliê Cláudio Colavolpe
Photo Art é o primeiro e único
do Norte e Nordeste a ter obtido
essa certificação, que o coloca
entre os mais bem-conceituados do Brasil. O tipo de impressão é fine art, que utiliza tintas à
base de pigmento mineral sobre
papéis, na sua maioria 100% cotton. Esses papéis são compos-
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Adriana Diniz/Divulgação

tos de fibras de algodão, livres
de ácido e de lignina (substância
que costuma amarelar o papel).
“Por isso que o papel fine art é
tão diferenciado. Bem cuidado,
pode durar até 150 anos”, garante o fotógrafo e empresário.
Do estilo mais moderno ao clássico, as fotografias combinam com
todo tipo de decoração. Inclusive,
muitas pessoas buscam registros
de suas experiências de vida para
levar ao ambiente um toque ainda mais pessoal. “As fotografias
são extremamente pessoais. São
lembranças de lugares onde passamos momentos inesquecíveis.
Hoje, as pessoas buscam isso, trazer para dentro de suas casas algo
que remeta a esses momentos”,
afirma Cláudio Colavolpe.

Bahia que não me
sai do pensamento

Outro baiano que tem revelado
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O ateliê Cláudio Colavolpe Photo Art é o
primeiro e único do Norte e Nordeste
a ter obtido a certificação internacional
de excelência Hahnemuhle, que o coloca
entre os mais bem-conceituados do Brasil.
as singularidades da Bahia para o
mundo é o fotógrafo contemporâneo Bel Saffe (@belsaffe100).
Por mais de 25 anos, Saffe dedicou a sua vida profissional ao
mundo audiovisual, registrando imagens em movimento nos
principais veículos de comunicação da Bahia, e teve o seu trabalho bastante premiado. Até que
resolveu encarar novos desafios
com o enquadramento das imagens pelo espaço de um instante, unindo a técnica HDR (High
Dynamic Range) aos efeitos especiais da lente “olho de peixe”.
“Capturo imagens de qualidade superior com uma aparência
cada vez mais real, destacando
o máximo de detalhes dos tons
claros e escuros e transmitindo
todas as emoções sentidas em
uma imagem”, afirma.
Paisagens, monumentos, embarcações, entre outros temas re-

gistrados por Bel Saffe compõem
projetos residenciais e corporativos, elevando o requinte desses
ambientes. O fotógrafo também
já expôs no Carroussel du Louvre,
em Paris, e em 2014 foi empossado como vice-presidente de Honra (Brasil) da famosa Divine Académie Française des Arts Letres
et Cultura. Ainda em 2014, expôs
na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque, agraciado com o Troféu Portuguese-Brazilian Awards, pelo
conjunto da sua obra.

Navegando
pelo mundo

Outra fotógrafa baiana que ganhou o mundo foi Adriana Diniz (@adricadiniz). Graduada
em Arquitetura e pós-graduada
em Mudanças Climáticas, desde 2014 ela passou a morar em
um veleiro e hoje navega pelo

ANTES DE UTILIZAR UMA FOTOGRAFIA NO
DÉCOR, CONFIRA AS DICAS DA DESIGNER
DE INTERIORES DAIANE ANTINOLFI:
Aposte em uma imagem que represente a sua
personalidade, que combine com o seu estilo.
As fotografias podem ser colocadas em qualquer ambiente,
inclusive nos banheiros ou naquele cantinho que ficou esquecido.
Para não furar a parede, pode-se usar fita dupla face
(levando em conta o peso da peça) ou até mesmo
encostar a peça em algum móvel ou no piso (bem atual!).
Normalmente, o centro da fotografia fica posicionado
a 1,60 m do piso para que a maior parte das pessoas possa
admirá-la. Também deve ser respeitada a distância de,
pelo menos, 25 cm acima de qualquer móvel.
G
 allery Wall – a mistura com tamanhos e molduras
diversas pode seguir vários tipos de alinhamento
e mesclar com outros objetos, como espelhos.

mundo registrando tudo o que
a sua lente pode alcançar. Ela
cita Sebastião Salgado, quando
diz que “você não fotografa com
a sua máquina, mas com a sua
cultura”. E a máquina seria uma
extensão do corpo. “Soma-se a
isso toda a bagagem de estudo,
vida, curiosidade, criatividade e
o olhar”, completa, destacando
que entre as suas referências
fotográficas estão nomes como
Henri Cartier Bresson, Pierre
Verger, Walter Firmo, Mario Cravo Neto, entre outros.
Adriana ressalta que, com o
advento da fotografia digital,
quase 90% das pessoas caminham com uma câmera, seja no
celular, tablet ou em qualquer
aparelho eletrônico com preços
acessíveis. Assim, para se destacar enquanto fotógrafo é necessário um diferencial que encante
e sensibilize. “O que antigamente era um hobby para poucos,
uma profissão para alguns e
uma arte para seletos, agora entra em nossas casas sem pedir
licença”, pondera.
Contudo, Adriana considera
a concorrência algo bom, e que
o acesso à fotografia como objeto decorativo abre um novo
mercado. “A fotografia em um
ambiente residencial ou corporativo pode valorizar um projeto
ou simplesmente resgatar a memória de um cliente”, afirma. Ela
lembra ainda que não há regras
para a fotografia na decoração.
“A composição em uma parede
pode ter imagens de tamanhos
diversos ou misturar temas, cores e fotos preto e branco. Depende de como você sente, vê
e faz a composição”. Recentemente, Adriana firmou parceria
com a ArtPrint Salvador, onde
suas fotografias fine art são impressas e podem ser entregues
em todo o Brasil. A ArtPrint
está localizada na Av. Oceânica,
2400, Ondina Apart Hotel, em
Salvador.
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Jardinagem

Planta XXL

em casa
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Aline Hermida
Paisagista
@deco__green

por suas folhas serem grandes e
espaçadas. Sou fã dela e tenho
duas em casa. Uma pequena
custa, no mínimo, uns R$ 200,
mas em tamanho XXL pode
custar mais de R$ 2 mil.

Ficus Lyrata

Vou começar por uma delas,
a Ficus Lyrata. Planta-tendência, ainda não muito frequente
nas decorações de Salvador, ela
já preenche várias páginas de
revistas e blogs de decoração
mundo afora. Apesar do crescimento relativamente lento, uma
pequena muda mostra logo o
seu potencial. Suas folhas grandes, em forma de lira ou violão,
e o formato de árvore de caule
longilíneo seduzem tanto em
um grande loft quanto em um
pequeno apartamento. Ela é
resistente e se adapta perfeitamente aos ambientes internos
desde que esteja próxima de
uma fonte de luz solar, sem a
incidência direta. É bom tirar a
poeira das suas folhas periodicamente, mas é uma tarefa fácil

Ficus Elástica

Fotos: Reprodução Internet

Conversando com um amigo que
acaba de decorar o seu apartamento com muito bom gosto e
objetos escolhidos a dedo, notei
que estava precisando do toque
final: uma imensa planta que lhe
fizesse companhia sem tomar
tempo demais o seu tempo.
Essa é uma das estratégias mais
simples para inocular o vírus
do colecionador de plantas nas
pessoas ainda inseguras na lida
com o verde urbano. “Urban jungle” é para os fortes, mas uma filha única e frondosa, com tamanho suficiente para dar aquele ar
tropical, preenche o seu espaço
de verde.
A filha única e gigante mobília
os espaços inutilizados e muito
pequenos para um móvel, porque, apesar de ser necessário um
pote de tamanho condizente com
ela, não criamos aquela sensação
de excesso de objetos. Uma planta sempre areja o ambiente!
Ela vira também o centro das
suas atenções botânicas. Saber tudo sobre uma só espécie
é bastante simples. O que pode
desculpabilizar os mais afoitos
que querem comprar a sua planta no tamanho XXL. Obviamente,
elas custam mais caro e, segundo o tipo, podem chegar a custar
pequenas fortunas. Mas como
fica mais fácil de concentrar os
cuidados, existem acessórios que
ajudam na rega e que se tornam
bem econômicos por se tratar de
um único pote a ser contemplado. Vasos autoirrigáveis ou inúmeros irrigadores por capilaridade podem te ajudar no trato.

Árvore da felicidade fêmea
(Polyscias fruticosa)
Reza a lenda que para obter a
harmonia e a felicidade que ela
proporciona é preciso recebê-la
de presente. Na Ásia, costumam
presenteá-la junto com a sua
versão macho (Poliyscias guilfoylei). Elas têm folhas diferentes. Mas como estamos falando
de indivíduos de grande porte e,
portanto, com o preço elevado,
haja carinho para conseguir um
regalo desses. Eu saltaria a superstição e investiria na minha
planta XXL sem esperar arroubos de generosidade.

Da mesma família, a falsa-seringueira (Ficus Elástica) é outra tendência forte entre plantas
de interior. Originária da Ásia,
onde ela pode chegar a 55 metros de altura, dentro de casa
ela se transforma em uma bela
árvore. Encontramos variedades
com folhas de cor verde profundo às variegatas, com misturas
de verde, branco e rosa. Muito
fácil de cuidar, ela é uma planta purificadora e sempre esteve
presente em interiores da Europa, ao ponto de se vulgarizar.
Mas voltou com força com o panaché de cores das variegatas.

Cacto-parafuso

Pata-de-elefante

Beaucarnacea ou
pata-de-elefante
Outra espécie bonita e conhecida, sobretudo em jardins ao
ar livre, é a pata-de-elefante.
Tenho certeza que todo mundo
apreciará as suas folhas-cabeleira dentro de casa. Uma patade-elefante de tamanho grande
custa caro, mas, assim como os
cactos, demandam cuidados
mínimos, só não suportam o encharcamento.

Mandacaru ou um
cacto-parafuso
Para quem não teme os espinhos, selecionei dois cactos interessantes para a sua casa. Nosso
velho conhecido mandacaru e o
espetacular Cerues peruvianus
tortuosus. Chegam a tamanhos
gigantes, estão na moda e servem como esculturas naturais.
Ainda por cima, são cactos.
Nada como a resistência dessas
plantas de habitat seco.

Ciclanto
(Cyclantus bipartitus)
Planta tropical, nativa da Amazônia, que cria touceiras e pode
chegar a dois metros. Muito bonita em zonas sombreadas dos
jardins, fica perfeita em ambientes internos. Ao contrário das
já mencionadas, ela precisa de
muita atenção nas regas. Borrifá-la algumas vezes por semana
também será uma boa forma de
mantê-la em condições de floresta tropical. Umidade!

Árvore da felicidade

Vou terminar com uma solução bem baratinha, mas com um
efeito fantástico: uma bananeira.
Essa, sim, podemos esperar receber de presente. Escolha uma espécie de tamanho menor, como a
nanica, que não ultrapassa os dois
metros. Elas podem frutificar nessas condições. Sim, é possível ter
o seu cacho dentro de casa.

bananeira
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Pet

Positivo e

operante!
O respeito mútuo é a essência
do adestramento positivo e
da psicologia animal, firmando
entre pets e tutores uma
relação de confiança,
cooperação e forte vínculo
Por Andréa Castro
Sabe aquela relação de amor e ódio entre os tutores e os pets que não se comportam como eles
gostariam? Pois é, mas para se aproveitar o melhor dos mundos, ou seja, ter um amigo fiel, divertido e companheiro que, ao mesmo tempo, é um
doce e sabe portar-se, é necessário hard work. A
boa notícia é que tem gente competente e cheia
de energia para te ajudar nessa missão!
Uoston Silva, também conhecido como Professor Dog, trabalha com comportamento canino
há 25 anos, assim como o seu filho Kelvin Correia,
o Professor Doguinho, na área há 10. Essa dupla
manda bem e manda com carinho nos pets que
adestra, além de treinar os seus tutores. “Mais de
80% do meu atendimento destina-se a habilitar os
donos para que eles possam ter meios técnicos de
ampliar a frequência do comportamento desejado e diminuir o indesejado de forma saudável, não
traumática”, afirma o Professor Dog.
Adepto ao Behaviorismo – teoria e método de
investigação psicológica que procura examinar o
comportamento humano e dos animais com ênfase
nos fatos objetivos (estímulos e reações), o especialista ressalta que, além dos donos, precisam também ter habilidades as secretárias do lar, babás, funcionários de condomínio, que integram o ambiente em que vivem os pets e que os modifica, assim
como veterinários e tosadores.
O especialista em Adestramento, Comportamento e Psicologia Animal, Marco Maynart, alerta que
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um dos maiores empecilhos
para obter um resultado satisfatório é a falta de comprometimento da família, seja pela falta
de atenção, tempo, manejo ou
disciplina. “A mudança de conduta dos membros da casa deve
ser permanente e não somente
até desaparecerem os sintomas
do animal. Senão, os problemas
poderão retornar em qualquer
situação motivadora”.

