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A cada página virada.
O novo.

COMUNICAÇÃO

Editorial

Vivo um momento 
ímpar! Um 

momento de muito 
aprendizado e 

também de muita 
oportunidade 

de ensinar! Um 
momento no qual 
me vejo tão perto 
dos meus ídolos! 

Estou inquieta! Sim, inquieta com 
o presente, com o futuro e com 
tudo que está acontecendo ao 
mesmo tempo e agora. E esta 
inquietude me leva a escrever e 
a compartilhar com os leitores 
da Let’s Go assuntos que me ins-
tigam. Esta edição tem algo de 
especial para mim: ela aguçou a 
minha curiosidade e mexeu com a 
minha percepção das coisas. Ou-
tro dia, recebi uma mensagem de 
um amigo me perguntando aon-
de eu ia parar e fechava me convi-
dando para irmos rápido, porque 
tínhamos um futuro para criar. É 
interessante ouvir alguém te con-
vidar para criar um futuro quan-
do se está com 52 anos de idade, 
mais interessante ainda quando 
esse convite vem de alguém de 
uma geração anterior a minha,  
em uma era que mistura tantas 
gerações diferentes… The Silent 
Generation (nascidos entre 1928 
e 1945), Baby Boomers (nascidos 
entre 1946 e 1964), Generation 
X (nascidos entre 1965 e 1980), 
Millennials (nascidos entre 1981 e 
1996), Centennials (nascidos entre 
1997 até o presente).

Logo após ler essa mensagem, 
cheguei à casa de meu pai. Dia de 
visitar o patriarca de 85 anos. Fi-
quei observando-o... Também ao 
meu irmão, meu tio, meus filhos, 
minha mãe, meu marido... e fiquei 
pensando na mensagem que ha-
via lido do meu amigo Rêmulo 
Farias, especialista em Conexões 
Humanas, e entendi que não im-
porta a idade que tenha e nem a 
qual geração pertença, fazemos 
parte da construção desse futuro 
tão próximo e que praticamente já 
chegou!

Vivo um momento ímpar! Um 
momento de muito aprendizado 
e também de muita oportunidade 
de ensinar! Um momento no qual 
me vejo tão perto dos meus ído-
los! O mais incrível: tudo isso acon-
tecendo em fatos isolados e não 
planejados e ao mesmo tempo 
tão conectados uns com os ou-

tros que parecem capítulos se de-
senhando diante dos meus olhos... 

Mas vamos ao começo de tudo 
isso. Fé! Este foi o tema escolhido 
para esta edição. Fé fazendo um 
contraponto com a tecnologia e 
com o futuro. Parece louca essa 
mistura, não é mesmo? Mas faz 
todo sentido. A Let’s Go Bahia 
vem trabalhando temas centrais 
a cada edição. Foco, amor, rein-
venção, florescer, gratidão, res-
peito e, agora, fé! Foque no que 
você quer para poder realizar os 
seus sonhos. Ponha amor no que 
está fazendo para não virar um 
workaholic infeliz; reinvente-se 

caso seja necessário e comece de 
novo; colha os resultados, porque, 
certamente, chegará o florescer; 
agradeça, porque é importante 
ser grato a cada conquista! Res-
peite quem busca realizar os seus 
projetos, porque o caminho é ár-
duo! Fé no futuro! Ele, com certe-
za, nos reserva boas surpresas e 
experiências! Entregue-se ao fu-
turo e compreenda que, seja você 
da geração que for, tenha você a 
idade que tiver, algo muito espe-
cial nos diferencia das máquinas; 
o sentimento!

Escolhemos para estrelar esta 
capa ela, que sozinha, pequena 
e aparentemente frágil, acreditou 

no seu projeto. Ela que atravessou 
as ruas da nossa cidade e, com fé 
no amor, na solidariedade e em 
um futuro melhor, se entregou a 
um projeto muito maior do que 
poderia ter imaginado um dia... 
Irmã Dulce, hoje chamada de San-
ta Dulce dos Pobres, é um ver-
dadeiro exemplo de fé! Somente 
com fé e acreditando verdadeira-
mente no que estamos fazendo 
seremos capazes de realizar gran-
des feitos.

Mas e por que misturar fé, tec-
nologia e futuro em uma só edi-
ção? Essa ideia surgiu de uma es-
cuta recorrente. As pessoas estão 
sépticas! A visão de futuro está 
assustadora em demasia para a 
maioria das pessoas e como a 
Let’s Go gosta de agendas positi-
vas e busca focar sempre no me-
lhor, esta edição tem a intenção 
de mostrar que, como tudo na 
vida, o futuro pode nos reservar 
muita coisa boa!

Quando Irmã Dulce poderia 
imaginar que um dia seria a Santa 
Dulce dos Pobres? Ela estava ali, 
pelas ruas de Salvador, dando o 
seu melhor! Acreditando que ela 
poderia fazer algo maior e ajudar 
o máximo possível de pessoas ca-
rentes. Mas o principal foi a força 
maior que a movia em direção aos 
seus objetivos: a sua fé! Sua cren-

ça de que poderia fazer a diferen-
ça, e fez! É esta a mensagem que 
queremos passar: acredite em 
você, no que se propõe a fazer, no 
futuro.

Esta edição teve a preciosa 
consultoria de pessoas que estão 
buscando fazer a diferença na-
quilo a que se propõem a fazer. 
Deixo aqui o meu imenso agra-
decimento a Fernando Caribé, 
que compartilhou o vídeo sobre a 
4ª Revolução no Grupo Business 
Bahia, do qual faço parte. Esse ví-
deo me inspirou e me fez buscar 
entender o que estava aconte-
cendo ao nosso redor. Agradeço 
a disponibilidade do Victor Cari-
be, Nelson Nectoux, Remulo Fa-
rias e Diego Oliveira, que fizeram 
parte da curadoria da matéria 
sobre a 4ª Revolução Industrial, 
escrita pelo jornalista Matheus 
Pastori. Deixo aqui os meus agra-
decimentos ao jornalista Otávio 
Queiroz, que aceitou o desafio de 
escrever a matéria de capa sobre 
a nossa Santa Dulce dos Pobres. 
Um desafio para todos nós neste 
momento tão emocionante para 
o nosso país e, sobretudo, para a 
nossa Bahia. Um agradecimento 
especial a Maurício Magalhães, 
que, mais uma vez, nos brinda 
com um texto incrível, encerrando 
a edição: Fé & Futuro.

O meu imenso carinho a este 
incrível time de colunistas e arti-
culistas que enriquecem a nossa 
revista com o conteúdo que nos 
trazem a cada edição. Aos ami-
gos da Investmundi que tanto nos 
ajudam a pautar a seção Brasil x 
Portugal e a cada um que acredita 
no que estamos nos propondo a 
fazer aqui. Boa leitura.
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Jornalista, escritora
e mãe de Chico

Claudia Giudice

Quem tem fé  
vai a pé.  
Prometo não  
parar de andar.  
Oxalá as coisas  
e as pessoas 
melhorem.

Plano B

Aprendi na Bahia que quem 
tem fé vai a pé. Nunca andei 
tanto por aí. Fico rodando 
feito barata tonta. Em casa. 
Na rua. No trabalho. Ando 
para pensar. Ando para ten-
tar entender. Ando para não 
perder a fé que sempre tive 
e que prezo tanto. Confesso, 
está resolvendo pouco.

Peço, portanto, desculpas 
aos otimistas, aos contentes, 
aos crentes e aos fiéis. Está 
difícil ter fé no presente, o 
que dizer do futuro? Longe de 
brigar com Deus e com meus 
santos e orixás do coração – 
Santa Dulce dos Pobres, São 
Francisco, Santa Clara, Santa 
Rita, Oxalá, Oxum e Oxóssi.

Meu problema não é ce-
lestial nem metafísico. Hoje 
mesmo acendi uma vela em 
minha capela em propósito 
de uma amiga querida, mui-
to amada, a professora Belina 
Gil Aguiar, que partiu para en-
cher o céu de poesia, carinho, 
amizade e humanismo. Sigo 
rezando, portanto. A minha 
fé está de farol baixo quando 
olho ao redor. Quando vejo, 
escuto ou leio meus compa-
triotas, vizinhos e compa-
nheiros de raça agindo, pro-
fessando e se manifestando. 

Está duro ter fé na humani-
dade, quando tem gente mar-
cando excursão para conhe-

vai a pé!
jei outro dia para a América 
Central e lá do alto, pela jane-
linha do avião, assisti apavo-
rada a navegação de milha-
res de pedaços de plásticos 
brancos no mar azul celeste 
do Caribe. Como pode, meu 
Deus, ainda ter gente achar 
normal jogar lixo por aí? 

Minha fé no futuro e na 
possibilidade de que outro 
mundo é possível ficou ain-
da mais fraquinha no mês de 
agosto – o tradicional mês do 
cachorro louco. Um brasileiro 
morreu por causa de saram-
po no país, a primeira morte 
por causa da doença neste 
século, depois de 22 anos. 
A doença erradicada voltou 
porque tem gente que acha 
que não precisa tomar vacina! 
O mês estava quase chegan-
do ao fim e eu caminhando, 
caminhando e cantando para 
não perder a fé. Não deu. De-
pois de uma série de decla-
rações escatológicas e inade-
quadas, o flagelo da questão 
ambiental nacional se tornou 
um problema – e uma vergo-
nha – internacional por causa 
das queimadas na Amazônia. 
Socorro, Deus, eu sei que eles 
não sabem o que fazem e di-
zem, mas está puxado. 

cer o limite da Terra plana! 
Como ter fé na raça humana, 
filha do trabalho de uma se-
mana de Deus, quando tem 
gente fina, elegante e educa-
da festejando a morte de um 
semelhante?

Como compartilhar se 
está impossível dialogar? Já 
tentou trocar palavras com 

aqueles que perderam a ca-
pacidade de discernir o que 
é história (aquela com H), o 
que são fatos, o que é a pró-
pria opinião e o que são fake 
news baratas? Como seguir 
tendo fé no futuro da nossa 
raça se tem gente repetindo, 
repetindo, repetindo (e pos-
tando) que não houve o ho-
locausto e que Hitler era um 
safado de um comunista?

Como acreditar que meu 
neto, se um dia vier a nascer, 
terá o prazer que tive e o di-
reito que tenho de nadar em 
um mar livre de plástico? Via-

Quem
tem fé
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Conexão Brasil-Portugal

O que é que
Portugal tem?

Mais de cem mil 
brasileiros 

escolheram 
Portugal 

para viver 
com as suas 

famílias. 
Saiba o
 porquê

Para nos ajudar a entender 
melhor esse fenômeno, convi-
damos o consultor da Invest-
Mundi Portugal, Cláudio Vina-
gre, que há mais de três anos, 
junto com o sócio Décio Aze-
vedo, vem auxiliando famílias 
que tomaram a decisão de vi-
ver além-mar. Para nos trazer 
uma experiência mais verídica, 
a InvestMundi convidou um dos 
seus clientes que já mora com a 
família em Lisboa há quase dois 

anos para um bate-papo.
O escolhido é Washington 

Mariano, baiano, empresário 
do ramo de alimentação indus-
trial, pai de dois filhos com ida-
des de 13 e 19 anos, que, junto 
com a sua esposa Adriana Oli-
veira, encarou uma mudança 
de vida para Portugal, decisão 
tomada após dois anos de pla-
nejamento e que hoje se re-
flete em uma vida muito mais 
tranquila e harmoniosa.

Mariano, sempre soubemos 
da sua paixão pelos EUA, 
onde passou várias férias e 
pensava um dia morar com 
a família. O que te fez mu-
dar de ideia e decidir por 
Portugal?
Quando Décio Azevedo, meu 
sócio, apresentou as oportu-
nidades que Portugal estava 
oferecendo para atrair os brasi-
leiros, confesso que não lhe dei 
a devida atenção; muito pelo 
contrário, o convidei para ir de 
férias, junto com a minha famí-
lia, para a Flórida. Ele foi uma, 
duas vezes e continuou me di-
zendo que Portugal era muito 
melhor para passear e viver, 
pois tinha a cultura viva e muita 
história, coisa que os EUA não 
têm. A oportunidade apareceu 
quando anunciaram que a ban-
da de rock AC/DC tocaria em 
Lisboa, em uma das suas últi-
mas apresentações mundiais, 
e isso eu não poderia perder 
e ainda estava retribuindo as 
idas de Décio aos EUA a meu 

Ficamos 
encantados com 

a beleza e a 
imponência de 

Lisboa e as suas 
ruas, que a cada 

canto contam 
uma história, 

com a culinária, 
com o sistema 
de transporte 

público, a 
segurança e toda 
a infraestrutura

convite. E lá fomos nós, rumo 
a Portugal, em maio de 2016. 
Após sete dias circulando pelo 
país, tive a certeza de que pre-
cisávamos voltar para conhecer 
mais. Ficamos encantados com 
a beleza e a imponência de Lis-
boa e as suas ruas, que a cada 
canto contam uma história, com 
a culinária fantástica, com o 
sistema de transporte público, 
a segurança e toda a infraes-
trutura, além, é claro, do idio-
ma que é a nossa língua-mãe.  

Logo, percebemos que era um 
bom lugar para se viver.

Como foi o amadurecimen-
to da ideia de morar em 
Portugal?
Fizemos algumas viagens  
para Portugal levando os nossos 
filhos, para que eles também 

Fotos: arquivo pessoal
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Conexão Brasil-Portugal
pudessem conhecer o país e 
ficamos todos impressionados 
com tudo o que vimos e a qua-
lidade de vida dos portugueses. 
Logo tiramos o NIF (Número 
de Identificação Fiscal), como 
o CPF no Brasil, abrimos uma 
conta no extinto Banco do Bra-
sil que ficava na Praça Marquês 
de Pombal, e nessa mesma via-
gem fizemos um tour imobiliá-
rio para vermos onde iriamos 
comprar um imóvel em Lisboa. 
A  semente já estava plantada e 
a ideia amadurecendo.