Adestramento X
Psicologia Animal

O adestramento é feito através
de repetição por condicionamento, como aprender comandos de
obediência (sentar, deitar, dar a
pata). Não abrange outras áreas
de aprendizagem e nem possibilita o tratamento de transtornos
mentais ou distúrbios de comportamento. “A aprendizagem é
um processo mais amplo e pode
englobar também o adestramento positivo (por reforço operante
via recompensas), muito utilizado
com petiscos e clicker (dispositivo
sonoro)”, explica Marco Maynart.

A mudança
“ de
conduta

dos membros
da casa deve
ser permanente
e não
somente até
desaparecerem
os sintomas do
animal. Senão,
os problemas
poderão retornar
em qualquer
situação
motivadora
Marco Maynart,
especialista em
Adestramento,
Comportamento
e Psicologia Animal

”

A Psicologia Animal é diferente de Adestramento, Zoologia,
Zootecnia, Etologia, Medicina
Veterinária ou Psiquiatria Animal.
Pode ser utilizada em conjunto
com essas especialidades no tratamento dos animais, utilizando
a Psicoterapia para o tratamento
de distúrbios de comportamento
e transtornos mentais. Diferente
da Psiquiatria Animal, cujo foco
é a utilização de medicamentos
para tratar disfunções e sintomas, a Psicologia Animal trata
os sintomas e também as causas
dos transtornos mentais.

Por que procurar
um profissional?

De acordo com Marco Maynart
(que já trabalhou também com
golfinhos, peixes, felinos, coelhos, porquinho-da-índia, aves e
cavalos pelo Brasil e em outros
países), muitas pessoas procuram o adestramento devido aos
transtornos mentais nos animais,
como agitação, ansiedade, estresse, por eles serem antissociais, possuírem medos, traumas,
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Pet

entre outras situações. De forma
geral, os adestradores são requisitados para melhorar a convivência dos animais com outros
pets, os donos e a sociedade.
“A Síndrome de Separação,
quando o cão fica sem os donos
e apresenta comportamentos
emocionais indesejáveis, como
latir excessivamente e destruir
objetos da casa, é comum”, relata o Professor Doguinho. O
latido excessivo, que incomoda
vizinhos, crianças, quase todo
mundo, é um dos transtornos
mais frequentes. Mas o profissional destaca: “Latir faz parte
do repertório de comunicação
dos cães, é uma necessidade. O
que fazemos é reduzir esse latido acima do normal”.
O adestrador e coordenador
de uma creche para cachorros,
Magno Santos, que atua há 27
anos no segmento, cita ainda a
educação sanitária – para que
o pet faça as suas necessidades
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A partir de três
meses de vida,
o cérebro do cão
está praticamente
formado, sendo
possível iniciar
o tratamento.
Assim como é
possível ensinar,
reprogramar
e tratar problemas
de comportamento
com qualquer idade.
fisiológicas no local adequado,
por exemplo. De acordo com o
especialista, a principal forma de
modificar esse tipo de conduta
do animal é usar recompensas
como ferramenta para a criação de bons comportamentos
e a prevenção de problemas. “É

necessário também aprender
como influenciar e orientar da
forma mais clara possível para o
cão”, acrescenta.

Quando começar?

A partir de três meses de vida,
o cérebro do cão está praticamente formado, sendo possível iniciar o tratamento. Assim
como é possível ensinar, reprogramar e tratar problemas de
comportamento com qualquer
idade, mesmo para cães idosos,
deficientes auditivos, visuais, ou
com deficit cognitivo.
Vale salientar que quanto
mais cedo o cão for apresentado ao mundo, melhor. Durante
a infância, é muito importante
expor o cachorro às mais variadas situações, passeando diariamente, tendo contato com outros animais e pessoas, sentindo
diversos cheiros, ouvindo diferentes sons e conhecendo várias
sensações.
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Educação

Educação parental:

os caminhos para
a criação dos filhos
nos novos tempos
Para especialistas, é preciso
repensar a relação entre
pais e filhos em prol de
uma educação não violenta

Freepik

Por Adson Mota Jr.

Pais aflitos em educar filhos da melhor maneira possível para o futuro. Filhos que nasceram em um contexto
de maior liberdade para questionar adultos. Tudo isto
em uma sociedade que aboliu a violência como ferramenta de educação nas escolas – com o fim da palmatória – e começa a fazer o mesmo dentro de casa,
com o repúdio à palmada. Mas como os responsáveis
podem estabelecer a hierarquia e a autoridade junto
aos jovens nestes novos tempos?

120 | Let’s Go Bahia Jul/Ago 2019

“

Os filhos
não aprendem
pelo que
falamos e sim
pelo que nós
somos. Eles
aprendem com
os seus pais,
observando
como eles são.
Aprenda a sua
cura interna
Jéssica Costa,
educadora parental
e terapeuta sistêmica

Fotos: Arquivo pessoal

A educação parental une a
Pedagogia, a Psicologia e até
aspectos filosóficos para estimular os pais a refletirem sobre
a relação que desejam ter com
os seus filhos. Por meio de palestras, reuniões, grupos de discussões, consultas individuais e
diversas publicações, especialistas apresentam novos caminhos para fortalecer e potencializar a relação entre as famílias.
As soluções vão além da aplicação de técnicas, já que esses
profissionais são unânimes ao
afirmar que não existe fórmula mágica aplicável a todos os
contextos familiares.
“Educar é uma missão desafiadora em vários sentidos e,
infelizmente, nem sempre estamos conscientes do nosso
nível de responsabilidade ao
criarmos novos seres”, alerta
a educadora parental baiana
Elisama Santos. A especialista acaba de lançar o novo livro
“Educação não violenta: como
estimular autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência
em você e nas crianças”, em
que compartilha as suas experiências com os seus filhos e com
pessoas que atendeu ao longo
da sua carreira. Segundo ela, os
pais precisam se dedicar a uma
criação que tenha como foco
a formação de seres humanos
conscientes de si, de seu papel
no mundo, com valores e éticas
firmes, que respeitem os limites
e lidem com a complexidade de
sentimentos.
A educadora parental e psicopedagoga Larissa Machado,
que trabalha há 20 anos em
escolas em Salvador, tem percebido um movimento de pais
que a procuram para ter ajuda
na criação dos filhos. “Os pais
estão aflitos com a criação dos
pequenos. Há uma destruição
da autoridade dos pais e eles
não querem ir mais para o lado
da palmada e do autoritaris-

”

mo”, explica a especialista, que
organiza grupos de apoio com
pais, realiza workshops e trabalha com o atendimento em
consultórios.
Mãe de quatro filhos, Lua
Fonseca descobriu a educação
parental quando buscava uma
resposta para a razão pela qual
a sua relação com os filhos ficou desestabilizada durante a
última gestação. “Nunca tinha
lido nada até então. Compreendi que tudo começou comigo. Passei por workshops
e fiz uma pós-graduação, em
Portugal, em Parentalidade
Positiva”, lembra. Atualmente,
Lua afirma que realiza um trabalho em que convida os pais
para refletirem sobre a sua relação com os filhos e perceberem mudanças com relação
à criação que tiveram com os
seus próprios pais, através de
workshops realizados em várias cidades brasileiras, inclusive em Salvador, onde esteve
em 2018 pela última vez.

Pais relatam
problemas

Filhos que fazem birra, que são
questionadores e estão cada
vez mais distantes são os principais problemas relatados pelos
pais às especialistas. Larissa relembra que a perda de referências das redes de apoio dentro
das próprias famílias, como os
pais e os avós, e as mudanças
na sociedade fazem com que
a educação parental seja um
caminho para a construção de
relações mais sólidas, baseadas
no diálogo e sem tender para a
hostilidade ou a agressividade.
“Os pais sentem que os filhos
não os escutam nem obedecem. São muitos conflitos com
os filhos pequenos ou adolescentes”, afirma a educadora parental.

O que não se
recomenda fazer

Muitos dos hábitos executados
no dia a dia dos pais são repensados pela educação parental.
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Educação
De acordo com Larissa, é preciso dar o exemplo e respeitar
os filhos. “Linguagens precisam
ser pensadas, o diálogo tem
que ser gentil, respeitoso e firme. Deve-se criar e acompanhar acordos e rotinas”, defende a especialista que completa:
“Não se pode enganar ou dar
exemplos ruins, os filhos têm os
pais como modelo”.
Outro problema está relacionado às expectativas infladas
da sociedade sobre as crianças. Lua explica que esse tipo
de observação desconectada
do que é a infância causa muita
ansiedade nos pais. A cobrança
é para que cada vez mais cedo
as crianças apresentem comportamentos que antecipem a
sua faixa etária. O que faz com
que, por exemplo, os pais não
entendam que até os três anos
de idade a criança vai fazer birra porque aquilo faz parte do
desenvolvimento dela e do seu
estar no mundo.
A tecnologia também é refletida pelas educadoras parentais. Larissa critica o uso de
celulares e tablets para que a
criança fique quieta em determinados ambientes e questiona: “Como se fazia antes? Percebo que os pais desconhecem
o comportamento dos filhos”.
Apesar de não demonizar a
tecnologia, Lua também critica
a decisão dos pais de delegar
às telas a função de acolher e
entreter a criança. “Aquilo foi
feito para viciar. A Xuxa era
feita para a gente não pensar.
As telas desenvolvem vícios e
na hora de tirá-las a criança vai
responder como um viciado”,
alerta a educadora parental.

Hierarquia X
Autoritarismo

Se, por um lado, os pais buscam
abandonar um modelo de criação baseado na violência e inadequado para os novos tempos,
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A “EDUCAÇÃO NÃO VIOLENTA” ESTIMULA
UMA ALTERNATIVA À CULTURA AUTORITÁRIA
Lançada em fevereiro de 2019, a obra da educadora parental
Elisama Santos, intitulada “Educação não violenta: como estimular autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em você e
nas crianças”, está entre os livros mais vendidos da Amazon. O
livro propõe uma conversa entre os pais que desejam construir
relações e aprendizados baseados no diálogo e no respeito. A
autora trabalha com conceitos que ajudam na conexão de pais
e filhos, através da comunicação respeitosa e não violenta, da
atenção plena, do zen-budismo, da disciplina positiva e da inteligência emocional.

“

Autoridade e autoritarismo
são coisas diferentes. Os pais
de outras gerações eram
autoritários. Não sabiam lidar
com as próprias emoções e nunca
nos ensinaram a fazê-lo
Elisama Santos, educadora parental

do outro, surge uma dúvida sobre o papel da hierarquia na criação. “A hierarquia existe e ela é
importante. É preciso margear e
contornar a criança e ajudá-la a
perceber isso. No lugar de crianças obedientes, criar crianças

”

colaborativas, que entendam a
importância do seu gesto”, defende Lua.
“Nosso foco não deve ser termos a hierarquia”, afirma Elisama. A educadora parental critica
a educação imediatista e os pais

“

A hierarquia existe e ela é
importante. É preciso margear
e contornar a criança e ajudá-la
a perceber isso. No lugar de
crianças obedientes, criar crianças
colaborativas, que entendam
a importância do seu gesto
Lua Fonseca, mãe de quatro filhos

autoritários do passado. Ela pondera que os contextos eram muito diferentes e que eles fizeram o
melhor que podiam, com as ferramentas que tinham. Por outro
lado, ela pontua que a fuga do
autoritarismo não significa uma
criação extremamente permissiva. “O caminho é o equilíbrio entre a gentileza e a firmeza, entre
a assertividade e a ternura”.
A relação de confiança entre pais e filhos é a chave para
a fuga de posturas autoritárias e o respeito à hierarquia.
“É preciso entender a criança,
respeitar o seu tempo. Os pais
não conseguem compreender”,

”

opina Jéssica Costa, educadora
parental e terapeuta sistêmica,
que reflete também sobre a falta de tempo e de paciência dos
pais com os filhos, por conta de
rotinas cada vez mais estressantes e em busca de condições de
vida melhores e mais confortáveis para as famílias.