Como se deu essa mudança 
de país e quanto tempo le-
vou?
A partir dessa nossa decisão de 
morar em Portugal, sabíamos 
que só daria certo se houves-
se um consenso com os meus 
filhos, para isso, deixamos que 
eles escolhessem a escola na 
qual gostariam de estudar e 
que participassem da escolha 
do bairro e do imóvel que fôsse-
mos comprar. Com tudo resol-
vido com a moradia e a escola, 
o grande desafio era ter uma 
fonte de renda no além-mar. 
Em outubro de 2017, fui partici-
par de uma feira de franchising 
na cidade do Porto, justamente 
para conhecer algumas marcas 
portuguesas e verificar as opor-
tunidades de negócios. Já com 
a decisão tomada, precisava to-
mar as providências legais (coi-
sa que eu indico para que todos 
façam), ou seja, providenciar o 
visto de residência para morar 
ou investir legalmente em Por-
tugal. Procurei a Investmundi e 
iniciamos o tratamento de qual 
era a melhor e mais rápida mo-
dalidade de visto, foi, de fato, a 
decisão acertada, pois um mau 
assessoramento pode causar 
um prejuízo financeiro e, de cer-
ta forma, mexer com o emocio-
nal de toda a família, já que exis-
te uma expectativa enorme de 

que tudo dê certo, e tudo ocor-
reu muito bem e em dois meses 
o visto estava disponível. Com 
os vistos em mãos, era com-
prar as passagens e se mudar 
para Portugal. Creio que todo o 
processo de conhecer Portugal, 
verificar as oportunidades e re-
almente tomar a decisão de nos 
mudarmos ocorreu em um ano 
e meio.

E após quase dois anos 
morando em Lisboa, fazen-
do amigos, conhecendo 
mais de perto o povo por-
tuguês e os brasileiros que 
moram no país, como você 
vê esse grande fluxo de bra-
sileiros que estão migrando 
e quais os principais moti-
vos, a seu ver, que têm con-
tribuído para o sucesso des-
se êxodo?
O primeiro fator que eu cito, in-
felizmente, é o mau momento 
que vive o Brasil, principalmente 
no quesito segurança. Por outro 
lado, Portugal vive o oposto, é 
o terceiro país da Europa mais 
seguro para se viver, o turismo 
está muito bem, hoje, todo mun-
do quer vir a Portugal, e quando 

Hoje, todo
mundo quer vir 
para Portugal, 
quando falo 
todo mundo 

é o asiático, o 
africano, o norte-
americano, o sul-
americano e os 

próprios europeus, 
que enxergam 
Portugal como 

um dos melhores 
países para

se viver

falo todo  mundo é o asiático, 
o africano, o norte-americano, 
o sul-americano e os próprios 
europeus que enxergam Portu-
gal como um dos melhores pa-
íses para se viver. O fato é que 
o  mercado imobiliário está  su-
peraquecido, tanto nos grandes 
centros como Lisboa, Cascais, 
Porto, mas também em outras 
cidades emergentes e não tão 
distantes desses centros como 
Alcochete e Montijo, na região 
de Lisboa, e Vila Nova de Gaia, 
no Porto, por exemplo. Alugar 
um imóvel está ficando difícil e 
muitos brasileiros estão prefe-
rindo comprar e financiar pelos 
bancos europeus, justamente 
pelas taxas de juros que são 
muito baixas, 1,5 a 3% ao ano e a 
prestação pode ficar menor que 
o aluguel. Além dessas ques-
tões econômicas, eu destaco a 
rica culinária portuguesa, muito 
próxima da nossa, a facilidade 
da língua, a história e a cultura 
muito presentes em todo lado. 
Resumindo, aqui tem qualidade 
de vida a custo baixo.

Para finalizar, diga-nos o que 
a sua família acha de morar 
em Portugal e que dica você 
dá para quem pensa em mo-
rar aí?
Estamos bastante adaptados à 
rotina. O dia a dia aqui é bem 
mais fácil de lidar do que no Bra-
sil, o trânsito, a escola, o lazer... 
tudo muito mais fácil. E a mi-
nha dica para quem quer morar 
fora do Brasil é o planejamen-
to financeiro, viajar e conhecer 
bem o país para o qual você 
quer imigrar e seguir o caminho 
da legalidade. Para finalizar, eu 
destacaria que são muitas as 
cidades que ainda oferecem 
oportunidades e qualidade de 
vida para os brasileiros que 
querem vir para Portugal, mas 
tudo passa por um bom plane-
jamento, com o auxílio de uma 
assessoria profissional. 
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LEVI

VASCONCELOS

WWW.BAHIA.BA
SEU PORTAL
DE NOTÍCIAS COM 
40 ANOS DE
CREDIBILIDADE
O Bahia.ba é a melhor 

forma de você se informar 

sobre tudo de relevante 

que acontece no nosso 

estado.

O portal é liderado por 

Levi Vasconcelos, um dos 

mais influentes jornalistas 

políticos do estado, com 

40 anos de credibilidade.
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Coach de vida, palestrante 
e influenciador digital

o que você precisa
saber para chegar lá

Metas x
Sonhos: 

Fabiano LacerdaVocê está esperando que os seus 
sonhos se tornem realidade e 
mudem a sua vida? Sinto muito 
dizer, mas sonhos não são capa-
zes de transformar a realidade de 
ninguém. Pelo contrário, são as 
metas que podem dar uma gui-
nada na sua história.

Frequentemente, metas e so-
nhos são confundidos. Ambos 
descrevem aquilo que uma pes-
soa almeja alcançar, mas podem 
significar coisas muito diferentes. 
Tanto os sonhos quanto as me-
tas são resultados do desejo do 
trabalho e do empenho de uma 
pessoa, mas o que os diferencia é 
o período de tempo que duram e 
os resultados trazidos.

Ter sonhos é ótimo! Mas é pre-
ciso ter em mente que os sonhos 
não podem ser confundidos com 
planos, metas e objetivos. E para 
isso, o coaching pode ser uma 
ferramenta fundamental para 
ajudar a definir os objetivos, além 
disso, o coach guia o indivíduo 
em suas metas, tornando cada 
passo mais impactante. Portanto, 
para chegar exatamente aonde 
deseja, você precisa definir com 
clareza as suas metas para que os 
seus sonhos se tornem realidade. 
Então, sugiro que você coloque 
algumas peças no lugar certo:

Não confunda sonhos com 
objetivos. Sonhos são fáceis. 
Eles são imaginários e não pro-
duzem resultados tangíveis. É 

preciso mover-se para transfor-
mar os seus sonhos em ação. E 
você precisa de metas para po-
der concretizá-los. Os sonhos 
podem inspirar, mas somente os 
objetivos irão te ajudar a chegar 
aonde você quer. Metas são so-
bre a ação. Elas transformam so-
nhos em realidade e podem mo-
dificar você e a sua vida.

Metas têm tudo a ver com 
valores. Você tentou fazer ou 
deixar de fazer algo porque al-
guém falou que aquilo seria bom 
para você? Por exemplo, alguém 
falou que você deveria parar de 
fumar, porque isso faria bem à 
sua saúde. 

e não para os outros! Metas são 
baseadas na realidade. Objeti-
vos são aquilo que você pode, 
de fato, colocar em prática. Eles 
estão fundamentados na realida-
de do nosso mundo, e podem e 
devem ser grandes, mas não so-
brenaturais. 

Nossas metas exigem “arrega-
çar as mangas” e seguir em fren-
te. Nesse processo, podemos ser 
derrubados. Talvez muitas vezes. 
Talvez dolorosamente. Nossos 
sonhos nos motivam a nos levan-
tarmos cada vez que caímos. As 
metas são como luzes orientado-
ras para a realização dos nossos 
sonhos e requerem planejamen-
to. Eles clamam por uma ação fo-
cada. As metas precisam de data 
de início e de término. Elas têm 
um período de tempo, com um 
começo e um fim. As metas de-
sejam ser avaliadas e rastreadas, 
com métricas definidas. Já os 
sonhos são ilimitados e desme-
didos, exceto pelo potencial que 
sentimos que eles carregam para 
a nossa realização e felicidade.

Com os seus objetivos defi-
nidos, fica mais fácil colocar um 
plano em ação para conseguir 
alcançá-los. Você tem potencial 
para chegar aonde quiser, basta 
focar a sua energia na direção 
certa!  

Muitas vezes nos falta com-
preender se aquele objetivo é 
mesmo nosso ou se foi algo ou 
alguém que o “impôs” sobre nós. 
Às vezes, não conseguimos atin-
gir uma meta porque ela não está 
verdadeiramente ligada aos nos-
sos valores internos. Concorda? 
Portanto, antes de tudo, reavalie 
as suas metas, defina se o que 
está nesse objetivo é para você, 

 Life Coach

Os sonhos 
podem inspirar, 
mas somente os 
objetivos irão te 
ajudar a chegar 
aonde você quer.
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robusta, trouxe bastante transpa-
rência e segurança. Resta, entre-
tanto, aos participantes analisar 
os riscos inerentes a um investi-
mento financeiro.

Se nos detivermos às variáveis 
que influenciam no sucesso da 
poupança previdenciária, chega-
remos a três itens principais: o 
valor investido, seja através das 
contribuições mensais e/ou dos 
aportes extras (depende do fluxo 
de caixa de cada investidor); a re-
muneração do investimento pre-
videnciário, daí a grande impor-
tância da escolha de uma gestora 
e de um produto de qualidade; e 
o horizonte de tempo, sendo que 
quanto mais jovem iniciar, melhor, 
pois contará com a ajuda dos 
rendimentos para compor o sal-
do de aposentadoria. Podemos 
dizer que cabe ao participante e 
ao seu consultor montarem uma 
estratégia própria, considerando 
o prazo para a aposentadoria, o 
apetite a riscos e a disponibilida-
de financeira.

Um ponto que chama a aten-
ção e requer ser endereçado é 
acerca do correto entendimento 
dos participantes sobre as carac-
terísticas e coberturas dos planos 
de previdência, pois existem ain-
da muitas dúvidas nesse sentido. 
Uma venda consultiva, transpa-
rente e tecnicamente bem-feita 
ajuda muito na compreensão do 
produto que está sendo comer-
cializado. Por fim, gostaria de res-
saltar a importância da utilização 
do simulador de aposentadoria 
de forma periódica pelo partici-
pante (e não apenas no momen-
to da compra), visto que as pre-
missas como juros, longevidade 
e data de aposentadoria podem 
se alterar ao longo do tempo 
e impactar diretamente no va-
lor do benefício. As simulações 
constantes permitem que o par-
ticipante tenha a clara noção de 
como está o seu “plano de voo” 
rumo à aposentadoria e faça os 
ajustes necessários enquanto há 
tempo. 

Em função da Reforma da 
Previdência, o país vive um 
momento de otimismo com 
relação às contas públicas. 
O controle das despesas 
previdenciárias promove a 
solvência de longo prazo, 
estacionando o patamar do 
deficit público e reduzindo o 
risco de default (não paga-
mento da dívida). Esta ava-
liação já se reflete na queda 
das taxas de juros e no CDS 
(indicador do risco Brasil). 

Existe uma segunda deri-
vada da Reforma da Previ-
dência que será o incremen-
to da poupança interna de 
longo prazo. Com a criação 
do Fundo de Pensão dos 
Funcionários Públicos Fede-
rais (FUNPRESP) em 2012, 
os novos servidores federais 
passaram a ter um novo mo-
delo de previdência, no qual 
o regime próprio deu lugar 
ao regime de capitalização. 
O valor da aposentadoria 
passa a ser fruto do que o 
servidor conseguir poupar 
ao longo dos anos. Essa mo-
dalidade é forte estimulado-
ra de contribuições e apor-
tes extras, visto que a conta 
passa a ser individualizada e 
a responsabilidade recai so-

de juros, temos o grupo do 
“vai voltar tudo a ser como 
antes, aguardem”, são inves-
tidores que, por suas razões, 
não acreditam que podemos 
manter os juros baixos por 
muito tempo. 

Considerando o cenário 
econômico global, em que 
U$ 15 trilhões estão aloca-
dos em juros negativos pelo 

Administrador de Carteira de 
Valores Mobiliários (CVM)

Navegando em
taxas muito
baixas

Tiago Novaes Villas-Bôas

Em função da 
Reforma da 
Previdência,  
o país vive um 
momento de 
otimismo com 
relação às contas 
públicas. O controle 
das despesas 
previdenciárias 
promove a solvência 
de longo prazo.

Finanças

Neste novo cenário de taxa 
de juros reduzida, o investi-
dor tem de esquecer a cultu-
ra do CDI. Não é fácil, a coisa 
era boa demais: investimen-
to de alta performance, com 
liquidez diária e baixo risco, 
que subia em linha reta. Pa-
rece algo bom demais para 
existir, mas no Brasil existia e 
funcionou por muito tempo. 
As altas taxas da renda fixa 
deixaram os brasileiros mal-
-acostumados, o perfil de 
rentista predominou por dé-
cadas. Com o governo gene-
roso pagando a conta para 
todos os investidores, não se 
fazia necessário conhecer e 
saber avaliar as demais clas-
ses de ativos. 