Uma nova geração
de pais e filhos

As especialistas são unânimes
em apontar que estamos diante
de uma mudança de paradigma
na relação entre pais e filhos,
que terá impactos diretos na

sociedade. Com uma visão espiritualista, Jéssica explica que
estamos entrando em uma nova
era. “Estamos em um planeta
que vibra em amor. A geração
de antes vibrava no medo. A
maior prova disso é a nossa cultura. São guerras, é o militarismo
e a opressão. O reflexo disso se
vê hoje em uma sociedade totalmente descontrolada das emoções”, discorre.
O crescimento dos índices
de violência e até de problemas
de ordem psicológica na sociedade contemporânea também
é apontado por Larissa como
resultado de uma educação parental deficitária. “É preciso ter
uma família saudável para ter cidadãos mais saudáveis. A família
é o primeiro meio social”, afirma.
No futuro, todos os pais precisarão fazer cursos, ler livros
e estudar para educar bem os
seus filhos? “A crença de que
todos sabemos educar é equivocada. É necessário estudar,
ler, pesquisar. E, quando preciso,
buscar especialistas qualificados
para tanto”, defende Elisama.
“Os pais precisam estudar para
aprenderem a ser pais. O papel
do pai e da mãe é um papel de
educador”, argumenta Jéssica.
Uma nova geração de pais e
filhos está a caminho em uma
sociedade completamente diferente das anteriores. Em um momento em que as taxas de violência no Brasil nos deixam tão
assustados, talvez seja a hora de
se repensar a educação dentro
de casa, já que ela tem um papel fundamental na constituição
de futuros cidadãos equilibrados, honestos e entendedores
dos seus deveres e direitos. Para
além de livros e cursos, a educação parental tem muito espaço
para a evolução e precisa se difundir em nossa cultura como
uma das soluções para a construção de uma sociedade menos violenta.
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Náutica

O museu, que já
está com o projeto
bem adiantado,
guardará todo
o meu acervo: as
cartas náuticas,
os cronômetros
e os livros que
me ensinaram
a navegar

Um
museu do
O museu será instalado
em um casarão localizado
no Largo de Santo Antônio,
no Centro Histórico
de Salvador, e guardará
todo o meu acervo
Por Aleixo Belov
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mar

A vida foi seguindo e eu terminei dando cinco voltas ao mundo. Cada volta que eu dava tinha um
novo significado e um novo propósito. A primeira
volta foi marcada pelo ineditismo e recebi da Marinha do Brasil o título de primeiro navegador a dar
uma volta ao mundo em solitário com um veleiro de
bandeira brasileira. Mas passeei pouco nessa volta.
Tinha muito medo de perder o barco e não concluir
a viagem, que durou 14 meses e parei em 16 portos.
Na segunda volta, passeei muito mais. Coletei
tantas informações que tive que escrever uma tri-

Fotos: Alan Fontes / Divulgação

Depois de cinco voltas ao mundo em um veleiro, resolvi criar a Fundação Aleixo Belov

logia. A viagem durou 21 meses
e parei em 47 portos. Já na terceira volta, quando os filhos já
tinham crescido, procurei estar
com o Três Marias nos melhores
lugares do planeta, quando eles
estavam de férias.
Fui tão feliz no mar que resolvi
projetar e construir o veleiro Escola Fraternidade e convidar jovens
brasileiros para navegar comigo.
Como eu só tinha navegado em
solitário, tinha medo de morrer
sem transmitir para as pessoas o
que tinha descoberto ou aprendido. Então, fiz a quarta volta ao
mundo com alunos, quando treinei 26 pessoas sem cobrar nada
por isso. Foi um presente para
a juventude brasileira. Por esse
projeto educacional, ganhei duas
medalhas da Presidência da República e o título de Cavaleiro da
Ordem do Mérito Naval.
O Fraternidade é um barco
polar. Tem 12 centímetros de
isolamento térmico e acústico,
além de calefação e, por isso,
pude ir com ele à Antártica, levando nove alunos, além dos
que desceram comigo de Salvador até Ushuaia ou voltaram
de Ushuaia para Salvador.
Tinha conhecido a Antártica
e o frio do Sul, então eu progra-

mei uma viagem para conhecer
o frio do Norte. Fiz uma viagem
ao Alasca levando alunos e, em
seguida, concluí a minha quinta volta ao mundo. O livro que
estou terminando e vou editar
este ano é o meu oitavo livro.
Já tinha transmitido boa parte do que aprendi para quem
navegou comigo. E para quem
não teve essa oportunidade, escrevi os livros e gravei mais de
20 filmes pequenos. Falta concluir o seriado.

“

Talvez eu seja
o único brasileiro
a dar cinco voltas
ao mundo em
um veleiro

”

Agora, resolvi criar a Fundação Aleixo Belov e fazer o Museu
do Mar Aleixo Belov, na Capital
da Amazônia Azul. Já adquiri
um casarão no Centro Histórico
de Salvador, no Largo de Santo
Antônio, para restaurá-lo, onde
pretendo guardar o meu acervo,
com o projeto já bem adiantado,
que contará também com uma

cafeteria para reunir os amigos
que amam o mar. E guardar as
cartas náuticas manchadas de
sebo, sal e suor, nas quais estão
marcadas as rotas, com as retas
de posição, desde o tempo em
que naveguei com o sextante até
agora. Guardar os sextantes, os
cronômetros e os livros que me
ensinaram a navegar para quem
desejar aprender ou pesquisar,
além das obras de arte, dos búzios, das pedras e das pinturas
ou esculturas que coletei pelos
caminhos do mundo. Não queria que, com a minha morte, esse
material viesse a se perder, já que
talvez eu seja o único brasileiro
a dar cinco voltas ao mundo em
um veleiro. O meu sucesso eu
devo a esse espelho d’água maravilhoso que é a Baía de Todos-os-Santos. Foi ela e o seu povo
alegre que me forjaram.
Se eu conseguir realizar mais
esse sonho, ficarei feliz. Quem
considerar essa missão válida e
quiser me ajudar, não importa
como, será muito bem-vindo.
Vou também abrir um livro de
ouro para fazer os registros dos
que puderem e quiserem fazer
contribuições financeiras. Qualquer um ainda pode ser o primeiro da lista.
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Turismo

Um passeio pelas
ilhas da Baía de
Todos-os-Santos

As belezas naturais presentes, além das piscinas naturais que se
formam na beira-mar, atraem turistas e baianos durante todo o ano

Gleidson Santos/MTUR

Por Ana Virgínia Vilalva

Que Salvador tem uma das mais
extensas e bonitas faixas litorâneas do país não é novidade.
Mas além das praias localizadas
na Orla soteropolitana, outros
paraísos encontrados na Baía de
Todos-os-Santos estão prontos
para ser explorados. Em todas
as estações do ano, locais como
a Ponta de Nossa Senhora de
Guadalupe, Praia das Neves e
Ilha dos Frades atraem baianos
e turistas para conhecer as belezas naturais presentes, além das
piscinas naturais que se formam
na beira-mar.
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Inicialmente, é bom procurar
agências de turismo com guias
especializados nos roteiros das
ilhas, ou até as lanchinhas do
Terminal Náutico próximo ao
Mercado Modelo, onde é possível escolher o destino: desde
as ilhas mais próximas, como a
Ilha dos Frades, até Morro de
São Paulo e Itacaré.

Bem pertinho de Salvador,
em um percurso de cerca de
40 minutos de barco, a primeira e única praia certificada
com o selo Bandeira Azul na
Bahia é destino certo de muitos passeios. A Ponta de Nossa
Senhora de Guadalupe, que faz
parte do arquipélago da Ilha
dos Frades, é um dos destinos

A Ponta de
Nossa Senhora
de Guadalupe,
que faz parte do
arquipélago da
Ilha dos Frades,
abriga uma
igrejinha no alto do
morro, totalmente
reformada, de onde
se tem uma visão
panorâmica de
toda a localidade

Locais como a Ponta
de Nossa Senhora
de Guadalupe, Praia
das Neves e Ilha
dos Frades atraem
baianos e turistas
para conhecer as
belezas naturais
presentes, além
das piscinas naturais
que se formam
na beira-mar.

Rosilda Cruz/Bahiatursa

mais procurados e tem muito mais do que apenas mar. O
destaque fica para a igrejinha
no alto do morro, totalmente reformada, de onde se tem
uma visão panorâmica de toda
a localidade. No outro extremo,
para quem gosta de turismo
religioso, fica a Igreja de Loreto, também muito procurada
não somente para um pit stop
dos passeios de barco, mas
também para a realização de
casamentos, no cerimonial que
leva o nome da ilha.
Procurando um lugar para
almoçar? Ainda na Ilha dos
Frades, o destaque fica para o
Restaurante da Preta, comandado pela chef Angeluci Figueiredo. Point certo de todas
as tribos, o restô tem capacidade para receber até 60 pessoas
em um ambiente intimista, com
detalhes supercoloridos e dentro do clima de eterno verão
da ilha. Com acesso pelo mar,
a casa possui um cardápio que
agrada até os paladares mais
exigentes, com pratos que vão
desde salada de siri com geleia
de tamarindo e salada de polvo com batata de entrada, moqueca servida com feijão-verde no gengibre e farofa de
tapioca com banana de prato principal, além de nhoque
de fruta-pão, vieiras e peixe
assado. Na hora da sobremesa,
não deixe de provar o doce de
banana caseiro e o sorvete de
coco verde com calda de goiabada. Dos deuses! Ah, mas não
se esqueça de ligar antes e reservar. O local tem sempre uma
alta demanda.
O carioca David Silva esteve recentemente em Salvador
e decidiu fazer o passeio com
a guia Mari Almeida, da Cassi
Turismo. O analista, que já fez
o passeio em outros litorais da
costa brasileira, destacou a limpeza das praias e a organização
das ilhas que visitou. “Foi tudo

muito organizado, almoço bem
servido e os guias são supergentis. De todos os passeios de
praia que já fiz, esse foi o que
mais gostei e recomendo”.
A guia que acompanhou
o turista afirma que, antes de
tudo, o ideal é entrar em contato com a empresa escolhida e
agendar. O passeio padrão com
duração de seis horas passa
pela Ilha dos Frades, com parada para o almoço na Ilha de
Itaparica, e retorna logo em seguida para Salvador. Nesse tour,
o valor fica R$ 65 (com direito
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Caribe na Bahia

Muitas vezes chamada de “um
pedacinho do Caribe na Bahia”,
a Ilha de Itaparica é o reduto
fiel de muitos baianos durante o
verão. Nessa época, famílias trocam a capital pelo veraneio na
ilha, localizada a 13 km de Salvador. Para quem gosta de passeios mais extensos, vale uma
volta pela cidade, que conserva
até hoje ruas de paralelepípedo
e casinhas coloridas que dão
todo um charme à localidade.
Vale caminhar pelas ruas, passando pelo Grande Hotel e contemplando a vista de Salvador e
Ponta de Areia. No Boulevard, a
rua mais tradicional de Itaparica,
é possível aproveitar a praia. Na
maré baixa, nada como se deliciar com uma piscina de água
morna e transparente. Outros
atrativos que já fazem parte da
história da ilha são: a casa do escritor João Ubaldo Ribeiro, onde
ele passava os dias na sombra
das mangueiras, e a histórica
Fonte da Bica. Reza a lenda que
a água que sai dela tem propriedades minerais e é recomendada para tudo o que se há de
imaginar. No azulejo está escrito: “Eh água fina. Faz velha virá
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As ilhas dos Frades e Itaparica atraem baianos
e turistas para conhecer as suas belezas naturais

Gleidson Santos/MTUR

a buffet de frutas tropicais no
barco) e mais R$ 40 do almoço
(buffet livre) em Itaparica. Mari
afirma que é possível contratar
barcos para eventos também,
a exemplo do Mordomia, com
capacidade para 180 pessoas.
Em passeios particulares, o valor varia de acordo com a quantidade de pessoas e do barco
escolhido. E fica a dica: por dia,
no verão, saem, em média, de
quatro a cinco barcos da mesma empresa e com fila de espera. “Tem gente que volta no
dia seguinte porque não conseguiu vaga no mesmo dia. Temos
muita procura e alta demanda,
estamos lotados todos os dias”,
completou.

Rosilda Cruz/Bahiatursa

Turismo

menina”. Não custa nada testar,
não é?

Ilha de Maré

A simplicidade é o nome de
mais uma parada do tour: a Ilha
de Maré, pertinho do Porto de
Aratu. Pode-se chegar lá tanto do Terminal Náutico quanto
dos barquinhos que saem da
Praia de São Tomé de Paripe.
Hoje, a praia mais conhecida

por lá é a Praia das Neves, que,
assim como a Ponta de Nossa
Senhora, também possui uma
igreja, a Capela de Nossa Senhora das Neves, datada do século XVI e com estilo colonial.
Também na Ilha de Maré está
localizado o Oratório de Maré,
palco de diversos eventos não
somente no verão, no Oratório
Eco Club, a exemplo do Oratório Summer Day. Lá, é possível

Arquivo pessoal

Chamada de
“um pedacinho do
Caribe na Bahia”,
a Ilha de Itaparica
é o reduto fiel de
muitos baianos
durante o verão.

O turista carioca David Silva fez o
passeio pela Baía de Todos-os-Santos
e destacou a limpeza das praias
e a organização das ilhas

fazer um pit stop no Restaurante Moqueca de Ouro, especializado em frutos do mar.
Além dessas prainhas e ilhas,
existem tantas outras opções
impossíveis de ser visitadas em
apenas um dia. E a visita vale
muito à pena. Mas não esqueçam, o passeio é de barco, em
mar aberto. Por isso, é bom evitar o excesso de bebida e, claro,
lembrar sempre do filtro solar!
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A singularidade

de Budapeste
Budapeste guarda
influências singulares
e é justamente
isso que a faz
tão encantadora
Por Alan e Déborah Fontes
(@daquidesalvador)
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Ôbuda, Buda e Peste. Foi da
união dessas três cidades que,
em 1873, se formou Budapeste,
capital da Hungria e uma das
cidades mais bonitas da Europa. Por ter surgido da união de
vários povos, Budapeste guarda
influências singulares e é justamente isso que a faz tão encantadora. Certa vez, ouvimos que
os adjetivos eram poucos para
essa cidade e, sinceramente, isto
é uma verdade! Parte da sua beleza veio do período em que era
a segunda capital do império
austro-húngaro e estava sob o
domínio dos Habsburgo.

Dividida em duas porções,
Buda fica no lado direito e Peste
no lado esquerdo do segundo
rio mais extenso da Europa, o
Rio Danúbio. Peste abriga o centro comercial, grandes edifícios
e as noites agitadas, enquanto
Buda fica com a tradição, a história e certo ar calmo e, por que
não dizer, burguês.
Do lado Peste, a visita começa pela Basílica de Santo Estêvão, primeiro rei da Hungria e
que se tornou santo. A igreja é
a maior do país, com capacidade para mais de oito mil pessoas. É imperativo apreciar o seu

Fotos: @daquidesalvador

A Praça dos Heróis, ladeada pelo Museu de Arte e pelo Museu de Belas Artes de Budapeste, homenageia os líderes da nação

Nas barraquinhas de comidas, na Praça Vörösmarty, são
servidos diversos pratos, a exemplo do porco assado inteiro

interior sem demora e também
a estátua, em tamanho real, do
santo no altar principal.
Não muito longe fica o Parlamento Húngaro, um prédio lindíssimo construído às margens
do Rio Danúbio. São cerca de
700 salas divididas em seus dois
lados simétricos, com um salão central onde fica a coroa de
Santo Estêvão. A beleza e grandiosidade do prédio são deslumbrantes e vale muito a pena
uma visita guiada.
Quase em frente ao parlamento, bem às margens do rio,
fica um memorial triste que nos
faz refletir sobre a humanidade.
“Sapatos às Margens do Danúbio” são 60 pares de sapatos
femininos e masculinos fabrica-
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dos em bronze e dispostos uns
ao lado dos outros, relembrando a brutalidade do Holocausto,
quando judeus eram ali enfileirados e fuzilados.
Atravessando a belíssima
Ponte das Correntes, uma das
quatro que liga os dois lados,
tem-se acesso ao lado Buda. De
cara, avista-se o funicular que
levará a um dos pontos mais visitados da cidade: o distrito do
castelo.
O famoso castelo de Buda,
tombado como Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, já
fora residência real e foi completamente destruído durante a

Segunda Guerra Mundial; hoje,
abriga museus e galerias. De lá,
a vista do Danúbio impressiona! No final da tarde, quando a
cidade se ilumina, a Ponte das
Correntes se torna um espetáculo à parte. Sem palavras para
descrever o que é fotografar do
castelo, aquele que é um dos
cartões-postais mais famosos
da Hungria.
Bem ao lado fica uma construção secular chamada Bastião
dos Pescadores. Essa fortificação tem sete torres que representam as sete tribos magiares
que formaram a Hungria, e o
seu nome remete a um mercado de peixes que ali existia no
século passado. A entrada é
gratuita, exceto para as torres
mais altas, e o local conta com
uma das mais belas vistas do
Parlamento Húngaro. É impossível não se apaixonar por esse
lugar, não tem um só arco que

A Igreja Matias encanta com
a sua cobertura em telhas
no estilo diamante, coloridas.
Ainda hoje, aos domingos,
é possível assistir a uma
missa rezada em latim.
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não seja a moldura certa para a
sua foto perfeita.
Bem à frente do Bastião dos
Pescadores fica a Igreja Matias
com a sua encantadora cobertura em telhas no estilo diamante,
coloridas. Palco de coroações
de reis húngaros, a igreja abriga
o Museu Eclesiástico de Arte e,
ainda hoje, aos domingos, é possível assistir a uma missa rezada
em latim.
Voltando para Peste, tem que
caminhar pela formosa Avenida
Andrassy, também chamada de
Champs Elysées húngara. A avenida liga o centro da cidade ao
Parque Vàrosliget e nela encontramos diversas butiques luxuosas do mundo da moda, bem
como restaurantes e cafés.
O Museu do Terror é uma das
atrações da Andrassy. O prédio
guarda as memórias dos dois
períodos mais pesados vividos
pelo país. Além de sede do an-

Típico, o prato Paprikás csirke e galuska é galinha ao molho de
páprica acompanhada de massa cozida feita de ovo e farinha

tigo quartel general do partido
nazista húngaro, o lugar também
abrigou a polícia secreta soviética. O museu foi criado para homenagear as vítimas que foram
torturadas e mortas nesse edifício naquele período, e para não
permitir que o mundo se esqueça desses horrores que aconteceram há bem pouco tempo.
Caminhando para o final da
avenida fica a Praça dos Heróis,
entrada principal para o parque.
A praça, ladeada pelo Museu de
Arte e pelo Museu de Belas Artes de Budapeste, homenageia
os líderes da nação. Bem no
centro da praça foi construído
um monumento ao milênio com
a estátua do anjo Gabriel no alto,
para celebrar os mil anos de fundação da Hungria como nação.
Entrando no parque, à direita,
está o Castelo da Vadjahunyad,
que abriga o Museu da Agricultura Húngara, o maior museu
agrícola da Europa. No seu extenso jardim fica a estátua do
Anonymous, figura que viveu no
século 12 e não tem a sua identidade conhecida.
Budapeste é famosa pelos
seus banhos termais. São muitas

O famoso castelo de Buda (ao fundo)
abriga, hoje, museus e galerias

O “Legado de Émille Gerbeaud”
exalta o nome do confeiteiro

as opções de casas de banho
pela cidade, sendo uma das mais
famosas e à direita no parque a
Termas de Széchenyi, construída em 1913. Chega a receber
mais de 1 milhão de pessoas por
ano, entre locais e turistas, que
se dividem em uma incrível estrutura de piscinas com temperaturas variadas.
A Grande Sinagoga de Budapeste é a segunda maior do
mundo. Construída em estilo
mouro, tem o seu interior cuidadosamente trabalhado com
um altar belíssimo e nove naves
abobadadas, onde cabem mais
de três mil pessoas.
A gastronomia húngara é deliciosa. O goulash, sopa típica de
verduras e carne, preparada com
muita páprica e servida dentro
de um pão, pode ser encontrado
em quase todos os restaurantes
e é ideal para aquecer as noites
frias de inverno.
Quando as temperaturas aumentam, os budapestinos vão
às praças repletas de barraquinhas de comida e artesanato.
A Vörösmarty é uma das mais
concorridas, onde se pode comer o kürtoskalács, também
chamado de pão do Conde
Drácula, muito famoso no leste
europeu, e o lángos, massa de
pão frita coberta com queijo ralado e sour cream... uma delícia!
Ainda na praça fica o famoso
Café Gerbeaud, um dos mais
tradicionais da cidade, com a
sua atmosfera glamurosa, que
funciona desde 1858.
Não importa se Buda ou
Peste, a cidade é encantadora,
agradabilíssima de visitar e respira história. Tem em seu passado episódios sombrios, mas
conseguiu renascer e florescer
diante de tudo. Nem todos os
adjetivos seriam possíveis para
expressar a beleza que é Budapeste, mas, sem dúvidas, é uma
cidade que merece todo o nosso respeito.
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As verdades da

Floresta
Amazônica

espetacular alimentada por rios
fartos de peixes saborosíssimos
como o tambaqui e o pirarucu.
No disputado e premiado Restaurante Caxiri, assinado e pilotado pela chef Débora Shornik, os
deleites não são poucos e tudo
o que provamos abala corações.
A forma como Débora prepara
os peixes locais é impressionante, bem como prepara o pato no
tucupi, meu prato predileto, aqui
reeditado em uma massa fresca
exemplar. A vontade é degustar
tudo e muito mais.

Marcelo Sampaio

Apresentador e
influenciador digital
@garimpando.life

Dessa vez, não fiquei muito
tempo em Manaus, mas o pouco que fiquei com o receptivo
Amazon Eco Adventure foi especial e fomos por eles conduzidos a curtir o novo Museu
da Cidade de Manaus, bem interativo e com uma montagem
exemplar. Também nos levaram
de lancha para almoçar no poético Restaurante Peixe Boi, em
um cantinho escondido do Rio
Negro onde a sua dona e chef
Ana Maria impressiona com a
sua simpatia e competência
gastronômica. Um luxo com auFotos: arquivo pessoal

Primeiro destino: Manaus. Fomos com o especial 737-800
da Gol, com serviço premium e
horário cumprido à risca. Estou
cada vez mais apaixonado em
viajar com essa companhia aérea
que se moderniza e se atualiza
constantemente. Manaus possui
uma história sensacional cultural e de muita riqueza, sendo o
Teatro Amazonas a sua maior e
mais bela representatividade do
áureo Ciclo da Borracha.
A capital do Amazonas também possui uma gastronomia

Piscina do Hotel Mirante do Gavião, em Novo Airão
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Aluna em festa na Escola Viva Amazônia,
que atende comunidade de Moura

tenticidade e recheado de sabores prazerosos. Que final de
tarde único, que pôr do sol!
A partir daí, no dia seguinte,
iniciamos uma jornada espetacular a bordo do sofisticado,
porém bem autêntico e local,
barco Jacaré Açú, dirigido pela
boutique “Expedição Katerre”,
administrada por Ruy Tone, um
empresário visionário do turismo
que ultrapassa fronteiras apoiando e investindo nos mais incríveis
projetos de preservação e crescimento cultural na floresta. Precisaria de páginas e mais páginas
para descrever esse mago do
eco-turismo-consciente.
Durante oito dias, mergulhamos nas verdades existentes na
alma da Amazônia, navegando
por volta de 700 km rio adentro,
passando por Nova Airão, Madadá, Velho Airão, Moura, Xixuaú,
atravessando reservas naturais
como Anavilhanas, Jaú, entre
outras. Rios impressionantes foram as nossas “estradas”, como
os lindíssimos Jaú e Jauaperi,
por onde praias, ilhas e cachoeiras nos convidam a momentos
inesquecíveis. O contato intenso
com a população ribeirinha e
com projetos arrepiantes como
o “Viva Amazônia”, dirigido por
Paul e Bianca, levando educação e consciência aos locais em
áreas inóspitas, é de emocionar
e reverenciar. Crianças que recebem como doação de voluntários da vida o melhor exemplo
de cidadania. Vemos aí como
doamos pouco o nosso melhor
a quem não tem condições.
Basta querer!
Os animais cruzaram o tempo todo em harmonia as nossas
rotas pelos rios, desde que cada
um respeite o seu espaço. Convivemos, constantemente, com
araras, jacarés, ariranhas, macacos, cobras e os simpáticos botos, que saltam poeticamente,
exuberantes, ao nosso lado. Um
espetáculo ao vivo e absoluta-