Um sinal de mudança in-
teressante é a quantidade 
de novos cadastros na BMF 
Bovespa e de novos inves-
tidores em fundos imobili-
ários, sem falar do volume 
recorde de aportes em fun-
dos multimercados e ações. 
Muitos gestores fecharam 
os seus produtos em função 
da elevada captação. O efei-
to colateral deste cenário é 
que muitos investidores com 
perfil conservador estão 
sendo levados, sob a narra-
tiva do “vamos diversificar a 
carteira e melhorar o retor-
no”, para produtos sobre os 
quais não têm a menor ideia 
dos fatores de riscos. Como 
o Brasil sempre alternou en-
tre taxas altas e altíssimas 

mundo, somado às reformas 
e novas diretrizes econômi-
cas propostas pelo governo 
brasileiro (Ministério da Eco-
nomia), não me parece a me-
lhor decisão aguardar pelo 
pior. Obviamente, teremos 
ciclos de aperto monetário 
no futuro, mas parece im-
provável que a Selic volte ao 
antigo patamar alto de dois 
dígitos. 

bre o participante.   
Recentemente, os antigos 

servidores federais também 
tiveram a opção de migrar 
para o novo regime de ca-
pitalização, incrementando 
ainda mais o número de par-
ticipantes. Com relação aos 
Estados e municípios, alguns 
já possuem os seus planos, 
os chamados RPPS, porém a 
maioria ainda não possui um 
regime de previdência orga-
nizado, devendo ser mais um 
vetor para a geração de pou-
pança previdenciária.

No setor privado também 
é cada vez maior a busca por 
planos de previdência, visto 
que o INSS vem reduzindo 
o teto de cobertura. Os pla-
nos de PGBL e VGBL estão 
captando em níveis recorde 
e o regime fechado de pre-
vidência (fundos de pensão) 
já organiza a sua expansão e 
a conquista de novos partici-
pantes, através de iniciativas 
da ABRAPP.

Por fim, uma derradei-
ra medida incentivadora 
de poupança previdenciá-
ria, ventilada recentemente 
pelo governo, seria a de se 
alterar o modelo do regime 
geral da previdência, para 
que os novos entrantes já 
façam adesão ao modelo de 
capitalização, com conta in-
dividualizada. Todos esses 
estímulos à previdência in-
dividual irão gerar bilhões 
em reservas adicionais por 
ano, que provavelmente fa-
rão deslocar o patamar da 
poupança interna do Brasil 
para algo muito superior ao 
que é hoje, talvez algo pró-
ximo ao do Chile (23% do 
PIB). Não por acaso, países 
com alto percentual de pou-
pança tendem a ser macro-
economicamente estáveis. 
Quem sabe chega a nossa 
vez?
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O número de 
agentes autônomos 
de investimentos 
subiu 17% apenas 
no ano de 2018, 
chegando a 7.745 
profissionais. 

Veja como a inovação vem transformando o setor de investimentos  
Por Otávio Queiroz

O mercado de investimentos é, 
atualmente, um dos que mais 
cresce no país. A tecnologia é 
um dos principais fatores para a 
democratização do mercado fi-
nanceiro na era digital. A combi-
nação entre juros baixos, o cres-
cimento das plataformas digitais 
e o apoio dos reguladores na 
desburocratização dos proces-
sos permitem avanços no setor.

Hoje em dia, os bancos tradi-
cionais já não são mais as úni-
cas opções na hora de investir. 
Outras escolhas confiáveis são 
os bancos e as plataformas di-
gitais de investimentos, além 
dos agentes autônomos, que já 
abocanham uma grande parte 

58% dos brasileiros 
não têm nenhum 
investimento 
financeiro. 

desse mercado. Eles vêm se tor-
nando uma tendência mundial 
e estão se desenvolvendo e se 
popularizando cada vez mais no 
Brasil.

Para se ter uma ideia, de acor-
do com a Comissão de Valores 

Mercado de
Investimentos

nhece produtos de investimen-
to. Em respostas espontâneas, 
ou seja, sem opções de esco-
lha, apenas 45% dos brasileiros 
disseram conhecer um ou mais 
tipos de produtos, com desta-
que para a poupança, citada por 
32%.

Para o economista Felipe Ra-
mos, a pesquisa reflete uma rea-Mobiliários (CVM), autarquia 

responsável pela fiscalização e 
regulação do mercado de ca-
pitais brasileiro, o número de 
agentes autônomos de inves-
timentos subiu 17% apenas no 
ano de 2018, chegando a 7.745 
profissionais que passam a atuar 
em um mercado cada vez mais 
em expansão. E não para por aí: 
o número de fundos de investi-
mentos regulados pela CVM já é 
de 17.179 no país.

A explosão das fintechs e de 
empresas nesse setor começou 
a preocupar os grandes bancos 
e há quem acredite que eles es-
tão com os dias contados, mas 
para o economista e educador 

financeiro, Edval Landulfo, a 
chance de isso acontecer é mí-
nima. “Provavelmente, o que 
teremos é um mercado cada 
vez mais competitivo, mas não 
acredito no total desapareci-
mento dessas instituições. São 
empresas com grandes recur-
sos e com uma sólida operação 
financeira”, avalia.

A cultura é o  
principal entrave
Apesar de uma demanda cada 
vez maior no setor de investi-
mentos, boa parte dos brasilei-
ros ainda tem receio na hora de 
começar a investir. A falta de co-
nhecimento e de preparo finan-
ceiro faz com que muitos dei-
xem de movimentar o próprio 
dinheiro. E a maioria, quando o 
investe, não tem conhecimento 
das modalidades mais rentáveis. 

Uma pesquisa da Associa-
ção Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capi-
tais (ANBIMA) mostra que 58% 

dos brasileiros não têm nenhum 
investimento financeiro. A pes-
quisa revela ainda que mais da 
metade da população não co-

Business
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Nós inovamos 
porque deixamos 

de pensar no 
produto para pensar 
exclusivamente nas 
necessidades dos 

nossos clientes
 

Ricardo Ribeiro, CEO da 

BP Investimentos 

Os sócios Ricardo Ribeiro e Marcelo Barcellos são alguns dos responsáveis pelo sucesso da BP Investimentos

lidade já enraizada na forma de 
o brasileiro lidar com o dinheiro. 
“A maioria das pessoas não tem 
a familiaridade com os números 
e não possui educação financei-
ra. É algo cultural e difícil de ser 
mudado. Mas eu acredito que, 
com o tempo, passaremos a ter 
cada vez mais pessoas em busca 
de conhecimento sobre o mer-
cado e investindo o seu dinheiro 
de forma inteligente”, pontua.

Mudando as regras do jogo
Criada há 18 anos, ela cresceu 
e chacoalhou a engrenagem da 
indústria de investimentos no 

Brasil, antes dominada pelos 
grandes bancos. Além disso, 
mudou a forma de atuação das 
corretoras, fortaleceu os agentes 
autônomos e passou a tomar 
conta da distribuição de fundos. 
Quem é ela? A XP Investimentos, 
empresa avaliada, atualmente, 
em R$ 12 bilhões e que promete 
não olhar apenas os números, 
mas também a necessidade das 
pessoas.

Na Bahia, a responsabilidade 
de assumir toda essa filosofia 
é da BP Investimentos, maior 
escritório filiado à XP na região 
Norte/Nordeste. No primeiro 

semestre deste ano, a empresa 
atingiu a marca de R$ 1 bilhão sob 
custódia. “Nós inovamos porque 
deixamos de pensar no produto, 
como faziam os grandes bancos, 
para pensar exclusivamente 
nas necessidades dos nossos 
clientes. Nosso diferencial 
está aí: buscar soluções que 
atendam da melhor forma as 
pessoas”, conta o CEO da BP 
Investimentos, Ricardo Ribeiro.

A empresa, que hoje conta 
com escritórios na Bahia, em 
Sergipe e São Paulo, planeja 
atingir a marca de R$ 4 bilhões 
no ano que vem.   

Business
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É exatamente aí que o ho-
mem se torna não mais somente 
racional, mas inteiramente en-
tregue ao encontro do infinito. 
E é essa a espiritualidade do ser 
humano. Fenômeno conatural 
e imprescindível à sua comple-
tude. Tem-se assim que a espi-
ritualidade transcende dados e 
informações e, indo à raiz da ex-
periência, provoca um amadu-
recimento, levando a uma com-
preensão mais perfeita da vida.

Posto isso, não há dúvida que 

Djalma
Falcão

 Economista e 
Mestre em Família 

na Sociedade 
Contemporânea

Espiritualidade e negócios

podem coexistir?

Se me sinto 
tentado a não falar 
mais de Deus aos 
outros é, talvez, 
porque Dele não 
falo mais a mim 

mesmo
François Varillon

Necessário se torna, logo de 
início, salientar que não se tra-
ta aqui de religião, mas, sim, 
de religiosidade ou, melhor, de 
espiritualidade. Religião é um 
conjunto de princípios, crenças, 
dogmas e práticas de doutrinas 
religiosas buscadas em tradi-
ções – orais e/ou escritas – que 
unem os seus seguidores em 
uma mesma comunidade. De 
modo geral, hierarquizada, pou-
co tolerante com opiniões diver-
gentes e cultivando com fervor 
os seus ritos. Espiritualidade, por 
outro lado, “é a nossa consciên-
cia interior. É a fonte de inspira-
ção, criatividade e sabedoria. O 
que é espiritual vem de dentro e 
transcende as nossas crenças”, 
segundo Guillory.

Na história do desenvolvi-
mento humano, reconhece-se 
o quanto foi lento e profundo o 
despertar da razão e, com esta, o 
pleno desabrochar das suas po-
tencialidades ao longo de uma 
evolução que parece não ter fim. 
A matéria mais primitiva evolui, 
em um processo contínuo, para 
uma realidade cada vez mais 
complexa e rica. Os séculos re-
centes são a prova de um sem-
pre devir sem limites. É justa-
mente nesse instante histórico 
que se instala uma inexorável 
insatisfação que leva o homem à 
procura de algo mais profundo e 
mais além. E a imanência própria 
da sua natureza se inquieta e se 
interroga na busca – agora – do 
absoluto. Vai, inapelavelmente, 
ao encontro do incognoscível, 
inalcançável, mas sente, no seu 
íntimo, que dele precisa. 

e necessidades das comunida-
des que as sustentam.

A espiritualidade nos negó-
cios é uma nova visão de um 
novo comportamento que bus-
que, sobretudo, uma qualidade 
de vida baseada na ética e nos 
valores espirituais. Como diz 
Pedro Alves dos Santos: “A em-
presa que vive a era da espiritu-
alidade é a que se antecipa ao 
futuro”.

Este artigo não atingiria o seu 
objetivo caso se cingisse à mera 
e rápida exposição da importân-
cia da espiritualidade sem algu-
ma contribuição de ordem prá-
tica. Assim, deseja-se salientar 
que a espiritualidade nas organi-
zações está representada pelas 
oportunidades para realizar um 
trabalho com real significado no 
contexto da comunidade onde 
estão instaladas. Há que se iden-
tificar, assim, um sentido de ale-
gria e respeito pela vida interior 
de todos os seus colaboradores 
em que normas e regulamentos 
facilitem um sentido de integra-
ção e conexão com os outros, de 
modo a proporcionar um senti-
mento de plenitude, de realizar 
o desejo natural de encontrar o 
propósito último da vida e viver 
de acordo com ele. 

Enfim, trabalhar, produzir 
sem jamais perder a percep-
ção de que o encontro com 
o absoluto é, essencialmente, 
aprender, compreender, acei-
tar e viver totalmente a ideia 
de que somos muito mais que 
o nosso corpo, as nossas cren-
ças, os nossos conhecimentos, 
a nossa experiência. 

”

“

as organizações não podem ig-
norar essa força que existe em 
seus colaboradores, fornecedo-
res e clientes. Não se trata de 
criar espaços alternativos para 
meditação ou promover ora-
ções entre os funcionários. Isso 
pode até ser contraproducente. 
Espiritualidade nos negócios 
tem a ver com a visão huma-
nitária e responsável que deve 
andar junto com as expectativas 
dos resultados. As pessoas que 
comandam devem compreen-
der a importância de desenvol-
verem ações sustentáveis, em 
consonância com as aspirações 
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 Autos e Motos

Corolla é o primeiro

híbrido flex
       do mundo

CLÁSSICAS TRIUMPH
A Triumph, marca inglesa de 
motos clássicas, já tem loja 
em Lauro de Freitas. Entre os 
modelos ofertados na Bahia 
Triumph está a Tiger 800, nas 
versões XCx e SRx.

REVISA RENOVADA
A Revisa, uma das mais 
tradicionais revendas Ford do 
Brasil, passa por uma ampla 
reforma. Já estão prontos o 
amplo showroom e a área de 
serviços. Já, já, a nova oficina 
estará à disposição para os 
clientes na loja do Bonocô.

ARENA OFF-ROAD
O Arena Off-Road acontecerá 
entre os dias 24 de novembro 
e 1º de dezembro, na Fenagro, 
no Parque de Exposições 
de Salvador. Contará com a 
prova-final da temporada 2019 
do Campeonato Brasileiro 
de Rally Baja 4x4. O baiano 
Roberto Cunha poderá ganhar 
o seu sexto título na categoria.

LEILÃO NA BAHIA
Quem deseja comprar um 
carro antigo pode arrematá-lo 
no primeiro leilão de veículos 
antigos, que ocorrerá em 
paralelo ao 12º Encontro de 
Veículos Antigos da Bahia, 
de 5 a 8 de dezembro, no 
Shopping Bela Vista.

BYE-BYE DE MOTOS
O Bye-Bye 2019, evento de 
fim de ano dos motogrupos 
baianos, será entre os dias 12 
e 15 de dezembro, em Seabra, 
na Chapada Diamantina.