À frente do Barco Jacaré Açú,
navegando pelo Rio Negro

O ator Nicholas Torres na
emblemática soltura dos Quelônios

mente natural. Quão perfeita é a
vida! Pena que muito tenha sido
destruído pelo próprio homem,
mas que maravilha que outros
homens de força lutem por esse
pulmão do universo.
Durante todos esses dias convivemos 24 horas entre o grupo
ali existente, e a falta de comunicação contínua com a cidade e

familiares pela ausência do WiFi nos trouxe uma paz que há
muito tempo não provávamos.
Uma experiência a fundo com
pessoas distante de um universo
tão conectado como o de hoje.
Navegar com o Jacaré Açú
é um capítulo à parte de tudo,
pois ali somos recebidos como
família e a tripulação cuida de
todos com tanto afeto que fica
impossível não morrer de saudades de todos. Depois da jornada, ficamos ainda dois dias no
também sensacional e design
Mirante do Gavião Lodge, em
Novo Airão, um hotel hype, sem
perder o DNA local, com os melhores serviços à beira de um rio
vivo e entregue a todos.
Claro que não deixamos de
passar, e valorizar mais uma
vez, em um dos projetos mais
completos e construtivos que
conheci: a Fundação Almerinda
Malaquias (FAM), fundada por
Miguel Rocha da Silva e Jean-Daniel Valloton, em 1992, focada na
formação profissional de adolescentes carentes do Rio Negro. Lá,
a população da cidade utiliza recursos naturais com consciência
para criar objetos em marchetaria, além de entender a biodiversidade riquíssima que os cerca.
Extraordinário, apenas conhecendo pessoalmente para entender a dimensão desse projeto.
Um show da floresta a todo
instante cantado pela voz de
pássaros infinitos. Voltei da
Amazônia, mas, desde a primeira vez que pisei naquela terra,
respirei daquele ar e mergulhei
naqueles rios, a Amazônia nunca mais saiu de mim. É algo que
invade e toma conta, uma sensação única, iluminada.
SERVIÇO:
www.katerre.com
www.voegol.com.br
www.amazonecoadventures.com
www.peixeboirestaurantebar.com.br
www.mirantedogaviao.com.br
Restaurante Caxiri Manaus

Jul/Ago 2019 Let’s Go Bahia | 135

Esporte

É de bike que

eu vou!
As magrelas invadem as ruas
de Salvador e municípios
do interior da Bahia.
Com foco no ser humano
e no meio ambiente, o
crescimento do uso de
bicicletas segue acelerado
Por Andréa Castro

Criação que data de 1855, projetada por um ferreiro
francês especialista em carruagens, a bicicleta segue atual. Aliás, a “magrela” nunca foi tão requisitada. A cada dia, cresce o número de pessoas que
aderem ao ciclismo, seja para curtir com leveza a
cidade, se aventurar em um esporte dinâmico ou
se deslocar sem gastos ou prejuízos ao meio ambiente. Até as empresas vêm dispondo de serviços
de entrega com bike, economizando e surfando na
onda da sustentabilidade.
Nos últimos cinco anos, o número de pessoas que passaram a andar de bicicleta passou dos
150%. “Alguns usam a bicicleta dobrável e compleA Já Fui de bike, agência
de cicloviagens comandada
por Daniel Bagdeve,
promove cicloturismo
em diversas cidades
dentro e fora do Estado
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tam o percurso de metrô, outros utilizam bicicletas
públicas... Isso fez mudar o cenário e a cultura no
trânsito”, afirma Daniel Bagdêve, ciclista e dono de
uma bike-escola e agência de cicloviagens (@jafuidebike). Ele atende pessoas de todas as idades,
ensina a pedalar, a melhorar a postura, o equilíbrio,
entre outras orientações. “Damos aulas para famílias inteiras, muita gente tem buscado pedalar junto, reforçar esse vínculo”, garante Daniel.

Superando barreiras

O empresário revela outro dado interessante. O
público que mais procura o serviço é de mulheres acima de 45 anos. Muitas nunca andaram de
bicicleta porque os pais achavam que era “coisa
de menino”. Uma das alunas começou a pedalar
aos 58, queria realizar um sonho, pois se achava na
fase final da vida. “O ciclismo mudou a sua rotina,
ela trocou o carro pela bicicleta, fez novos amigos,
se sente realizada e com a expectativa de viver
muito mais”, conta.
O medo de enfrentar as ruas sobre duas rodas
acaba limitando algumas pessoas. O código de
trânsito diz que o maior veículo deve proteger o
menor e todos devem preservar o pedestre. No
entanto, a falta de conhecimento sobre as leis de
trânsito dificulta esse entendimento. “As pessoas
acham que o ciclista não deve estar na rua. Mas
não tem como o ciclista desaparecer no trecho
que não tem ciclovia, o lugar da bicicleta é na rua”,
destaca Daniel.

Henrique Paraguaçú anda de bicicleta pelo menos cinco
dias por semana, treinando para triatlo e mountain bike

Toinho Lima: “Para o futuro,
a bicicleta é o caminho”

“Ciclocidade”

Até 2013, Salvador tinha apenas 13 km na ciclovia
da Orla. Em 2014, passou a se implantar um sistema cicloviário com cerca de 100 km. Agora, já se
fala em ampliação para 400 km. “Não temos a estrutura ideal, mas enxergamos uma percepção do
Poder Público sobre a importância da atividade.
As bicicletas compartilhadas são um termômetro
disso, temos um grande leque de estações”, afirma
Toinho Lima, economista e ciclista.
Segundo Toinho, a bicicleta tem se tornado
uma alternativa para a mobilidade urbana. Ele
destaca também que Salvador tem a maior distância de uma ponta a outra e uma topografia
que favorece. “Da Ribeira a Itapuã são 40 km,
e hoje faço isso com tranquilidade. Além disso,
ciclista adora ladeiras. Para o futuro, a bicicleta é
o caminho”, garante.
Para o ciclista Henrique Paraguaçú, falta uma
política pública mais ampla, mas se nota uma preocupação do Poder Público. “Temos poucos lugares para treinos de speed (bicicletas mais finas, leves e velozes), por exemplo. Por outro lado, temos
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No cicloturismo, as pessoas usam a bicicleta para conhecer lugares e têm maior contato com o ambiente

a Avenida Centenário e a Magalhães Neto, que são
fechadas de segunda a sexta-feira para essa atividade, das 4h às 6h”, afirma.

Pedalar faz bem até para a alma!

Henrique, de 36 anos, anda de bicicleta pelo menos cinco dias por semana, treinando para triatlo
e mountain bike. “Além da sensação de liberdade
e do contato com a natureza, andar de bicicleta
promove a saúde física e mental. Melhora a capacidade cardiorrespiratória, emagrece, fortalece a
musculatura e ainda nos permite fazer novos amigos e conhecer outros lugares”, destaca.
Toinho, de 55 anos, ressalta que, mesmo para
quem pedala como lazer, os benefícios da bicicleta
são incontestáveis. Ele pesava 187 quilos há 15 anos
e, hoje, está com 95 quilos. “A bicicleta ajudou muito nessa perda de peso, melhorando o meu físico e
a minha qualidade de vida”, afirma.

Cicloturismo

Outra vertente que vem se desenvolvendo a passos largos é o cicloturismo, no qual as pessoas
usam a bicicleta para conhecer lugares, em maior
contato com o ambiente, observam a cidade, sentem cheiros... “O passeio deve ser divertido, sem
pressa, individualmente ou em grupo, traduzindo
isso em muitas histórias”, ressalta Bagdêve. Na
agência, ele promove a Volta do Recôncavo (240
km), Itacaré (240 km) e, pela primeira vez, vai rea-
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VAI PEDALAR?
ATENÇÃO ÀS DICAS!
Use uma bicicleta compatível com
o seu tamanho e respeite os seus limites.
Preze por segurança (use capacete,
iluminação, óculos de proteção, luvas).
Estar bem alimentado te fará pedalar
com mais disposição.
Leve sempre água.
Evite pedalar sozinho em locais que não conhece.
Comunique-se com os motoristas e faça
ser visto (sinalize com a mão, olhe para trás
- o retrovisor nem sempre funciona).

lizar o Caminho de Santiago - saindo da França e
percorrendo a Espanha (800 km).
Outro local com potencial para o cicloturismo é
a Ilha de Itaparica. Há uma concentração de praias
no mesmo lugar e todas ligadas por uma estrada,
o que ajuda no deslocamento. Mas a tarifa do ferry
boat impactava, o valor era incompatível. Recentemente, os ciclistas puderam comemorar a redução
do valor pela metade. Para celebrar a conquista,
vai ser realizado um pedal no dia 7 de julho, que
estima reunir cerca de 3 mil ciclistas de vários municípios baianos.
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Irmã
Dulce:

o Anjo Bom
da Bahia
será Santa
Dulce dos
Pobres
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Com a autorização do Papa
Francisco, a beata será
a primeira mulher nascida
no Brasil a ser canonizada
Por Otávio Queiroz

Fotos: Divulgação/OSID

Ela abriu mão da sua própria vida para acolher os
mais pobres, enfrentou e superou as dificuldades
para trazer um pouco de paz a quem mais necessitava. Essa poderia ser a história de uma heroína
fictícia, mas é um pouco da história real de Irmã
Dulce. A freira, de fragilidade tão aparente e voz
trêmula, será a primeira santa nascida no Brasil.
Irmã Dulce foi beatificada em 2011, após o
Vaticano reconhecer que uma mulher de Sergipe sobreviveu depois de ter sido desenganada
pelos médicos. Agora, a Igreja Católica reconheceu um segundo milagre atribuído à beata: uma
mulher, que ficou cega por 14 anos, voltou a enxergar novamente após uma intercessão de Irmã
Dulce. Foi esse segundo reconhecimento que
permitiu a canonização da religiosa que conquistou a devoção dos brasileiros pelas obras de
caridade que realizou na Bahia.
Nascida no dia 26 de maio de 1914, o “Anjo
Bom da Bahia”, como era conhecida Irmã Dulce,
na verdade se chamava Maria Rita de Souza Brito
Lopes Pontes. Segunda filha do dentista Augusto
Lopes Pontes e de Dulce Maria de Souza Brito, a
menina quando criança gostava de soltar pipa e
jogar futebol. Já na adolescência, passou a manifestar interesse pela vida religiosa.
Aos 13 anos de idade, a pequena Maria Rita começou a atender doentes no portão de sua casa.
O local mais tarde ficaria conhecido como “A Por-

Irmã Dulce foi beatificada
em 2011, após o Vaticano
reconhecer que uma mulher
de Sergipe sobreviveu depois
de ter sido desenganada
pelos médicos. Agora, a Igreja
Católica reconheceu um
segundo milagre atribuído à
beata: uma mulher, que ficou
cega por 14 anos, voltou a
enxergar novamente após uma
intercessão de Irmã Dulce.
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Especial
taria de São Francisco”. Já aos 18 anos, a jovem
ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no
Convento de Nossa Senhora do Carmo, em São
Cristóvão, município de Sergipe. No mesmo ano,
recebeu o hábito e adotou, em homenagem à sua
mãe, o nome de Irmã Dulce.
Foi lá que Dulce conheceu uma das pessoas
que, anos depois, viria a ser o seu braço mais forte em seus últimos dias de vida. A Irmã Olívia, que
já está há 45 anos na Congregação, foi uma das
pessoas mais próximas da beata e relembra alguns momentos durante a época em que as duas
conviviam juntas: “Irmã Dulce transmitia muita
paz, compaixão, misericórdia e amor pelas pessoas. Ela sempre tratava os enfermos como se fossem filhos dela. Todos que a conheciam só queriam ficar ao seu lado. Era uma verdadeira mulher
de Deus”, recorda a freira.

O início das Obras Sociais Irmã Dulce

Após se tornar freira, Dulce voltou à Bahia e começou a construir uma das histórias mais lindas
já vista pelo povo desta terra. A freira chegou a
invadir casas e barracões abandonados que funcionavam como verdadeiros abrigos de sem-teto
doentes ou famílias que viviam em situação de
risco.
Por 10 anos, ela foi chutada de local em local,
até que conseguiu a permissão de instalar os seus
enfermos no galinheiro ao lado de um convento.
Hoje, nesse local está instalado o Hospital Santo
Antônio, um complexo médico e social que registra, atualmente, uma média de 16,5 mil internações e 10 mil cirurgias realizadas por ano.
O fato deu origem à tradição oral propagada pelo povo baiano de que a freira construiu
o maior hospital da Bahia a partir de um galinheiro. Em 1959, foi estabelecida oficialmente
a Associação Obras Sociais Irmã Dulce e, no
ano seguinte, foi inaugurado o Albergue Santo
Antônio.
Os problemas e as dificuldades enfrentadas
por Irmã Dulce nunca a fizeram desistir, muito
menos desanimar com o trabalho realizado. Os
mais próximos afirmam que todas as adversidades pareciam dar ainda mais força ao Anjo Bom
da Bahia. “Ela era uma pessoa que tinha muita esperança e fé em Deus. Sabia que nada iria faltar”,
conta Irmã Olívia.

Os efeitos da canonização

A canonização, anunciada no mês de maio pelo
Vaticano, abre espaço para impulsionar o turismo
religioso em torno do nome e da obra da freira. O
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“

O maior presente que
eu já recebi em toda
a minha vida foi a
graça de ter convivido
com Irmã Dulce
Irmã Olívia, freira das Obras
Sociais Irmã Dulce

”

Governo do Estado já criou a Praça Irmã Dulce e
a prefeitura já se movimentou e desenvolve um
corredor da fé no trecho de 1 km que separa o
santuário de Irmã Dulce e a Colina Sagrada, onde
fica a Basílica do Bonfim.
A instituição também espera, com o anúncio,
chamar a atenção para o trabalho desenvolvido
há 60 anos. E poder, mesmo com todas as dificuldades, continuar construindo uma história que
começou bem lá atrás, com a ocupação de um
galinheiro.

Primeira
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@redsmash_
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Rua Professor Sabino Silva, 767,
Jardim Apipema, Salvador - BA
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Sessão Pipoca

Gabriela Ponce

Tradutora, revisora e
apaixonada por cinema

Cannes festeja
o cinema

Fotos: Divulgação

Made in Brazil!
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A 72ª edição do consagrado Festival de Cinema de
Cannes teve o nosso sotaque em premiações de destaque. “A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”, de Karim
Aïnouz, venceu a mostra Um Certo Olhar, e “Bacurau”,
de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dorneles, levou o
Prêmio do Júri no festival francês.
Ambas as obras se apresentam em tom de crítica social. “Bacurau” traz a tônica da resistência ao atual governo de extrema-direita em nosso país, em uma história em
estilo western ambientada no Sertão nordestino; “A Vida
Invisível de Eurídice Gusmão” (The Invisible Life of Eurídice Gusmão, título mundial) aborda um tema atualíssimo:
o papel das mulheres em uma sociedade machista, apesar de o longa ser ambientado no século passado.
Cinema e literatura, duas paixões que se complementam. O filme de Aïnouz é uma livre adaptação do
livro homônimo da autora Martha Batalha, publicado
no Brasil em 2016. Quando o li, fiquei encantada com a
narrativa fluida e crítica da escritora e reconheci naquela história muitas mulheres incríveis de “vidas invisíveis”
que existem por aí. Era claro, para mim, que daria uma
boa versão nas telonas, mas, até então, eu não sabia
que o projeto literário viraria filme. Que grata surpresa!
Em uma narrativa melodramática, a trama é centrada
nas vidas de duas irmãs inseparáveis, Eurídice e Guida
Gusmão, cujas histórias são marcadas pelo machismo e
pela condição da mulher em sua época, o Rio de Janeiro
dos anos 1950. A protagonista é uma jovem talentosa,
porém de natureza introvertida. Já Guida, sua irmã mais
velha, apresenta um temperamento totalmente oposto
no que diz respeito ao comportamento social. Tendo

sido criadas e vivendo sob um
rígido regime patriarcal, as suas
peculiaridades farão com que
elas tenham destinos bem opostos também.
Com a participação de Fernanda Montenegro abrilhantando o elenco, o projeto também
conta com as atuações de Carol
Duarte, dando vida a Eurídice,
Júlia Stockler, no papel de Guida, Gregório Duvivier, entre outros. Filmado no Rio de Janeiro,
o longa é uma coprodução do
Canal Brasil e tem distribuição
da Sony Pictures.
“A Vida Invisível de Eurídice
Gusmão” tem estreia prevista no
circuito nacional para novembro
deste ano, mas sugiro a leitura
da obra antes de ir ao cinemas.
Sem muito spoiler, a história é
uma denúncia contra o patriarcado no nosso país, infelizmente
ainda tão enraizado em nossa
cultura e costumes. Leiam o livro e assistam ao filme. Sejamos
cada vez mais visíveis!

“A Vida Invisível de Eurídice Gusmão”
foi o primeiro romance da escritora
pernambucana Martha Batalha.
Após diversas negativas de editoras
nacionais, o livro foi publicado na
Alemanha e na Noruega, sendo
posteriormente lançado em outros
países. Em 2016, a obra foi finalmente
publicada no Brasil pela Editora
Companhia das Letras. Em 2019,
estreia nos cinemas.
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De Olho nas Telas

Mídia muita,
meu streaming

primeiro!
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Jornalista, nascido e criado
nos bastidores da mídia
@matheuspastori

HBO GO
Game of Thrones
Como já disse, ela é (ou está, ao
menos) soberana sobre todas
as outras, reles mortais. O realismo fantástico criado por David
Benioff e D. B. Weiss se tornou,
indiscutivelmente, um tema de
conhecimento geral. Ou seja, se
você não a conhece, bem, gostando ou não, saiba ao menos
do que se trata. Para se ter uma
ideia, “Game of Thrones” entrou
para o Livro de Recordes como
a série dramática com a maior
transmissão simultânea ao redor
do mundo. O número foi alcançado graças ao segundo episódio
da quinta temporada, intitulado
“The House of Black and White”.
Agora, em sua última e oitava
temporada, os aficionados sofrem de ansiedade pela espera
dos episódios, exibidos a cada
semana exclusiva e simultaneamente no aplicativo e na TV fechada. Como nem tudo é perfei-

to, a produtora tem sofrido com
recordes de reclamações de instabilidade da transmissão na plataforma digital em detrimento de
quem ainda prefere a televisão.
As temporadas anteriores de
“Game of Thrones” também estão disponíveis na íntegra, exclusivamente, no HBO Go, que tem
uma mensalidade de R$ 7,90.
Fotos: Divulgação

Nesses últimos meses, a indústria da qual falamos por aqui
foi superaquecida. Até pouco
tempo, só se falava em Netflix,
o que era mais do que compreensível, já que era ela a soberana representante dos streamings. Bem, hoje, já não se pode
afirmar isso com tanta convicção. A gigante do conteúdo on demand norte-americana
chegou a ter disponível alguns
dos mais consagrados títulos do
entretenimento mundial. Mas a
concorrência surgiu. E agiu.
No Brasil, o mais famoso case
de certa rivalidade com a pioneira do streaming mundial é o Globoplay, cujo investimento é cada
vez maior tanto em aquisições
de títulos consagrados quanto em suas próprias produções
originais. Já no mundo, talvez o
mais relevante caso de concorrência atual com a Netflix seja o
HBO Go, plataforma do grupo
que detém os direitos exclusivos
do mais recente sucesso absoluto de audiência, daqueles que
beiram a unanimidade.
Com o Disney+ estourando
por aí, a Netflix ainda precisa
se preocupar com Fox Premium, Amazon Prime, Hulu e o
que mais vier. Diante desse cenário, como já é tradição, indico, a seguir, as principais séries
do momento.

Matheus Pastori de Araujo

NETFLIX
Lúcifer
“Lúcifer” teve os direitos recentemente comprados e passou a
ser um Original Netflix, em uma
jogada inteligente da companhia. A produção estava prestes
a ser extinta pela Fox em sua
terceira temporada, mas, diante
das milhares de manifestações
de fãs pelas redes sociais, como
de costume, a plataforma ouviu
o clamor popular e entendeu

que seria uma jogada de mestre
bancar a continuação da jornada
de Lúcifer Morningstar pela Terra. Com lançamento mundial em
8 de maio, a quarta temporada
da história do diabo mais charmoso e elegante já visto está
disponível com o selo vermelho
e branco de sua mais nova casa.

O Mecanismo
A série “O Mecanismo” estreou
sua segunda temporada no início
de maio deste ano. A produção
se tornou célebre por dramatizar
os bastidores da Operação Lava
Jato para colocar na cadeia políticos, personalidades e grandes
empresários brasileiros. Uma extensa e profunda rede de corrupção que envolvia desde algumas
das principais empreiteiras do
país até figuras do primeiro escalão do governo federal.

GLOBOPLAY
Young Sheldon
Chuck Lorre é sinônimo de sucesso. Criador e produtor da famosa série “The Big Bang Theory”, extinta em 2018, ao final de
sua 12ª temporada, o executivo
da Warner viu que Sheldon Cooper, personagem interpretado
por Jim Parsons, não podia parar por ali. Sheldon, que inicialmente não foi pensado para ser

o protagonista da produção,
roubou a cena e os corações dos
fãs ao longo do enredo, o qual,
por sua vez, teve de se adaptar à
recepção do público.
Assim, também, nasceu
“Young Sheldon”, que, como o
próprio nome sugere, conta a
história do menino superdotado morador do interior do Texas
que, um dia, viria a se tornar um
jovem e extraordinário doutor em
Física Teórica, cheio de manias. A
inteligência cética e pragmática
do adorável garoto de nove anos
em contraste com um pai rústico,
uma mãe radicalmente católica,
um irmão limitado e uma avó
permissiva se torna hilária.

O VENTO DE MMA
MAIS ESPERADO
DO ANO

FOX PREMIUM
American Horror Story
Uma fonte da coluna na sede da
Fox, nos Estados Unidos, afirma
que “American Horror Story” foi
um dos principais motivos para
que a companhia desenvolvesse
a plataforma de streaming Fox
Premium, que, atualmente, fica
disponível para quem aceita pagar uma taxa a mais em sua fatura de TV a cabo. Motivo: a série
de terror, que já é conhecida por
ser a mais amada do mundo neste tema, é uma mina de ouro. E
perceberam que ela não estava
sendo devidamente explorada.
Com a nona temporada confirmada para começar a ser filmada em junho deste ano, um dos
pontos positivos da série é que as
temporadas são independentes
umas das outras, o que te permite conhecer o estilo da produção mais rápido. Extremamente
conceitual e com um enredo coeso do início ao fim, o que mais
impressiona é a versatilidade dos
atores, que interpretam convincentemente variados personagens, e a qualidade dos efeitos
especiais e da fotografia que, junto com histórias profundas, dão o
clima perfeito para quem gosta
de um susto de leve.

DE
17H

GARANTA JÁ

PAYPERVIEW
DE R$14,99 POR

9,90
Patrocinadores:

Realização:
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Games

Games:

a indústria
que vai além do
entretenimento
Oi, notou algo novo por aqui?
Deve ser porque, a partir desta
edição, a Let’s Go Bahia vai ter
um cantinho especial para aqueles que, assim como eu, são fãs
de jogos eletrônicos e gostam
de se entreter por horas e horas
na frente da telinha da TV ou do
computador. Para mim, é uma
honra poder estar à frente deste
espaço e, sem mais delongas, vamos falar sobre jogos?
Essa indústria, que há muitos
anos deixou de ser apenas uma
brincadeira de criança, movimenta, hoje, um mercado bilionário. Desde 2007, o nicho de
games tem tido um faturamento
maior que o cinema. A visão de
ser algo feito para o público infantil foi deixada para trás, com
produções muitas vezes se aproximando às narrativas cinematográficas, com grandes histórias e
gráficos quase realistas.
E engana-se quem pensa que
jogar serve apenas para se divertir. Videogame, atualmente, vai

muito além de entretenimento.
Diversas pesquisas científicas já
observam com maior atenção
os benefícios dos jogos eletrônicos na saúde e no bem-estar das
pessoas. A ciência já provou que
passar um bom tempo montando
as peças de “Tetris” e até mesmo
extravasar a tensão em “Grand
Theft Auto” podem trazer mais
benefícios do que se imaginava.
Do desenvolvimento da capacidade de memória e concentração até mesmo a redução da
ansiedade e fobias, a jogatina
pode ser uma arma eficaz contra diversos males de saúde. Mas
também é preciso ficar atento ao
excesso. Passar muitas horas na
frente da telinha pode causar, entre outros problemas, sérias mudanças comportamentais, levando até mesmo a um quadro de
fobia social. Não há problema em
dedicar um tempinho à atividade
virtual, mas não pode extrapolar.
Assim, é possível se divertir e a
nossa saúde agradece.