TORO 2020
A Fiat apresentou a picape 
Toro 2020. Entre as novidades, 
foram incluídas duas novas 
versões de entrada Endurance 
(uma flex com câmbio manual 
e uma diesel com transmissão 
automática de nove 
velocidades). Valor a partir de 
R$ 92.990. 

Carro mais vendido do mundo, 
o Corolla inova na 12ª geração 
com a inédita versão de motor 
híbrido. Seguindo o caminho 
do pioneiro Prius, híbrido mais 
vendido em todo o planeta, o 
Corolla feito no Brasil está remo-
çado, mais equipado e de me-
cânica totalmente nova. A briga 
entre os sedãs médios ganhou 
um forte capítulo com o lança-
mento do All New Corolla. Líder 
no segmento nos últimos cinco 
anos no país, o sedã da Toyota 
inaugura uma fase dos mode-

los mais limpos e de tecnologia 
avançada. O Corolla é o primeiro 
híbrido do mundo com motor 
flex – alimentado por gasolina 
ou etanol – produzido na fábrica 
de Indaiatuba, em São Paulo.

A Toyota oferece o novo Co-
rolla com duas opções de mo-
tores: 2.0L Dynamic Force flex, 
de 177 cavalos, com transmissão 
Direct Shift de 10 marchas e inje-
ção direta, e o inédito sistema hí-
brido que combina três motores, 
dois elétricos e um a combustão 
flex. Chega com motor 2.0L Dy-

namic Force disponível nas ver-
sões GLi (R$ 99.990), XEi (R$ 
109.990) e Altis (R$ 124.990), 
enquanto a exclusiva versão 
com sistema híbrido estará ape-
nas na opção topo de linha Al-
tis (124.990). De série, destaque 
para o novo multimídia com tela 
sensível ao toque de 8” e com-
patível ao Android Auto e Apple 
CarPlay. Nas versões mais caras, 
a Toyota entrega faróis em LED, 
pacote de segurança Safety Sen-
se, que inclui sistema de alerta 
de mudança de faixa, controle 
de velocidade de cruzeiro adap-
tativo, assistente de pré-colisão, 
alerta sonoro e visual e, se ne-
cessário, frenagem automática.

Q8 é o suprassumo 
dos SUV Audi

O Q8 desembarca de vez no 
mercado brasileiro. O modelo é 
completamente novo na linha 
de produtos da Audi e enalte-
ce a elegância de um coupé de 
quatro portas de luxo e a conve-
niente versatilidade de um SUV 
de grande porte. O carro tem 
capricho no visual esportivo e no 
acabamento interno.

A Ram, marca americana do Gru-
po FCA, chega com força ao mer-
cado brasileiro. No fim deste ano, 
os revendedores ganharão a nova 
picape Ram 2500, que já pode ser 
pedida em todo o país. Será ven-
dida apenas na versão Ram 2500 
Laramie e pelo valor sugerido de 
R$ 289.990. A Ram apareceu em 
grandes feiras do agronegócio 
com frente imponente, com nova 
grade, novos para-choques e no-
vos faróis, agora com luzes diur-
nas de LED. A picapona ao estilo 
USA traz a traseira e as laterais 

redesenhadas, com inéditas rodas 
de liga leve e lanternas iluminadas 
por luzes de LED, bem como no-
vos para-lamas e novos espelhos 
retrovisores externos. Sob o capô, 
a Ram tem um motor turbodiesel 
da Cummins, 28 quilos mais leve, 
com 6,7 litros e 6 cilindros em linha, 
que teve um ganho de 35 cavalos. 
Empurra 365 cavalos de potência, 
auxiliado pelo câmbio automático 
de 6 marchas, com ajustes para 
valorizar o sistema de tração com 
3 modos de operação: 4×2, 4×4 e 
4×4 com reduzida.

A Volvo prega a segurança e nos últimos anos tem ofertado tecnolo-
gia. A marca sueca avança com o lançamento do novo S60 contra os 
sedãs alemães. É uma espécie de mensagem: “Cuidado, BMW, Mer-
cedes-Benz e Audi!”. O S60 ganhou melhorias no visual e no pacote 
de suas versões construídas na moderna plataforma modular SPA 
(Scalable Product Architecture), a mesma dos modelos das séries 
90 (XC90 e S90) e 60 (XC60 e V60). A Volvo oferece as seguintes 
versões: S60 T4 Momentum – R$ 195.950 e S60 T5 Inscription –  
R$ 229.950. O sedã premium S60 se destaca pelo conjunto ótico 
com o distintivo formato em T – conhecido como “Martelo de Thor” 
–, além dos faróis Full LED, o mais avançado sistema de iluminação 
do segmento. Tem ainda iluminação de LED programada, para evitar 
o ofuscamento da visão de outros motoristas que vêm em sentido 
contrário ou que estejam à frente no mesmo sentido ao mudar auto-
maticamente entre um feixe de luz focado ou desfocado dos carros.

Jornalista automotivo 
mr.robertonunes@autosemotos.com

Roberto Nunes

Picapona RAM chega em 
versão única Laramie

Volvo S60 vai além da segurança
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Junto com a evolução da tecnologia outra questão também 
surge e traz dúvidas para aqueles que levam a sua privacidade e 
segurança de dados a sério

Por Otávio Queiroz

Segurança de dados:
conheça as melhores opções

Os dispositivos móveis, como 
smartphones e tablets, torna-
ram-se objetos essenciais no 
cotidiano de todos. Hoje, é qua-
se impossível achar alguém que 
não os utilize, seja para o traba-
lho, para marcar uma social com 
os amigos ou simplesmente 
para passar o tempo se divertin-
do em algum jogo on-line.

O volume de informações 
pessoais que transita nos corre-
dores virtuais é imensurável e a 
tendência é aumentar cada vez 
mais. Junto com a evolução da 
tecnologia outra questão tam-
bém surge e traz dúvidas para 
aqueles que levam a sua priva-
cidade e segurança de dados a 
sério. Afinal de contas, os gad-
gets móveis são seguros?

O ano passado ficou conhe-
cido por inúmeros casos de va-
zamentos de dados. Somente 
no primeiro semestre de 2018, 
foram contabilizados cerca de 
4,6 bilhões de dados vazados, 
sendo uma média de 219 infor-
mações furtadas por segundo. 

Até o final do ano, este número 
já chegava à casa dos 7 bilhões.

O Brasil é o país mais vulne-
rável a vazamento de informa-
ções, segundo o diretor do Ins-
tituto de Tecnologia e Socieda-
de do Rio de Janeiro (ITS-RIO), 
Carlos Affonso Souza. Para ele, 
os brasileiros valorizam pouco a 
privacidade e a segurança dos 
seus dados pessoais. “Dados, 
especialmente os pessoais, são 
o novo petróleo. São uma fonte 
de riqueza que vai ser cada vez 
mais explorada”, destaca.

Para o especialista em Se-
gurança da Informação, Allison 
Santana, a conscientização é 
o principal desafio para conter 
o vazamento de informações 
e invasões. “É comum encon-
trarmos usuários que instalam 
vários aplicativos, não utilizam 
antivírus, não atualizam os seus 
sistemas operacionais. Sempre 
digo que não adianta montar 
uma fortaleza digital e deixar-
mos a chave da porta debaixo 
do tapete”, afirma.

Os smartphones mais seguros 
do mercado:

iOS (Apple)
O sistema operacional presen-
te nos telefones da Apple é o 
mais seguro do mundo, devido 
às atualizações regulares que 
a fabricante envia para os seus 
smartphones e ao controle rígido 
dos aplicativos que são enviados 
para a sua loja.

de 

PrivatOS (Silent Circle)
Desconhecido pela maioria 
das pessoas, o PrivatOS é um 
dos smartphones mais se-
guros do mundo. Focado no 
mercado corporativo, os apa-
relhos fornecem criptografia 
para chamadas telefônicas, 
e-mails, mensagens de texto e 
navegação na internet. O mo-
delo mais atual e conhecido é 
o BlackPhone 2.

Android
É o sistema operacional mais uti-
lizado no mundo todo é também 
o menos seguro. Famoso por ir 
instalado em marcas como Sam-
sung, Motorola e Asus, o OS da 
gigante Google fica em último 
lugar no quesito segurança. Sur-
presa para alguns, mas nem tan-
to para outros. 
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As cidades inteligentes são o assunto do momento. Entenda o que 
são e a sua importância

Por Victória Milner

Arrisco em dizer que você já ouviu essa expressão antes. Em inglês ou não, as “cidades inteligentes” 
são o assunto do momento, e não necessariamente você precisa gostar de tecnologia, inteligência 
artificial, inovação ou outros desses conteúdos nerds para entender o seu funcionamento e 
importância. 

Basicamente, elas prometem um ambiente inclusivo, sustentável, tecnológico, seguro, todo 
planejado com uma infraestrutura de alto padrão, serviços compartilhados e mobilidade urbana, 
gestão de recursos hídricos, rede elétrica subterrânea, qualidade do ar, redução de custos e até 
lixeiras inteligentes. Ufa! Parece um sonho.

De acordo com o Cities in Motion Index, do IESE Business School, variáveis podem indicar o nível 
de inteligência de uma cidade, entre elas: capital humano, coesão social, economia, planejamento 
urbano, alcance internacional, governança e meio ambiente.

Smart Cities no
Brasil e

no mundo

As smart cities são criadas 
a partir de investimentos em 
cidades planejadas e inclusão 
de tecnologias e ações susten-
táveis, ou reavaliando os pro-
cessos de cidades já existentes 
para identificar melhorias que 
podem ser realizadas de acor-
do com as necessidades dos 
moradores e do local. Elas são 
importantes, pois desenvolvem 
serviços de emergência mais 
eficazes e organizados, equi-
pamentos capazes de possibi-
litar maior segurança de forma 
rápida e o aprimoramento dos 
serviços de transporte que pos-
sam ser sustentáveis e econo-
micamente acessíveis. Tudo em 
prol de uma melhor qualidade 
de vida. 

Pegando o gancho dessa li-
nha de mobilidade urbana, re-
centemente, Salvador ganhou 
um aplicativo 100% baiano cha-
mado ItMov (Inteligência e Tec-
nologia em Movimento), desen-
volvido no Parque Tecnológico 
da Bahia e que promete operar 
as menores taxas de serviço em 
relação aos demais aplicativos 
que já existem no mercado. 

“Todos os esforços de ino-
vação devem estar contextu-
alizados e inseridos no desen-
volvimento e na implantação 
de políticas públicas urbanas 
mais amplas. Nossa plataforma 
promove isso: a tecnologia para 
a melhoria dos serviços presta-
dos à população”, afirma Victor 
Midlej, sócio do app. Ele ainda 
explica que o ItMov facilita a 
vida de passageiros e moto-
ristas, pois oferece inteligência 
para que ambos façam os seus 
deslocamentos de forma mais 
rápida, evitando engarrafamen-
tos. 

Vale destacar que empre-
sas startups só crescem e ine-
vitavelmente trazem melhores 
condições em termos tecnoló-
gicos, de praticidade, agilidade 
e economia para os moradores 

das grandes (ou não) cidades, 
mesmo que elas não possam 
ser consideradas inteligentes 
somente pelo fato de possu-
írem esses tipos de serviços 
(iFood e Uber, por exemplo). 
Para uma cidade ser conside-
rada inteligente, o ambiente, a 
economia e a sociedade devem 
estar interligados e coexistirem. 

E para os não patriotas que 
pensam ser quase impossível 
ter uma cidade inteligente no 
Brasil, segundo o Ranking Con-
nected Smart Cities, elaborado 
por meio de análises de pu-
blicações nacionais e interna-
cionais e indicadores sobre a 
temática de cidades inteligen-
tes, sustentáveis, conectadas e 
afins, Campinas, a maior cidade 
do interior de São Paulo, é con-
siderada a cidade mais inteli-
gente e conectada do país em 
2019. 

Na edição deste ano, Cam-
pinas se destacou nas áreas de 
economia, tecnologia e inova-
ção, empreendedorismo, go-
vernança e mobilidade, sendo 
a primeira vez que uma cidade 
que não é uma capital lidera o 

ranking. É referência em polo 
universitário, com a UNICAMP 
e a Pontifícia Universidade Ca-
tólica, polo tecnológico, polo 
de inovação e região industrial 
com forte apelo logístico e de 
distribuição. 

A instituição considera 70 
indicadores que são avaliados 
nos municípios. O total de pon-
tos é 69,5, e Campinas obteve 
a nota 38,977. A avaliação está 
acima da metade dos pon-
tos máximos. Após Campinas, 
aparecem São Paulo, Curitiba e 
Brasília. 

Na Região Norte, a cidade 
mais inteligente e conectada 
é Palmas, capital do Tocantins, 
que está na 19ª posição. Recife, 
capital de Pernambuco, é a pri-
meira cidade do Nordeste na 
lista, na 23ª posição.

Ampliando os horizontes, 
descobriremos que em Song-
do, na Coreia do Sul, os edifí-
cios possuem um sistema loca-
lizado em todos os apartamen-
tos para que os resíduos joga-
dos ali sigam direto para uma 
central de coleta de lixo e, as-
sim, caminhões não precisem 
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O MELHOR DO
MEU ALMOÇO
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circular pelas ruas. Os detritos 
são utilizados para abastecer 
incineradores que geram ener-
gia. Barcelona e Copenhague 
também estão entre algumas 
das cidades mais inteligentes 
do mundo.

No geral, quando se fala so-
bre o quão inteligente é uma 
cidade, salienta-se que ela é 
capaz, entre outras coisas, de 
se adaptar às mudanças diárias 
que vêm se evidenciando nas 
cidades. 

O foco no cidadão é essen-
cial, pois os problemas são cau-
sados por ele, é ele quem sofre 
os reflexos disso e é ele quem 
pode ser parte do processo de 
solução. É claro que todas as 
cidades  continuarão a ter pro-
blemas, mas a forma de abor-
dá-los mudará totalmente as 
suas consequências. Essa ad-
ministração inteligente aumen-
tará a satisfação das pessoas 
em relação ao funcionamento, 
e também possibilitará melho-
rias em investimentos e trans-
formações em todo o cenário 
comercial.

 
APLICATIVOS ÚTEIS

UNIVERSAIS:
 
 Waze - aplicativo que 
se baseia na navegação por 
satélite e que contém infor-
mações de usuários e detalhes 
sobre rotas.
 
 WhatsApp - um apli-
cativo multiplataforma de 
mensagens instantâneas e 
chamadas de voz para smar-
tphones. 
 
 Signal - serviço de 
mensagens criptografadas 
e que usa a internet para en-
viar mensagens individuais e 
em grupo, que podem incluir 
arquivos, anotações de voz, 
imagens e vídeos

 Uber - aplicativo de 
transporte que permite a bus-
ca por motoristas baseada na 
localização.

 Uber Eats- plataforma 
de pedidos e entrega de ali-
mentos on-line.
 
LOCAIS

 Onde está meu trio? 
-  o aplicativo traz o guia do 
Carnaval de Salvador, com in-
formações sobre a programa-
ção, localização de camarotes 
e postos de serviços em tem-
po real, através da tecnologia 
de GPS.

 itMOV - aplicativo de 
mobilidade urbana.
 
 Detran-BA - através 
do aplicativo, o cidadão pode 
acessar uma série de serviços 
relacionados a condutores e 
veículos.

 Coelba - no aplicativo 
são oferecidos os serviços de 
registro de falta de energia, re-
ligação e via para pagamento. 

 Embasa -  através do 
aplicativo, é possível acessar a 
segunda via da conta de água 
e/ou esgoto, histórico das 12 
últimas contas de consumo, co-
municação de vazamento de 
água ou de extravasamento de 
esgoto, entre outros serviços.

 CittaMobi - aplicativo 
que informa o horário de todos 
os ônibus de Salvador.

 SAC BA Mobile - aplica-
tivo destinado aos cidadãos que 
necessitam dos serviços e infor-
mações oferecidos pela Rede 
SAC.

NACIONAIS

 Cataki - aplicativo que 
serve para aproximar pessoas 
com consciência ambiental e 
catadores de materiais reciclá-
veis.

 Ifood - aplicativo atuan-
te no ramo de entrega de comi-
da pela internet, sendo líder no 
setor na América Latina.

 99 - aplicativo brasileiro 
de transporte de pessoas que 
conecta passageiros com mo-
toristas cadastrados nas redes 
de táxi das prefeituras de forma 
gratuita, sem repassar as tarifas 
adicionais para o cliente ou di-
minuir os dos ganhos do taxista.

 e-Título - aplicativo mó-
vel para a obtenção da via digi-
tal do título de eleitor. Permite o 
acesso rápido e fácil às informa-
ções do eleitor cadastradas na 
Justiça Eleitoral.
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mete. O advento da energia 
elétrica, atribuído a Benjamin 
Franklin, e o feito de Ford de-
terminaram o início do perío-
do que, depois, historiadores 
denominariam de Segunda 
Revolução Industrial. Seria a 
primeira intervenção plane-
tária de algo que viraria re-
gra. A tecnologia. 

Com o computador, o fax, 
a internet, a engenharia ge-
nética e o celular, o século 
XXI marcaria não somente a 
virada do milênio, mas tam-
bém a Terceira Revolução In-
dustrial da humanidade. 

Assim, conectados, diante 
de um terreno fértil para a 
propulsão da produção e do 
acesso à informação, estima-
se que tenhamos produzido 
mais conhecimento nos últi-
mos 20 anos do que em todo 
o resto da história da civiliza-
ção moderna. 

A antevisão do 
conhecimento  

total do homem  
por ele mesmo  

está mais 
 próxima

Rêmulo Farias,
pesquisador do

Comportamento Humano

Tecnologia

A Quarta 
Revolução 
Industrial
Discussões sobre o “Mercado 4.0” 
começaram a ser suscitadas a partir 
do momento em que aquele futuro 
previsto pelos Jetsons, em 1962, não 
parecia mais tão distante

Por Matheus Pastori de Araujo
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Em 1913, a máxima de uma 
das lógicas humanas mais 
recorrentes fez-se soberana 
diante de um tempo que es-
tava prestes a mudar. Graças 
à migração da população do 
campo para as cidades que 
viriam a se tornar grandes 
metrópoles e megalópoles 
mundiais, a demanda para 
todo tipo de produto se mul-
tiplicou exponencialmente. 
Da necessidade veio a solu-
ção. 

Henry Ford cravou o seu 
nome na história do capita-
lismo moderno ao ser o pio-
neiro naquele que seria o 
mais primitivo e revolucioná-
rio método de atendimento 
àquela necessidade. A famo-
sa linha de produção no pa-
drão eternizado por Charles 
Chaplin era, à época, a solu-
ção perfeita e definitiva. 

Aplicando conceitos vin-
dos de outras áreas, inclusive 
de um matadouro, o magnata 
desenvolveu um sistema no 
qual um carro em constru-
ção era movimentado e cada 
operário era responsável por 
uma fase da montagem.

As primeiras esteiras me-
cânicas faziam com que um 
veículo fosse construído, 
peça por peça, em nada me-
nos do que um extenso fluxo 
de cerca de 84 etapas. Em 
cada uma delas, um ou dois 
homens eram responsáveis 
apenas por aparafusar uma 
placa de ferro, enquanto ou-
tros dois, por sua vez, se ocu-
pavam em verificar se o tra-
balho estava correto.

Centenas de milhares de 
pessoas foram empregadas, 
o automobilismo foi massi-
ficado, enquanto a sua in-
dústria passou a ser um dos 
maiores imperativos da eco-
nomia moderna. Naquela 
área, o sistema criado por 
Ford evoluiu ao toyotismo, 

em que conceitos de produ-
ção enxuta, diversificação de 
produtos e extremo cuidado 
com a qualidade tornaram-se 
mandatórios.

No entanto, até hoje, a li-
nha de montagem é conside-
rada a maior inovação da in-
dústria automobilística. Não 
é, porém, o que o futuro pro-
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“A internet descentralizou 
a informação, porém centra-
lizou o controle de dados nas 
mãos de corporações como 
Facebook, Apple, Amazon 
e Google. Quando o produ-
to ou serviço for gratuito, 
provavelmente nós somos 
o produto. Dados esses que 
são coletados em uma es-
cala nunca vista por senso-

res existentes em um núme-
ro crescente de dispositivos 
conectados”, afirma Victor 
Caribe, estudioso especia-
lista na chamada Revolução 
Digital. 

O avanço é tão rápido, tão 
constante e tão contunden-
te que discussões sobre a 
Quarta Revolução Industrial, 
ou “Mercado 4.0”, começa-
ram a ser suscitadas a partir 
do momento em que aque-
le futuro previsto pelos Jet-
sons, em 1962, não parecia 
mais tão distante. 

“A antevisão do conheci-
mento total do homem por 
ele mesmo, e da consequen-
te melhoria nos relaciona-
mentos com seus pares, está 
mais próxima de se converter 
em realidade do que a desse 
mesmo homem entender – 
e conviver – pacificamente 
com a tecnologia, até mesmo 
pela velocidade com que ela 
evolui”, avalia Remulo Farias, 
pesquisador do Comporta-
mento Humano.

Robôs já falam e limpam 
casas – sem reclamar –, pais 
já acompanham os seus fi-
lhos por câmeras, máquinas 
já advinham os nossos gos-
tos musicais, nos sugerem o 
que vestir, nos avisam sobre 
compromissos agendados 
e chegam ao cúmulo de fa-
zer diagnósticos precisos de 
possíveis futuras doenças 
que possamos desenvolver. 
Isto só para fazer uma com-
paração com aquele ingênuo 
desenho animado.

“A quantidade de infor-
mações gerada chegou a 
um nível tão alto que preci-
samos de cada vez mais po-
der computacional para po-
der fazer uso delas e tomar 
decisões mais assertivas. 
A inteligência artificial tem 
a capacidade de aprender 
com o ambiente e vem para 

Estamos no
 meio de uma  
revolução da  

Medicina movida 
por tecnologias 

exponenciais
Victor Caribe,

especialista em
Revolução Digital

Collective 
Learning é uma 

curadoria de
 conteúdo 

alimentada pelo 
poder da 

inteligência
 coletiva, 

navegando em duas 
dimensões
Nelson Nectoux,
especialista em

Revolução Digital

complementar o nosso po-
der cerebral em diversas áre-
as. Estamos no meio de uma 
revolução da Medicina mo-
vida por tecnologias expo-
nenciais como a Inteligência 
Artificial, sensores, Robótica, 
impressão 3D, big data e se-
quenciamento do genoma”, 
comenta Caribe. 

No Vale do Silício, berço 
das mais importantes inven-
ções desta nova realidade 

Nosso
futuro  

dependerá 
da ética

 de quem 
escreverá os 
algoritmos 
dos nossos 

destinos 
Carmina Hissa,

advogada especialista
em Direito Cibernético

to com o Watson, inteligência 
artificial da IBM pensada ex-
clusivamente para a área de 
Saúde. Mas não se assuste. Os 
humanos não somente estão 
incluídos neste novo cenário, 
como também serão impres-
cindíveis nele. 

“Precisaremos de leis espe-
cíficas sobre o uso da Inteli-
gência Artificial, para coibir o 
uso inadequado ou até impe-
dir o desenvolvimento de ro-
bôs que sejam independentes 
ou que criem uma linguagem 
própria, a qual os seres huma-
nos não consigam codificar. In-
dependentemente de códigos 
e legislações, o nosso futuro 
dependerá da ética de quem 
escreverá os algoritmos dos – 
e, em consequência, – nossos 
destinos”, diz Carmina Hissa, 
advogada especialista em Di-
reito Cibernético.

Ou seja, ironicamente, é 
possível dizer que a própria 
perfeição da automação é o 
que nos torna superiores ao 
que esteja por vir. As nuan-
ces da personalidade huma-
na, perpassando pelos nossos 
mais indecifráveis e indescrití-

que passamos a construir, a 
inteligência coletiva, intrínse-
ca à sociedade em rede, é um 
dos maiores aliados de pes-
quisadores, desenvolvedores 
e empresários que há muito 
veem lucro na tecnologia de 
alto nível. Trata-se de um mo-
vimento chamado “Collective 
Learning”, iniciado pelos bra-
sileiros Victor Caribe e Nelson 
Nectoux, também estudioso 
da Revolução Digital.

“Trata-se de uma platafor-
ma educacional que organi-
za o aprendizado fora dos 
muros institucionais. Todo o 
conteúdo é alimentado pela 
comunidade de mentores e 
colaboradores para a própria 
comunidade. Um ecossiste-
ma que permite que as pes-
soas aprendam umas com as 

outras. Nosso objetivo é ser 
a maior plataforma de cura-
doria de conteúdo alimenta-
da pelo poder da inteligên-
cia coletiva, navegando em 
duas dimensões: High Tech 
(tecnologias emergentes) 
e High Touch (habilidades  
humanas). Duas perspectivas 
diferentes, mas que, quando 
alinhadas, estão mudando 
a maneira como nós geren-
ciamos empresas”, explica  
Nectoux. 

 
Robôs vão
dominar o mundo?
Talvez o leitor tenha dificulda-
de em aceitar que este não é 
apenas o futuro, já é a realida-
de. Médicos nos Estados Uni-
dos já procuram cursos para 
aprender a clinicar em conjun-
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Tecnologia

Um trabalho 
que a 

máquina 
faz melhor

 que um 
humano 

é um 
trabalho

 desumano
Lígia Zotinni,

pesquisadora do Futuro
em Direito Cibernético

Uma empresa de seguros no Japão demitiu mais de 30 funcionários, eles foram substituídos  
por um sistema de inteligência artificial que pode calcular os pagamentos aos seus segurados

A 11ª edição da Feijoada do Tivoli Ecoresort, promovida pela Revista Let’s Go Bahia, 
movimentou a tarde de domingo (29/09) em Praia do Forte. Na ocasião, a pu-
blisher Verônica Villas Bôas recebeu empresários e imprensa no paradisíaco re-
sort cinco estrelas que, mais uma vez, sediou uma reunião de negócios descontraí-
da e animada, responsável por ser uma grande oportunidade de ampliar o networking. 
A abertura do evento ficou por conta do presidente da Associa-
ção Comercial da Bahia (ACB) e do Grupo de Líderes Empresariais (LI-
DE-BA), Mário Dantas, e do fundador do Grupo Business Bahia, Carlos Falcão. 
Já os cantores Matheus Vidal, do Olodum, e Gilmelândia foram protagonistas de uma home-
nagem a Irmã Dulce, interpretando uma canção de autoria do empresário Nizan Guanaes. 
Nomes importantes do mundo dos negócios local marcaram presença no evento, que con-
tou com o patrocínio e apoio de grandes marcas.

veis traços, a nossa complexi-
dade ultracriptografada e, es-
pecialmente, a nossa empatia 
uns pelos outros é o que ga-
rantirá o nosso futuro. 

“Sim, a maioria das empre-
sas terá uma mão de obra ro-
bótica de forma maciça. Essa é 
umas das tendências que mais 
assusta. Entretanto, gosto de 

acreditar que um trabalho que 
a máquina faz melhor que um 
humano é um trabalho desu-
mano. Quando os trabalhos 
que realizamos hoje de forma 
mecânica e repetitiva forem 
delegados aos robôs, teremos 
a liberdade para viver de for-
ma mais humanizada, priori-
zando as nossas produções de 
riquezas”, tranquiliza Lígia Zo-
tinni, pesquisadora do Futuro. 