Reprodução/MusicAlly
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Otta Queiroz

Fã de jogos eletrônicos

Mario Kart
Tour terá
beta fechado
Mario Kart Tour é a nova aposta
da Nintendo para os smartphones. O jogo de corrida, que atualmente está em desenvolvimento,
vai contar com um teste beta fechado para usuários de Android,
entre maio e junho deste ano.
Inicialmente previsto para chegar
até março de 2019, o Mario Kart
Tour foi adiado para o período
do verão no Hemisfério Norte, o
que corresponde ao período entre 21 de junho e 23 de setembro.
Quem quiser se inscrever, deverá acessar o site oficial do game:
mariokarttour.com.

Divulgação/Nintendo

Team Sonic Racing é um dos
lançamentos mais aguardados do ano

Divulgação/SEGA

Já se passaram sete anos desde o lançamento do Sonic & All Star
Racing Transformed, jogo de corrida do nosso querido ouriço azul.
Desde então, os fãs sempre ficaram à espera de um novo título da
Sega e esse dia finalmente chegou. Lançado no dia 21 de maio, o
Team Sonic Racing é um dos lançamentos mais esperados do ano.
Desenvolvido pelo estúdio Sumo Digital, o novo game de corrida
traz 15 personagens da franquia e tem como destaque disputas em
alta velocidade formadas por equipes com até 12 jogadores on-line.
O Team Sonic Racing está disponível para Xbox One, PlayStation 4,
Nintendo Switch e PC.

Rocket League deixa o Steam
após a compra da Epic Games

Reprodução/Psyonix

A guerra entre o Steam e a Epic Games parece estar longe de ter um
fim. Após a compra do estúdio Psyonix, desenvolvedor do aclamado Rocket League, pela Epic Games, o título recordista de prêmios
deixará a plataforma do Steam e passará a ser mais um exclusivo na
Epic Store. De acordo com a Psyonix, Rocket League estará disponível no Steam para compra somente até o final deste ano. Depois que
o jogo migrar para a Epic Games Store, será um caminho sem volta:
o título continuará a funcionar no Steam, mas os novos jogadores
terão que comprá-lo na outra loja. No entanto, nada mudará na jogabilidade ou nas futuras atualizações de Rocket League.
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Entrelinhas

Tudo nasce

com
o respeito

Com uma visão generalizada do
momento atual, observo que “vivemos” dependurados, oscilando entre lados, sendo esticados
pelas cordas da separatividade
que, até no dicionário, aparece
bem depois do respeito. Constantemente, me pego refletindo
sobre a intolerância e a falta de
empatia demonstradas nas timelines da vida. Há dias em que
noto tudo implorando, sufocando ou explodindo e em outros,
grandes correntes que se formam com compreensões que
transcendem escolhas ou características individuais.
Essa percepção traz o conceito dessa cortesia não somente às
diferenças, até mesmo porque
se nos enquadramos em nichos,
nos limitamos para acolher o
todo, mas também às linhas que
determinam os espaços de cada
um, o direito à individualidade,
as minúcias que permeiam cada
personalidade e as suas formações. Quem opta por não ceder
aos extremos também se torna
alvo dos contrapostos. Não é
porque “somos um” que entregamos o direito de ser, viver ou
nos expressar à nossa maneira.
Tento resguardar a bandeira da
tolerância ativa que nos permite
discordar e, ainda assim, nos relacionarmos com amor e sincera
compreensão. Vivo a minha verdade e me conforto em constatar que muitos outros enxergam
a vida dessa forma. Acredito que
se alteramos os nossos padrões e
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crenças íntimos, inevitavelmente,
essa mudança se reflete nos nossos posicionamentos externos.
Dentro e fora são apenas os dois
lados de uma mesma moeda e se
nos tornamos seres integrais, deixamos de pender para lados que
acentuam as desigualdades.
Mas esse é apenas o meu
ponto de vista e respeito inteiramente aqueles que discordam
dessa ótica. Por essa razão é que
hoje me atenho a escutar mais,
praticar a autoanálise, corrigir
hábitos, educar os meus instintos de sobrevivência, construir
as minhas falas com base no
que acredito estar alinhado com
uma consciência superior que
não atende às demandas do inconsciente coletivo, e comunicar
somente quando sinto que a minha voz sai do coração. Se não
sai dele, eu me calo e vou tentar compreender de onde vem.
Combater o ego é uma grande
defesa contra a necessidade de
impor a nossa perspectiva empunhando armas de ódio e segregação. Estou em um estágio
de aprendizado e desejo que assim seja para sempre!

Dicas desta edição:
Como se relacionar bem
usando a Comunicação
Não Violenta
O psicólogo Masrshall Rosenberg
criou uma metodologia que tem
como objetivo exercitar a empatia nas relações interpessoais,

Renata Dias
Escritora, terapeuta e DJ
@renatadiasoficial
@muitoalemdemim_

minimizando conflitos e promovendo um maior entendimento
frente às adversidades. Thomas
D’Ansembourg oferece no seu
livro exemplos práticos com o
objetivo de nos fazer repensar
a condução dos nossos atos e
diálogos, fortalecendo a nossa
autoestima e trabalhando a autorresponsabilidade de maneira
leve, trazendo clareza e um olhar
compassivo perante as contrariedades cotidianas.

O poder da autorresponsabilidade
Criador do método CIS (Coaching Integral Sistêmico), Paulo
Vieira, a meu ver, tem exímia habilidade em gestão de pessoas. Não vejo melhor forma de se praticar o respeito se não
fazendo com que cada um comece a perceber a forma como
conduz a própria vida. Esse livreto é um manual com testes
que conduzem o leitor a posicionamentos positivos visando à
alta performance em todos os âmbitos, ampliando a percepção quanto a situações nas quais tendenciamos a nos portar
como críticos, vítimas e derrotistas, o que geralmente estimula o posicionamento social imoderado.

As ordens da ajuda
Depois que iniciei a minha formação em Constelações Familiares e Sistêmicas consegui compreender ainda mais a
relação de respeito que se institui entre o profissional, seja
ele constelador, terapeuta ou coach, e o seu cliente. É uma
leitura voltada para todos aqueles que se preocupam com o
desenvolvimento humano e ressalta que cada um tem as suas
particularidades que devem ser observadas sem julgamentos; uma forma de dizer que podemos dar suporte ao outro
na sua jornada, mas jamais utilizar dos nossos passos para
induzir que ele a percorra.
Despeço-me com uma cit ação de Bert Hellinger: “Alegro-me comigo tal como sou; alegro-me com o outro tal como
ele é, e alegro-me com o fato de que eu sou diferente dele e
ele é diferente de mim”. E essa é uma grande verdade!
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#sósevênabahia

Respeito:

fundamental para
uma vida digna
Respeito. Esta pequena palavra é de fundamental importância para aqueles que queiram ter uma vida digna, pois
ela é um agente formador do
caráter do ser humano. Sem
respeito não existe uma convivência pacífica na nossa sociedade. Respeito não deve
ser confundido com tolerância, afinal, tolerância não quer

dizer, necessariamente, algum
sentimento positivo. A noção
de respeito implica que ele
pode ser aplicado para uma
pessoa que fez algo certo, mas
também como uma promessa,
lei, acordo, entre outros. Na
maioria das nações é dito que
o respeito deve ser merecido.
Como diz o ditado: “respeito é
bom e eu gosto”.

Pôr do sol no Farol da Barra - Salvador/BA

152 | Let’s Go Bahia Jul/Ago 2019

Por Bel Saffe
/bel.saffe
@belsaffe100
71 99116-9661

Especial Bairros

Guarda imortal

da Bahia

Todo o entorno
da atual Basílica
Santuário foi
erguido pela
devoção. O Largo
do Bonfim, as
casas, as três
ladeiras e até
mesmo a Avenida
Dendezeiros
foram criados
pela Irmandade,
em 1798

Todas as religiões que são
praticadas neste mundo vasto
têm em comum uma questão
eterna e perene, que as preserva e motiva, ainda que alguns tenham a convicção de
que a tenham desvendado. É,
afinal, um dos mistérios unânimes da humanidade. No fim,
na morte, para onde vamos?
Devemos nos preparar para a
glória ou para o sofrimento?
Para o bom ou para o ruim?
Há 2019 anos, se contarmos pelo calendário romano,
apenas um homem retornou
com essa resposta. É ele,
por sua vez, que dá nome
ao tema do Especial Bairros

desta edição. Um milagre
atribuído a Jesus Crucificado,
o bom fim do capitão português Theodósio Rodrigues
de Faria, batizou aquele que
seria o lugar a abrigar a mais
importante – e homônima –
crença da Bahia.
À época das Grandes Navegações, Rodrigues de Faria,
conta a história, safou-se de
uma tempestade de maneira
que não pode ser explicada
se não pela intervenção divina. Como se costumava fazer
naqueles tempos, o capitão retribuiu a graça mandando talhar em madeira e ornamentos
uma imagem do seu salvador.

Fotos: Bruno Concha/Secom/divulgação

Matheus Pastori
de Araujo
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Especial Bairros
Em meados de 1745, durante uma viagem entre a cidade
portuguesa de Setúbal e o Brasil recém-descoberto, o militar
comerciante de escravos trouxe
a obra consigo para este Novo
Mundo. A princípio, a imagem
foi acolhida pelo templo de Nossa Senhora da Penha, na região
onde hoje temos a Ribeira.
Não havia colina, não havia
hino, não havia igreja, não havia
sequer bairro. Toda a comunidade que atualmente é vista e
revista por multidões foi, afinal,
consequência da fé em Nosso
Senhor do Bonfim, que passou
a ser adorado com este nome
a partir da mesma data de sua
chegada a esta então colônia de
Portugal. Todo aquele entorno
da atual Basílica Santuário foi erguido pela devoção. O Largo do
Bonfim, as vinte casas do entorno, as três ladeiras. Até mesmo
a Avenida Dendezeiros foi criada
pela Irmandade, em 1798.
A primeira versão da basílica, no entanto, teve ordem de
ser seguida por volta de um ano
depois da chegada da imagem
milagrosa. Theodósio juntou-se
a homens e mulheres que seriam, então, os primeiros fiéis de
Senhor do Bonfim. Esses não tinham ideia – costume irônico de
toda história – que ali estavam
dando início a algo que tomaria
proporções gigantescas e imensuráveis, se considerarmos a sua
verve simbólica.
Ali, nascia o culto daquele
que é tido como o Santo Padroeiro da Bahia. Esse posto, no
entanto, já estava ocupado por
Nossa Senhora da Conceição da
Praia. Toda sorte, inquestionavelmente, é Dele o nome mais
famoso e o mais exaltado em
todos os cantos da primeira capital do Brasil.
“Assim, o contato com o mar
e a fé aliada às tradições religiosas e às manifestações culturais
aos poucos mudariam a região.
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“Dessa sagrada colina
Mansão da misericórdia
Dai-nos a graça divina
Da justiça e da concórdia”

“

O contato com
o mar e a fé aliada
às tradições
religiosas e às
manifestações
culturais aos
poucos mudariam
a região

”

Rafael Dantas, historiador

A partir do final do século XVIII,
a Colina do Bonfim foi se consolidando como um referencial.
Sobre um terreno elevado com
vista privilegiada para os arredores até então não densamente povoados”, comenta o historiador Rafael Dantas, que confirma a grande influência exercida
pela religião no próprio reconhecimento da comunidade como o
bairro icônico que é hoje.
Nem tudo, porém, está documentado. Sabe-se que a basílica
foi dada como pronta em 1754,
mas não há, por exemplo, evidências oficiais de quando teve
início a tradicional e também secular Lavagem do Bonfim, uma

das maiores manifestações do
sincretismo religioso do país. Estudiosos estimam que ela tenha
surgido no século XIX, do curioso fato de que se viu que a igreja
realmente precisava de uma limpeza durante e após a novena
ao Nosso Senhor do Bonfim.
Esse serviço, a princípio, era
feito por escravas, damas de
companhia das devotas coloniais. O último dos nove dias é o
dia da festa. O segundo domingo após o Dia de Reis, celebrado em 6 de janeiro. A lavagem
acontece na quinta-feira anterior, que em 2019 levou mais de
um milhão e meio de pessoas a
subir a Colina Sagrada. “A estru-

tura da festa é a novena, a missa é o ponto alto, mesmo que a
programação tenha mudado um
pouco ao longo dos anos”, afirma o padre Edson Menezes, atual reitor da Basílica do Bonfim.
“No século XIX, as tradições
católicas e das religiões de matriz africana começaram a se
unir em um hibridismo mais evidente e marcante, mesmo que
ainda nesse período posturas
mais conservadoras não aceitassem tal elo”, pontua Rafael
Dantas, que traz talvez a questão mais debatida na atualidade
acerca do lugar, também sagrado para o candomblé e as suas
vertentes, nas quais o Nosso Senhor do Bonfim é até hoje representado por Oxalá.
Durante décadas, a Arquidiocese e o próprio Vaticano
optaram por ignorar os rituais
realizados pelos adeptos dessas religiões, as quais, contudo,
ajudaram a tornar a festa como
conhecemos hoje. Durante esse
período, as portas da basílica foram literalmente fechadas para
as milhares de baianas trajando
vestidos brancos ornados com
adereços dos mais diversos, que
abençoam anualmente o lugar
com orações, banhos de pipoca e água de cheiro. Elementos
sem os quais, na atualidade, é
improvável conceber a Lavagem
do Bonfim.