De acordo com a pesquisa-

dora e estudos na área, deve-se 
investir em atividades e profis-
sões que tenham os seus de-
sempenhos relacionados com 
habilidades essencialmente 
subjetivas como criatividade, 
perspicácia, interpretação, di-
plomacia, senso estratégico, 
noções de ética, moral... Ora, 
de humanidade. 

A tendência é que deixe-
mos o trabalho pesado para 
quem é de ferro.  

Fotos: divulgação
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Sentados: Lorena Rocha  e Ruben Delgado 
De pé: Lucas Villas Bôas e Verônica Villas Bôas

Sentados: Gustavo Almeida  e Laura Guimarâes
De pé: Roberto e Lilian Dâmaso,  Verônica Villas 
Bôas, Cristiane e Tiago Novaes Villas Bôas

O cônsul chileno, Vidal Sorto Rubio, marcando
presença na Feijoada do Tivolli

Pedro Aragão e convidados representando o Alphaville 
Guarajuba

Equipe da Essence Comunicação, marcando presença na 
Feijoada do Tivolli

Grupo Business Bahia marcando presença na Feijoada do 
Tivolli

Antônio Bispo (Bispo Eventos) e Ana Paula Costa  Pinto

Luciana Fraga Belmonte  (Marketing CLARO BAHIA) 

Jefrey Athayde, Djalma Falcão, Verônica Villas 
Bôas, Eduardo Mariano, Maria Medeiros, Ildázio 
Tavares, Lucas Villas Bôas e Carlos Falcão 

Marcos Paulo Barbosa Góis (Gerente-Geral de Unidade 
da Itaipava) e Família

Ricardo Galvão e Patricia Santana

Gabriela Ponce e Elaine Abreu

Milena Oliveira (Milena Oliveira Confeitaria)

Paulo Freitas  (CEO Bpago)

Dr. Bruno Goldinho e Fernanda Goldinho 

Sydiney Resende e Maria Olga

Verônica Villas Bôas e Ildazio Tavares (Programa 
Conectados)

Alan Fontes e Deborah Fontes
(@daquidesalvador)
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TORNE SUA FESTA
INESQUECÍVEL!

MÚSICA AO VIVO
ILUMINAÇÃO
SOM
PAINÉIS DE LED
BANDAS &
PALCOS.

hamornizi

www.harmonizi.com.br

Jantar ACB
Aconteceu na noite do dia 3/10 o jan-
tar da Associação Comercial da Bahia 
(ACB), promovido pela diretoria que 
assumiu recentemente a administra-
ção da casa. O evento, que reuniu 
grandes empresários e personalida-
des da Bahia, prestou uma merecida 
homenagem ao empresário Teobaldo 
Costa, que vem se destacando pela 
capacidade da sua empresa na gera-
ção de empregos e oportunidades.

Fomentando negócios e trabalhando 
em prol de manter os empresários 
baianos unidos no objetivo de pro-
mover o Estado, a ACB vive um novo 
momento e o evento abriu essa nova 
fase com o empresário Mário Dantas 
à frente da presidência da associação.

O próximo evento da ACB vai con-
tar com a presença do CEO e funda-
dor da XP Investimentos, Guilherme 
Benchimol, que vai participar de um 
bate-papo em Salvador. Benchimol 
desembarca na capital baiana no dia 
30 de outubro para um almoço com 
investidores; o encontro tem o apoio 
da BP Investimentos. Confira as fotos 
do jantar. 

Ana Ferraz Coelho (Diretora primeira tesoureira) Mário 

Fábio Tucilho (Record) e Teobaldo Costa 
(Atakarejo)

Alvarenga, Mário Dantas e Thiago 
Oliveira

Mário Dantas, Maurício Barbosa (Secretário de Segurança 
Pública do Estado da Bahia) e Eduardo Salles (Deputado 
Estadual)

José Azevedo Filho (ALPOP), Paulo Marques (Fera Pala-
ce), Verônica Villas Bôas (Let`s Go Bahia) e Carlos Falcão 
(Diretor primeiro secretário da ACB e fundador do

Mário Correia Dantas de Carvalho (Presidente da 
ACB e Lide-BA)  e Teobaldo Costa (Atakarejo)

Mário Correia Dantas de Carvalho (Presidente 
da ACB e Lide-BA) e Carlos Sérgio Falcão (Diretor 
primeiro secretário da ACB e fundador do Business-BA)

Sentados: Joacir Góes e Ângelo Calmon de Sá 
De pé: Paulo Góes e Mário Dantas Mário Dantas e José Dâmaso

Networking
Da Redação
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Um ano do Grupo 
Business Bahia 
O Grupo Business Bahia, sob o comando 
do empresário Carlos Falcão, completou 
um ano no mês de agosto. O palco da 
comemoração foi o Espaço Mário Cravo, 
na Casa do Comércio. O evento, que con-
tou com o apoio da Let’s Go Bahia, teve 
como destaque a palestra do economista 
sênior da XP Investimentos, Marcos Ross, 
que levou as perspectivas dos próximos 
anos para o mercado financeiro. Estive-
ram presentes no almoço 100 empresá-
rios de grande expressão do Estado da 
Bahia.

Carlos Falcão (Fundador do Grupo Business Bahia) e Mário 
Dantas (Presidente da ACB e Lide-BA) 

Rêmulo Farias (Consultor em 
Conexões Humanas e Desenvolvi-
mento de líderes)

Fábio Lima (Head de Relações 
Institucionais da Arazul Capital)

Maria Constancia Galvão (Presidente do Conselho Reg. de 
Contabilidade do Estado da Bahia) e Verônica Villas Bôas

Cláudio Vinagre (Sócio-diretor daInvestemundi) e Eduardo 
Mariano (CEO Holding ZOOM Imagem)

Marcos Ross (Economista Sênior da XP Investimentos), Carlos 
Falcão (Business Bahia) e Diana Gomes (Bahia Partners)

Dr. Roberto Sá Menezes 
(Provedor da Santa Casa de Miseri-
córdia da Bahia)

Marcos Ross (Economista Sênior da XP Investimentos)

Carlos Falcão (Fundador do Grupo Business Bahia)

Carlos Falcão (Fundador do Grupo Business Bahia), Mário 
Dantas (Presidente da ACB e Lide-BA) e Verônica Villas Bôas 
(Let`s Go Bahia)

Fernando Caribé
(Sócio - Diretor Comercial da
Carbonor)

Networking
Da Redação
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Esporte

O golfe pode até ser o espor-
te preferido de poucos, mas é 
para todos! Ou, pelo menos, 
para ambos os sexos e todas as 
idades, já que é considerado um 
esporte de elite. O fato é que 
quem o experimenta não quer 
mais deixar de praticá-lo. Al-
guns especialistas chegaram a 
definir o golfe como um espor-
te em que os jogadores tentam 
acertar uma pequena bola em 
um pequeno buraco com um 
equipamento invariavelmente 
desapropriado para essa fina-
lidade. Ou seja, pura diversão 
para quem curte um desafio!

 

Nada de monotonia
A origem do golfe moderno se 
dá na Escócia, no século XV. O 
esporte caiu no gosto dos es-
coceses e ganhou tanta força 
que, em 1457, o rei James II e o 
parlamento proibiram a prática 
de golfe naquele país, pois os 
soldados estavam deixando de 
praticar arco e flecha para jo-
gá-lo. Até que em 1500 caiu o 
banimento do golfe na Escócia; 
o próprio rei James IV começou 
a praticá-lo e o esporte virou 
moda na sociedade.

Para quem não conhece a 
prática do golfe, o esporte pode 
até parecer monótono. Mas de 
monotonia essa atividade não 

tem nada! Aliás, vale lembrar 
que Michael Schumacher, Ru-
bens Barrichelo, David Coul-
thard, entre outros pilotos de 
primeira linha da Fórmula 1, pra-
ticam o golfe. Inclusive, o gol-
fista Bubba Watson, do circuito 
profissional norte-americano de 
golfe, já fez a sua bola viajar a 
335 km/hora, velocidade maior 
que a atingida pelos carros da 
Fórmula 1.

Golfe sem
contraindicações
Inúmeros são os benefícios pro-
porcionados pelo golfe, mas os 
principais estão ligados à saúde 
e habilidades para o crescimen-
to pessoal e o convívio social e 
empresarial, como concentra-
ção, objetividade, foco, estraté-
gias, respeito e honestidade. A 
atividade ao ar livre, em contato 
com a natureza, gera prazer físi-
co e emocional, além da perda 
de peso, o estímulo à produção 
de vitamina D e a redução do 
estresse. Sem falar na possibi-
lidade de desenvolvimento de 
uma carreira profissional no es-
porte.

“Jogar golfe é similar ao que 
acontece na vida. Existem bura-
cos maiores e menores, passa-
mos por várias etapas e temos 

O golfe exige dos seus praticantes 
elegância, precisão e muita disposição. 

A modalidade esportiva mais glamorosa 
do mundo segue ganhando adeptos de 

todas as idades
Por Andréa Castro

Por um 
triz...

que superar todos os obstácu-
los. Às vezes, com maior dificul-
dade, outras, com maior êxito, 
mas sempre correndo atrás, de-
safiando a si mesmo, sem desis-
tir”, define o empresário Sylvio 
Mascarenhas, que pratica golfe 
desde a infância, quando era 
levado por seu pai ao campo. 
Sylvio garante que o que o fas-
cina nesse esporte é justamen-
te a necessidade de se desafiar, 
já que demanda muita técnica 
e determinação. O empresário 
ainda destaca o respeito mútuo 
entre os jogadores. “Seja em 
uma partida entre amigos ou 
mesmo em campeonatos com 
grandes públicos em volta, o si-
lêncio é absoluto no momento 
da tacada”, relata.

Para o diretor do Tivoli Eco 
Resort, João Eça Pinheiro, além 
do enorme exercício físico – 
anda-se de 8 a 10 km em cada 
partida por 4 horas –, é uma 
forma de relaxar a mente, pois 
a concentração no jogo é total, 
deixando outros pensamentos 
de lado. João começou a jogar 
golfe por conta do forte relacio-
namento que se faz no campo 
com outros jogadores. “Diga-
mos que é um facilitador de 
contatos interessantes para a 
atividade profissional e econô-
mica”, ressalta. 

Fotos: Neusa Azevedo
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Esporte
O executivo participou de 

um número enorme de torneios 
sociais e em vários Pro-am dos 
Opens de Portugal e no Portu-
gal Master, chegando a ganhar 
uma de cada competição no 
formato de equipe. “O golfe é 
um desporto com grande re-
percussão no meu país de ori-
gem, Portugal, e muito ligado à 
atividade turística. Infelizmente, 
o golfe ainda não é um despor-
to com expressão no Brasil e 
particularmente na Bahia. Mas 
a tendência mundial é cada vez 
ter mais jovens a praticá-lo, e 
acredito que, mais cedo ou mais 
tarde, esse fenômeno vai che-
gar ao Brasil”, destaca.

Cajazeira
Golf&Country Club
Salvador já teve o seu próprio 
campo de golfe. O Cajazeira 
Golf&Country Club tinha 300 
mil m² na Estrada Velha de Ipi-
tanga, e foi fundado em 1949 
por alguns britânicos, quando 
a sociedade baiana nem conhe-
cia o esporte. Frequentado em 
parte por estrangeiros e des-
cendentes, o Cajazeira existiu 
por mais de cinco décadas.

A presidente da Federação 
Baiana e Capixaba de Golfe, 
Neuza Azevedo,  conta que, 
inicialmente, resistiu bastante 
a praticar golfe, por achar que 
era um esporte de velho e das 
elites. “Eu tinha, então, 50 anos! 
Ou seja, uma visão preconceitu-
osa, que é a que grande parte 
dos brasileiros tem do golfe”, 
afirma. Para agradar um namo-
rado – que se tornou compa-
nheiro do golfe e da vida, ela 
iniciou no Cajazeira Golf&Coun-
try Club. “São 24 anos jogando 
no Brasil e fora – Estados Uni-
dos, Portugal, Marrocos, Argen-
tina, Havaí...”, relata. 

Hoje, Neusa mora em Arraial 
d’Ajuda para estar perto do 
Terravista Golf Course. “O que 

me faz amar tanto o golfe é o 
conjunto de coisas próprias do 
esporte, como o contato com a 
natureza, mas, sobretudo, o de-
safio e o convite permanente de 
estar bem física e emocional-
mente”, declara Neusa, que res-
salta ainda que o esporte é uma 
fonte permanente de diversão 
durante e ao final de uma parti-
da, quando os jogadores se re-
únem no bar do clube, o Buraco 
19.

Popularização do golfe
“Não é fácil admitir que o golfe 
não é o esporte de preferência 
de brasileiros e baianos, ainda! 
Salvador e a Região Metropo-
litana já contaram com quatro 
excelentes campos de golfe – o 
Cajazeira Golf&Country Club,   
o Quatro Rodas, o Sauípe Golf 
Links e o Iberostar Praia do 
Forte, mas faltaram projetos e 
políticas eficazes para a forma-
ção de golfistas  e o incremento 
do turismo voltado para o es-
porte”, afirma a presidente da 
Federação. O resultado foi o 
fechamento de três deles, res-
tando apenas o Iberostar. 