“Aos teus pés que nos deste o direito
Aos teus pés que nos deste a verdade
Trata e exulta num férvido preito
A alma em festa da tua cidade”

Revitalização

Hoje, a situação é diferente.
Reitor da basílica, padre Edson
admite que a Igreja não se envolveu na lavagem durante a
maior parte da história. Desde
2009, quando assumiu o cargo,
as coisas têm mudado. O padre
passou a dar a bênção aos fiéis e
mostrar a imagem do Senhor do
Bonfim. Em 2018, foi a mudança
mais radical: pela primeira vez,
o Nosso Senhor viu a lavagem.
Uma réplica da imagem original
foi carregada pelos fiéis durante

os oito quilômetros de procissão. Um marco na história.
Pouco antes da Lavagem de
2019, em uma revitalização capitaneada pela prefeitura, a Praça
do Largo do Bonfim foi ampliada, dando a sensação de continuidade das escadarias da igreja.
Toda a pavimentação do local
passou a ser composta por mo-

saico e grafismos marcados no
piso em pedra portuguesa. No
quesito trânsito, a requalificação
da Colina Sagrada promove uma
mudança significativa no local
através do redesenho do sistema viário, com a retirada das vias
em frente à entrada da escadaria
principal da Basílica do Bonfim e
à Casa dos Romeiros.
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Especial Patrimônio

Ao Passo da

histOria
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Após 20 anos, a
Igreja do Santíssimo
Sacramento do
Passo é revitalizada
e aberta ao público
Por Matheus Pastori de Araujo

Há uma crença popular de que Salvador
tem uma igreja para cada dia do ano. É
mentira. Nós temos mais do que isso: são
cerca de 372, de acordo com a Arquidiocese da capital, que não tem, contudo,
um número oficial para todo o Estado. O
que se sabe é que, apenas elas, atraem
em torno de 100 mil turistas todo o ano
para a Bahia. É compreensível.
A robustez magnânima desses monumentos é de deixar qualquer um deslumbrado, em um estado prolongado de contemplação. Se pensarmos na falta de tecnologia adequada para erguer toneladas
de pedra, tudo fica ainda mais fascinante.
Influenciadas cada qual por sua época, seus
costumes e governantes, é preciso repetir o
óbvio: as nossas igrejas são muito mais do
que apenas símbolos de uma religião.
Claro, são sagradas, e assim devem ser
vistas e respeitadas, mas peço a quem
acompanha este nosso Especial Patrimônios um olhar além. É preciso, no entanto,
os óculos não só da realidade, mas, sobretudo, do simbolismo, do rito e da tradição.
Cada vinco, cada afresco e cada traço
da arquitetura de uma construção como a
Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo
possuem um significado tão ou mais belo
do que o próprio nome do templo, conhecido por ter sido cenário do filme “O Pagador de Promessas”, baseado na peça do
baiano Dias Gomes e dirigido por Anselmo
Duarte, em 1962.
O nome pomposo se deve ao fato do
lugar estar localizado na Rua do Passo,
no Pelourinho, que, tradicionalmente, é o
caminho da procissão dos Sete Passos de
Jesus, realizada pelos carmelitas durante a
Semana Santa. O templo foi erguido como
um monumento de afirmação à presença
de Cristo na eucaristia. Todo o tema da
igreja, entre imagens, esculturas e afrescos, aponta para o mistério da fé no corpo
e no sangue do filho de Deus.
Conta a história que a já extinta Irmandade do Santíssimo Sacramento do Passo,
primeiramente, tentou se apossar da Igreja
de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos,
porém a Irmandade dos Homens Pretos
recorreu à Coroa portuguesa, que lhe deu
parecer favorável. Assim, os vencidos na
disputa tiveram de construir o seu próprio
lugar de adoração. Em 1736, apenas dois
séculos depois da própria descoberta des-
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Especial Patrimônio
ta primeira capital do Brasil, tiverem
início as obras que ergueriam o prédio cujas escadarias – de 55 degraus
– são, até hoje, parte do imaginário
popular do país.
Não há registro oficial de quando, de fato, a igreja ficou pronta,
mas ainda em 1820 e 1890 foram
feitas modificações importantes,
como a instalação de pinturas e
aperfeiçoamentos da Capela Mor.
Falando nela, na visita da reportagem à antiga sede da Irmandade
do Santíssimo Sacramento do Passo, o atual secretário da instituição,
Igor Bahia, chamou a atenção para
algo incrível diante das limitações
da engenharia do século XVII.
Se o observador se puser precisamente na linha que delimita o
meio do altar e olhar ao redor, perceberá que há uma irrefutável simetria entre os dois lados da igreja.
Seja pelos vitrais no teto, seja pela
disposição dos santos ou dos elementos mais simplórios, como os
lustres que iluminam as paredes da
nave. Para cada objeto à direita, há
outro correspondente, da mesma
importância e sentido, à esquerda.
Construída em uma mescla entre os estilos Barroco e Neoclássico, a igreja claramente foi erguida
seguindo a crença de que também
as proporções matemáticas de um
templo deviam aludir à divindade.
Para que tudo isso fosse revelado
e reaberto à visitação pública, a
Igreja do Passo foi completamente
revitalizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), após passar 20 anos

“365 igrejas a
Bahia tem. Numa
eu me batizei, na
segunda eu me
crismei, na terceira
eu vou casar com
a mulher que eu
quero bem”
Dorival Caymmi
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“

Um trabalho de
recuperação
primoroso

”

Padre Valson Sandes, capelão

fechada por conta das condições
precárias em que se encontrava.
Entre 2014 e 2018, mais de R$
11 milhões foram gastos entre pesquisa e restauração, que conseguiu
chegar à impressionante casa dos
90% de material original preservado. “A igreja ficou linda. Foi totalmente restaurada, com acesso para
pessoas com necessidades especiais e obras magníficas. Temos o
cemitério que está aberto à visitação, assim como as torres. Foi um
trabalho de recuperação primoroso”, afirma o padre Valson Sandes,
nomeado capelão do lugar.
Entre o material, está a porta
principal do templo, que, antes,
acreditava-se ser verde, mas se descobriu que o tom original da peça
de madeira maciça era, na verdade,
um azul forte. Contraste harmonioso com o restante da composição
do espaço, que voltou a se revelar
belíssimo. Ao centro, basta olhar
para cima para ver outro resultado
do restauro. Trata-se da arte do forro do teto, de perspectiva ilusionista, feita por Antônio Dias e Antônio
Pinto, em 1785. Retrata o Papa São
Gregório Magno, trazendo na mão
direita o Santíssimo Sacramento e
ladeado por anjos portando as chaves de São Pedro.
Com direito à visitação das torres
da igreja, cujas três badaladas dos
sinos acredita-se que concedam um
desejo, a Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo está aberta de
segunda a sábado. O valor da visita
convencional é de R$ 5, já as visitas
com direito às torres da igreja saem
por R$ 10 por pessoa. As missas são
celebradas às terças e quintas, às
17h, além da primeira e última sextafeira do mês, às 9h.
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Crônica

Sincronicidade:
a sutil arte de

invalidar
o acaso

“Nossa! Eu estava pensando em
você justamente quando você
ligou!”, que coincidência, não?
Para muitos sim, para mim, assim como para Carl Jung, não.
Passamos muito tempo desatentos aos sinais que o universo
nos envia, colocando no acaso
a responsabilidade das sincronicidades. A sincronicidade foi
definida como uma espécie de
“coincidência significativa” e
traz aquele sentimento de “não
foi por acaso” dentro de nós.
Quantos de nós já nos pegamos pensando em alguém que
há muito não víamos e, em um dia
qualquer, sem a menor pretensão
de que aquilo pudesse acontecer,
aquela pessoa entra justamente
na livraria em que estávamos e
a gente só consegue pensar em
como pode ser possível? Ou em
quando, mesmo em um dia corrido, paramos para olhar no relógio
e está lá, aquele pequeno sinal de
que você está na hora certa, no
momento certo e, possivelmente, no lugar certo para se ligar a
alguém: horas iguais. Não querendo romantizar, mas já o fazendo,
uma pessoa muito especial sempre me diz que quando se vê horas iguais é porque duas pessoas
estão simultaneamente pensando uma na outra. E, geralmente,
é sempre verdade comigo. Recentemente, coincidentemente
(ou não), ainda sem ter escrito
este texto, uma amiga me falava
sobre um evento que aconteceu
com a própria filha, que a fez
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questionar se não estamos conectados a uma força maior que
permite estarmos no momento
certo para ajudar a alguém.
A história, que foi parte da
inspiração para esta crônica, diz
não somente sobre sincronicidade, mas muito sobre como é
preciso estar atento aos presentes que recebemos do universo,
pois, muitas vezes, aquilo que a
gente gostaria ter está, literalmente, bem à nossa frente.

“

A sincronicidade
foi definida como
uma espécie de
“coincidência
significativa”
e traz aquele
sentimento de
“não foi por acaso”
dentro de nós.

”

Minha amiga me contava sobre quando a sua filha teve um
processo patológico, que, na
época, ainda estava sendo estudado e como isso a preocupava
porque só havia um médico na
cidade que poderia ajudar a sua
filha e, por ser o único, seria mais
difícil chegar até o mesmo para
buscar ajuda. Certo dia, como
quase sempre acontece com
as sincronicidades, ambas, passeando por uma praça, encontraram justamente o tal médico, ali,
bem na sua frente, sem esperar

Por Uli Moscozo
ou programar aquele encontro,
sendo possível, só depois desse
evento, iniciar o tratamento da
mesma. Essas pequenas “coincidências”, que muitas vezes
ignoramos ou nos recusamos a
credibilizar, dizem muito sobre o
quanto estamos dispostos a aceitar o que nos é dado de forma
positiva e inesperada. Questionamo-nos sobre determinados
problemas sem solução aparente
e, como em um passe de mágica,
aquilo que buscávamos estava
só esperando para acontecer no
momento certo.
Aquele alguém que encontramos “por acaso” e marca a nossa
vida para sempre; o dia em que
você não saiu de casa e recebeu
a ligação que tanto esperava; o
avião que não pegou e depois
você soube que caiu; a prova do
vestibular que você perdeu e te
fez descobrir os seus reais dons,
pois conseguiu pensar e escolher com calma uma carreira; o
emprego que você tanto queria
e perdeu a entrevista e depois se
descobriu empreendedor; nada
disso foi por acaso. A todo o
tempo, somos livrados de situações ou agraciados pela ocorrência delas porque nos permitimos escutar o universo. Pode
parecer coincidência, mas, com
certeza, você também não chegou a este texto “por acaso”.
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Descubra Madrid
Voe para Madrid com a
Air Europa e conecte-se
com mais de 40 cidades
europeias.
Voos saindo de Salvador as
terças, quintas e sábados.
Parcelamento em até 10X
sem juros.
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