Contudo, a volta do golfe às 
Olimpíadas em 2016 está abrin-
do novos horizontes para o es-
porte no país. “Fortaleza tem 
dado um exemplo de como 
trazer o golfe para perto da po-
pulação, através da criação de 
uma área de prática no Parque 
Cocó, com aulas gratuitas, e a 
construção de minicampos em 
condomínios residenciais”, con-
ta Neuza. Segundo ela, Salva-
dor carece de uma área de fácil 
acesso para treino, e as entida-
des de golfe têm permanente-
mente buscado sensibilizar os 
poderes públicos e empresa-
riais nesse sentido.

Bem ali, no Litoral Norte
O Golf Club, campo de golfe do 
resort Iberostar Praia do Forte, 

Golfe na Bahia
Através de registros da Federa-
ção, é possível afirmar que Sal-
vador já teve cerca de 250 pra-
ticantes de golfe. Atualmente, 
existem em torno de 70 na 
Bahia, residentes em Salvador 
e Região Metropolitana, Porto 
Seguro e Una, municípios onde 
se encontram os três campos 
de golfe do Estado – o Iberos-
tar Praia do Forte, o Terravista 
Golf Course e o Comandatuba 
Ocean Course. Dos golfistas, 
73% são filiados à Federação, o 
que lhes permite ter um handi-
cap oficial para jogar em qual-
quer campo do mundo, obter 
descontos para jogar nos cam-
pos sócios da Federação, parti-
cipar de torneios, entre outras 
vantagens. 

apesar do nome, não é um clu-
be de golfe com sócios/associa-
dos. O espaço foi construído em 
2008 para agregar valor dentro 
do complexo turístico e oferecer 
mais uma atividade para os seus 
hóspedes. Como não se trata 
de um clube fechado, é permi-
tido receber todos os que este-
jam interessados: profissionais, 
amadores, iniciantes, jovens, 
crianças – hóspedes e visitantes.

“Fazemos de tudo para que 
os nossos jogadores tenham 
uma ótima experiência, em um 
campo projetado pelo famo-
so P.B. Dye”, garante o diretor 
de Golfe do Iberostar, David 
Myers. Muitas competições são 
encerradas com eventos e a 
entrega de prêmios.  O espaço 
também pode ser usado para 
eventos particulares, com capa-
cidade para  300  pessoas.  Re-
centemente, o campo passou 
por uma revitalização em que 
foi plantada uma grama nova e 
moderna, específica para gra-
mados esportivos (zeon zoysa).

Uma experiência
fora do comum!
Uma experiência
fora do comum!
Para explorar o universo das cervejas ou curtir uma

boa música, vem pro Rhoncus!

Rhoncus Pub & Beer Store – Rua Oswaldo Cruz, 122 – Rio Vermelho
Rhoncus Beergarden – Alameda das Algarobas, 75 – Caminho das Árvores

contato@rhoncus.com.br
@rhoncuspub | @rhoncusbeergarden
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Sócio-diretor do Grupo BACO 
www.bacomultimidia.com.br

Sérgio Queiroz

Wine

Primavera

  Rosé
Os vinhos rosés, que andavam 
um pouco esquecidos ou até 
mesmo deixados de lado pela 
indústria, começam a marcar 
presença forte nas prateleiras. 
No gosto do consumidor, em 
minha opinião, sempre estive-
ram em alta. Faltavam eram 
ofertas de vinho com boa qua-
lidade e a custo competitivo, 
além de promoções.

Um recente estudo sobre as 
perspectivas dos profissionais 
do mercado de vinhos nos pró-
ximos cinco anos, divulgado em 
agosto último pela Wine Intelli-
gence, revela que, entre as dez 
principais conclusões, em pri-
meiro lugar estão as “expecta-
tivas gerais positivas para a in-
dústria de vinho” e, em terceiro, 

que “os espumantes represen-
tam a melhor oportunidade no 
mercado da bebida, seguidos 
de perto pelos rosés”.

Os números já mostram que 
o Brasil acompanha essa ten-
dência. Prova disso é que, entre 
todos os vinhos importados, os 
rosés alcançaram 5% de share 
no primeiro semestre de 2019. 
Entre os fatores que vêm contri-
buindo para o crescimento des-
sa categoria de vinhos, temos o 
aumento de oferta, em especial 
de produtos de boa qualidade; 
os jovens, ávidos por novas ex-
periências; e os drinques à base 
de rosés. 

Para os que pensam que o 
rosé é um vinho “para mulhe-
res”, um esclarecimento: no 

Château St-Hilaire 
Rosé
Um belo rosé da 
região de Proven-
ce, na França, com 
grande frescor e 
notas frutadas, 
bem aromático. As 
uvas deste vinho 
são 60% Grenache 
e 40% Syrah, com 
12,4% de álcool. Vai 
bem com peixes e 
frutos do mar. Não 
é um vinho para ser 
guardado por muito 
tempo. 
www.abwines.com.br 

Gérard Bertrand –
Coté des rosés
Um vinho que con-
quista pela sua bela 
garrafa com o fundo 
em forma de rosa. 
O líquido vale tanto 
quanto a bela emba-
lagem. Um vinho de 
Languedoc – Rou-
ssillon, na França, 
com 13% de álcool, 
elaborado com as 
uvas Cinsault (20%), 
Syrah (20%), Grena-
che (60%). Uma boa 
acidez, persistência 
em boca e frescor. 
www.getwine.net  

o Seleção Rosé é 
elaborado com as 
uvas Cabernet Sau-
vignon e Tempra-
nillo. Foi o campeão 
da Grande Prova 
Vinhos do Brasil 
2019 e ratificou o 
“título” ao conquis-
tar o Top Ten do 
Rio Wine and Food 
Festival, fazendo 
sucesso nas redes 
sociais. Um vinho 
leve, refrescante e 
muito agradável.
www.miolo.com.br

Miolo Seleção Rosé
Primeiro vinho rosé produzido 
pela vinícola Miolo,  

Dicas de rosés para a
sua adega: 

Brasil, os homens estão à frente 
do sexo feminino em consumo. 
Entramos agora na primavera, 
período em que a temperatu-
ra começa a subir até chegar o 
nosso verão. E os rosés tendem 
a ser a vedete dessas estações 
e, assim, se firmarem por todo o 
ano de 2020. Axé! 

As principais marcas impor-
tadas de vinho rosé no primeiro 
semestre de 2019: Mateus Rosé, 
Rosé Piscine, Valdorella Rosato, 
Nederburg e Brise Marine. 
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ca por serem, na essência, produ-
toras de conteúdo específico que 
dialogam com cada público-alvo, 
independentemente da platafor-
ma, cuidando da imagem e repu-
tação das marcas.

“Os hábitos digitais associados 
ao excesso de tempo em telas 
podem estar dilapidando o nosso 
poder de leitura: capacidade de 

Monique Melo
Jornalista, assessora  

de Comunicação e 
diretora da Texto & Cia.era das máquinas

Os hábitos digitais 
associados ao 

excesso de tempo 
em telas podem 

estar dilapidando 
o nosso poder de 

leitura: capacidade 
de entender 
argumentos 

complexos, análise 
crítica e criar 

empatia por pontos 
de vista

divergentes

Maryanne Wolf, 
neurocientista  

norte-americana

“

”

O século XXI será marcado por 
grandes disrupturas em alta ve-
locidade provocadas pela intera-
ção do ser humano com a máqui-
na, desconstruindo o mundo tal 
como o conhecemos. E estamos 
somente no início, daí tanta ansie-
dade e insegurança pelo que está 
por vir, principalmente nas áreas 
de educação, saúde e negócios. 
Os avanços tecnológicos demo-
cratizaram o conhecimento e co-
nectaram as pessoas, quase que 
gratuitamente, mudando dras-
ticamente as relações, que pas-
saram a acontecer também no 
universo on-line. Abarrotadas de 
informações, as telas deixaram as 
pessoas, muitas vezes sem perce-
berem, isoladas em suas verdades 
e com menos contato humano.

A internet deflagrou a Quarta 
Revolução da Comunicação, se-
guida pelas redes sociais e pelos 
smartphones. Saímos da cultu-
ra de massa, monopolizada pela 
grande imprensa   no envio de 
mensagens, para a cultura do es-
petáculo, em que cada um possui 
o seu canal e o papel do consumi-
dor se confunde com o da mídia. 
A guerra pela atenção da audiên-
cia, modelo de negócio baseado 
na publicidade, ficou acirrada, 
nem sempre levando em consi-
deração o mérito, mas sim o que 
o cliente quer ver. Os influencia-
dores digitais entraram em cena 
compartilhando experiências 
e segmentando os seguidores. 
Neste complexo cenário, as agên-
cias de comunicação corporativa 
ganharam importância estratégi-

entender argumentos complexos, 
análise crítica e criar empatia por 
pontos de vista divergentes”, afir-
mou a neurocientista norte-ame-
ricana, Maryanne Wolf.

O caminho é sem volta. Três 
tecnologias ainda prometem 
mudar o comportamento da  
sociedade e tornar mais ínti-
ma a comunicação virtual. São 
elas: o robô de telepresença  
(suitable technologies) que per-

mitirá a participação e movimen-
tação de uma pessoa como se 
estivesse presente fisicamente; 
os mundos virtuais com alta reso-
lução, possibilitando encontros e 
diálogos como se fossem reais; e, 
por fim, a forma mais avançada: 
a interface cérebro-computador 
(BCI – Brain Computer Interface), 
que conectará a nossa mente ao 
computador e vice-versa. Mas o 
homem é um animal social em 
evolução e como diz o filósofo 
francês Pierre Lévy, a próxima 
grande transformação cultural 
será a humana, com autonomia 
individual e inteligência coleti-
va, reflexiva e colaborativa pela 
própria finitude do planeta. Com 
toda a informação na nuvem, 
acessada a um clique, a busca se 
dará pela exploração do mundo 
interior.

Vivemos hoje mais e melhor 
do que no passado. Por trás de 
cada tecnologia, que mexe com 
emoções e comportamentos, 
existe um indivíduo. Sua escolha 
hoje vai determinar o que verá 
amanhã. Pesquisas de tendên-
cias já apontam para a medita-
ção, o equilíbrio on-line e off-line, 
assim como o controle sobre as 
suas vidas. Longe das atividades 
mecânicas, a meta será trabalhar 
para viver, descobrindo talentos 
e propósitos através do autoco-
nhecimento. Claro que sem se 
descuidar do meio ambiente e da 
relação com o outro, voltando a 
ver sentido na troca de uma boa 
conversa e no entendimento. En-
fim, apenas ser feliz. 

A importância da
    comunicação na

abocaboca.com

COZINHA MULTICULTURAL
MULTICULTURAL CUISINE

@bellabistrot

RUA MINAS GERAIS, 784, PITUBA.

RESERVAS:

 (71) 3345-2598

NÃO
COBRAMOS
TAXA DE ROLHA
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Falando de Sexo

Cris Arcuri
Educadora sexual, palestrante e 
especialista em entretenimento 

para chás de lingerie

Como serão os relacionamen-
tos no futuro? Começo a minha 
coluna desta nova edição com 
esta pergunta. Este vem se 
tornando um questionamento 
bem corriqueiro nas rodas de 
conversas presenciais, directs 
e comentários em postagens 
nas plataformas digitais que eu 
utilizo, tendo em vista a agilida-
de pela qual a nossa comunica-
ção vem passando. E em pleno 
século XXI falar sobre sexo de 
forma educativa ainda é tabu, 
assim como algumas pessoas 
ainda se surpreendem ao ver 
um casal do mesmo sexo de 
mãos dadas na rua. 

Em meu ponto de vista, 
como comunicadora, estudiosa 
e educadora sexual, tudo indica 
que as relações amorosas serão 
mais livres, as pessoas estarão 
com as outras muito mais pelo 
prazer da sua companhia do 
que por uma necessidade de 
ter alguém ao lado.

Acredito que, da metade 
do século XXI para frente, não 
haverá modelos de uniões afe-
tivas. Em um futuro próximo, 
quem quiser ficar com mais de 
uma pessoa em um mesmo re-
lacionamento será tratado com 
a mesma naturalidade que é 
dada aos casais monogâmicos 
(relação entre duas pessoas, 

sem um terceiro ou quarto in-
divíduo) de mais de 20 anos, 
ou as pessoas serão solteiras, 
tendo relações não muito pro-
fundas e passageiras.

Em 2007, o Datafolha re-
velou que 40% dos brasileiros 
afirmam que os relacionamen-
tos abertos (quando existe a 
união entre o casal, mas um 
dos dois mantém um relaciona-

atualmente, porque tais con-
figurações ainda são recentes 
na nossa sociedade patriarcal e 
tradicional e, por isso, as pesso-
as estão menos acostumadas a 
lidar com esses conceitos.

Tanto é que até a legislação 
brasileira vê com maus olhos 
a união estável entre três ou 
mais pessoas. De acordo com 
o artigo 235 do Código Penal 
Brasileiro, a bigamia é consi-
derada crime. Quem estiver 
casado no papel com duas 
pessoas pode pegar uma pena 
de dois a seis anos em prisão. 
Nós, brasileiros, vivemos em 
um modelo de “amor roman-
tizado”, presente na nossa 
cultura: na literatura, no cine-
ma, nas canções de amor; e 
qualquer outro que se mostre 
diferente a esse tipo de amor 
pode causar estranheza.

O amor romântico está sain-
do de cena. Vai entrar outro 
tipo de amor, provavelmente 
sem idealização, como o temos 
agora, e você vai poder amar 
várias pessoas ao mesmo tem-
po e ser amado. Vamos viver e 
nos permitir ser felizes, vamos 
respeitar o próximo. 

O amor romântico 
está saindo 
de cena. Vai 
entrar outro 
tipo de amor, 
provavelmente 
sem idealização, 
como o temos 
agora, e você vai 
poder amar várias 
pessoas ao mesmo 
tempo e ser 
amado.

Os relacionamentos

mento paralelo ou se relaciona 
com outras pessoas que não 
façam parte da união – polia-
mor) podem dar certo.

Relacionamentos abertos 
são encarados como um tabu 

no futuro

     Alameda Florença n 33, Pituba
     71 991714034

     @milenaoliveiraconfeitaria
Segunda a sábado: 08h às 18h
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Um doce presente ao seu paladar.

Bolos decorados e personalizados, cupcakes,
brownies, doces gourmets, sobremesas

e lembrancinhas personalizadas.
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Gastrô

Churrasco
Como a paixão nacional conquistou  

os soteropolitanos
Por Ana Virgínia Vilalva

Que o churrasco é um prato que não pode faltar no fim de semana dos brasileiros é fato. As carnes e os seus 
acompanhamentos, que vão desde o clássico vinagrete, farofa, arroz, pão de alho e tantos outros, ganharam 
um toque especial, com as casas de parrilla e o uso cada vez maior de cortes prime pelos restaurantes. Ao mes-
mo tempo, eventos de grande porte trouxeram para a Bahia animais inteiros sendo assados em uma espécie 
de varal, e muita, mas muita carne, transformando o consumo do churrasco como o conhecemos e com boa 
aceitação na Soterópolis.

Na cidade, é possível encontrar o bom e velho churrasco já conhecido em restaurantes como Boi Preto e Sal 
e Brasa, que ficam lotados nos fins de semana. Já cortes mais nobres podem ser degustados em restaurantes 
como o Parrilla La Pulperia. Inaugurado há quase sete anos, o espaço especializado em cortes argentinos serve 
desde linguiças (chorizos) assadas na brasa a bombons de alcatra, bife de chorizo e os especiais t-bone e bife 
ancho com osso. Na Avenida Tancredo Neves, o Restaurante Barbacoa, que este ano comemora 20 anos na 
cidade, também capricha no menu. Os destaques do cardápio são os cortes de cordeiro, costela premium e 
prime rib, servidos com guarnições ou com o buffet da casa, com frios e saladas.

Mas o que levou o “churras”, 
como também é chamado, a con-
quistar um espaço tão grande? 
Aqui em Salvador, eventos como o 
BarBeerCue, Carnovoria e o Fogo 
BBQ, que tiveram grande reper-
cussão e participação de chefs as-
sadores de todo o país, são exem-
plos da importância que a carne 
passou a ter na mesa do sotero-
politano, com grande procura e 
curiosidade por parte dos baianos 
em conhecer diferentes cortes.

Assadores? Sim! Assim são co-
nhecidos os chefs especializados 
em assar carnes, com técnicas que 
vão desde o fogo de chão até o 
uso do char broiler para preparar 
os cortes antes de ir à mesa.

Para o chef Sandro Borges, do 
Restaurante Varanda Gourmet, o 
aumento no consumo de churras-
co se deve a uma tendência que 
vem crescendo no nosso país, que 
é um grande produtor de carnes, 
transformando-se em um grande 
negócio. “A especialização de mui-
tas pessoas nesse segmento, aba-
tendo animais mais precoces, com 
carnes mais macias e saborosas, e 
a inclusão de raças europeias no 
menu fazem com que o brasileiro 
coma melhor”.

No seu espaço localizado no 
Rio Vermelho, o chef serve cortes 
nobres, a exemplo do stinco de 
búfalo, com 40% menos coleste-
rol que as demais carnes bovinas 
e que teve boa aceitação pelos 
clientes da casa. Falando em saú-
de, Borges afirma que para fazer 
um bom churrasco não é neces-
sário ter uma boa carne, pois o 
diferencial é o seu corte, o que 
dará a ela um nível de maciez bem 
diferente, com sabor agregado, 
evitando o excesso de sódio nos 
alimentos.

No bairro da Pituba, o chef 
Caco Marinho comanda a cozinha 
do DOC, especializado no chama-
do churrasco norte-americano. O 
restaurante é especializado em 
preparos feitos na brasa, forno a 
lenha, charcutaria natural e defu-

mados, além de um dos pratos 
mais pedidos do menu, a costela 
ao molho barbecue. A casa tam-
bém promove eventos especiais 
apresentando cortes nobres que 
chegam a defumar por até 8 horas 
antes de assar, o que dá aquele to-
que especial às carnes.

Caco, aliás, é o homem por trás 
do Fogo BBQ. Segundo o chef, o 
evento é “um tributo ao que existe 
de melhor no ato de preparar os 
mais selecionados alimentos, sem-
pre utilizando o fogo como princi-
pal elemento”. 

Mas para os amantes de car-
ne que preferem preparar o seu 
churrasco em casa ou levá-lo para 
a casa de amigos, boutiques de 
carne especializadas já podem 
ser encontradas em Salvador. Ne-
las, é possível escolher o seu corte 
preferido, que pode também ser 
consumido no local, como no Por-
tela Assador, em Piatã. Ficou com 
água na boca?  

O chef Sandro Borges serve cortes 
nobres, a exemplo do stinco de búfalo

Fotos: Rafael Wainberg
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perder calor. Cobre-se tudo com 
terra, funcionando como um forno 
a pressão. Quando a cocção está 
pronta, começam a surgir fios de 
fumaça. A depender do alimento, 
leva-se até seis horas para o seu 
cozimento. 

O chef já usou essa técnica em 
um evento no Castelo Garcia D’Ávi-
la, em Praia do Forte, com gran-
de sucesso. E pensa em organizar 
um curso para ensinar o ritual do 
curanto. “A cozinha ao ar livre me 
encanta!”, diz ele.

Além da gastronomia, o seu lado 
sommelier o levou a participar da 
Associação dos Cervejeiros Artesa-
nais da Bahia (ACERVA), há cinco 
anos. Seu mais recente projeto é o 
Karuxira Cozinha Ancestral – “ka-
ruxira” é uma palavra indígena que 
significa árvore forte. O projeto res-
gata técnicas milenares utilizadas 
para a transformação e manuten-
ção do alimento de forma natural, 
que são passadas em cursos. Visite 
o @karuxira!

Gabriel Veiga circulou por cozi-
nhas de restaurantes daqui de Sal-
vador, como o Caju e o Lafayette. 
Trilhou o caminho de ajudante a 
chef e faz consultoria. Intenso em 
tudo que faz, assim também é a 
sua preocupação com a qualidade 
do alimento, a sua origem e o seu 
preparo. Ele faz parte de uma ge-
ração consciente sobre a alimenta-
ção. Procura ensinar possibilidades 
de não se “industrializar” o estôma-
go e o intestino, evitando efeitos 
colaterais futuros. “A gente pode 
comer bem”, alerta o chef.

Gastrô

Gabriel Veiga

DICA DO CHEF:
Nos últimos meses, Gabriel fez 
parte da equipe da Red Burguer 
N Bar, hamburgueria de pro-
dução artesanal, como chef e 
consultor. Do cardápio da Red, 
ele nos sugeriu o “Hambúrguer 
Califa Smash”, inspirado nos 
hambúrgueres californianos. O 
Smash leva:

Cara de menino, ar de índio, leveza de 
quem ama o que faz, conhecimento e 
segurança de profissional maduro, ape-
sar da pouca idade. Este é Gabriel Vei-
ga, 23 anos, natural de Ilhéus, na Bahia. 
Gastrônomo por graduação e vocação. 
Sommelier por apreciação e para a fa-
bricação, formado pelo Science of Beer 
Insitute, com sede em Florianópolis/SC. 

Neto de índios, o sangue ancestral 
pulsa forte em Gabriel. Sua ligação com 
a natureza predomina para a realização 
profissional. Aos 16 anos, entrou na uni-
versidade para cursar Biologia, mas a 
origem e a produção dos alimentos des-
pertaram o seu interesse desde criança, 
quando já cozinhava com os avós e os 
pais, então, ele partiu para o curso de 
Gastronomia.

Gabriel é um chef nômade. “O poder 
da liberdade de viajar e ofertar o meu 
serviço conhecendo várias culturas me 
realiza”, define ele, que já tem história 
para contar e bagagem para comparti-
lhar. A sua bagagem é de conhecimen-
to, porque a mochila é o único volume 
nas suas viagens em busca de culturas 
alimentares.

COZINHAR NA TERRA
Este ano, ele passou seis meses “mochi-
lando” pela América Latina. Na Argenti-
na, especializou-se na técnica de curan-
to, um prato preparado no solo. Para 
o curanto, cava-se um buraco na terra 
de 15 cm de profundidade, no qual são 
colocadas pedras aquecidas em bra-
sas de fogueira. Sobre as pedras, folhas 
aromáticas e sobre elas, alimentos que 
se queira cozinhar, como carnes e legu-
mes. Coloca-se, então, outra camada de 
folhas e uma de lenços úmidos para não 

Eu gosto do que eu 
faço. Eu fico feliz! Eu 

gosto do ineditismo da 
alquimia. Trabalhar com 

a transformação 
do alimento me  

apetece

“

”

INGREDIENTES: 
100 g de carne (enquanto o padrão leva 180g).

Pão de hambúrguer brioche.

Blend de carne – 70% fraldinha, 30% acém, sal e 

pimenta, picles de pimenta de cheiro.

PREPARO NA SALMOURA:

200 ml água | 2 colheres de sopa de vinagre

1 colher de sopa de açúcar | 1 colher de chá de sal

pimenta em rodelas | fogo baixo | bacon frito em 

fatias | molho Red Sauce (segredo da casa) ou 

maionese | Queijo prato sob a carne.

Abafa para derreter com o vapor e bom apetite! 

Um índio na cozinha?
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Sustentabilidade

Tecnologia e sustentabilidade
 nas embalagens

Dentre as metas globais para 2030 estão a erradicação da fome, segurança alimentar, nutrição e agricultura 
sustentável. Apesar de todas as ações da ONU e de outras instituições, ainda nos deparamos com 1/3 de des-
perdício dos alimentos produzidos e a marca de 870 milhões de pessoas passando fome, de acordo com os 
dados da FAO (Agência da ONU para Alimentos e Agricultura). No Brasil, 10% do desperdício acontece ainda 
no campo. Já o transporte, armazenamento, atacado e varejo representam uma perda de 80%, restando 10% 
de desperdício nas residências.

Diante das projeções de que até 2050 nós sejamos 9 bilhões de humanos na Terra, os produtores de alimen-
tos se veem diante de um grande desafio: como alimentar tantas pessoas preservando os recursos naturais 
sem comprometer a qualidade desses produtos? Sem adentrar nas questões sobre transgênicos, agrotóxicos 
e aditivos químicos, alguns fatores determinantes para garantir a qualidade são o transporte e a embalagem 
desses alimentos.

As embalagens são uma neces-
sidade resultante da vida moderna. 
Entretanto, mesmo sendo úteis, o 
excesso de material plástico e o 
descarte incorreto poluem o solo, 
os rios e os mares. A maioria das 
pessoas já teve a oportunidade de 
ver imagens em que animais inge-
rem ou são sufocados por sacos, 
canudos e outros materiais. Sem 
falar nas ilhas de resíduos que se 
formaram em rios, mares e ocea-
nos por todo o planeta.

Embalagem é todo invólucro 
usado para acondicionar algo. En-
tretanto tudo indica que essa sim-
ples função vai se tornando mais 
complexa à medida que pesquisa-
dores em todo o mundo buscam 
soluções para reduzir os impactos 
ambientais. Designers, reciclado-
res, engenheiros, investidores e 
cientistas diversos tentam, atra-
vés de novas tecnologias, agregar 
outras utilidades às embalagens 
como aumentar a durabilidade da 
comida, avaliar a sua qualidade e, 
claro, economizar recursos.
Alguns exemplos de embalagens 
tecnológicas:
1. LiquiGlide é um lubrificante que 
torna as superfícies escorregadias 
para que os líquidos viscosos des-
lizem sem deixar sobras.
2. Garrafas de leite (Letti) com 
micropartículas à base de sílica e 
prata que têm ação bactericida. 
Desenvolvidas pela Nanox Tecno-
logia, parceria entre a Universida-
de Federal de São Carlos (UFS-
Car) e a Universidade Estadual 
Paulista (UNESP) de Araraquara.
3. Bump Mark, uma etiqueta feita 
de gelatina que muda de textura à 
medida que o alimento dentro da 
embalagem vai se deteriorando. A 
designer Solveiga Pakstaite se ins-
pirou no trabalho com deficientes 
visuais para que eles descobris-
sem a validade dos alimentos atra-
vés do tato.

No universo das embalagens, 
além das tecnológicas, há as em-
balagens sustentáveis. Elas são 
feitas de material orgânico e/ou 

recicláveis, não demandam muita 
energia e recursos naturais em sua 
produção e após o seu descarte 
tentam gerar menos impacto am-
biental. 
Alguns exemplos testados e 
aprovados ou em desenvolvi-
mento:
1. As embalagens de vidro, apesar 
de usarem areia na sua produção, 
são facilmente reutilizáveis e po-
dem ser recicladas muitas vezes. 
Também não usam matéria-prima 
vegetal, o que evita disputar com a 
produção de alimentos.
2. Embalagens de alumínio são 
infinitamente recicláveis e geral-
mente não são tóxicas para o or-
ganismo. 
3. Embalagens de cogumelo fei-
tas a partir de raízes. As desvanta-
gens são o custo elevado e a pos-
sível competição com a produção 
de alimentos.
4. Embalagens de papel reciclado 
aumentam a vida útil do material 
e economizam energia e matéria-
-prima, no entanto o papel perde 
a sua qualidade a cada reciclagem.
5. As embalagens de fécula de 
mandioca são compostáveis e 
biocompatíveis. Seriam ótimas 
como substituto do isopor, se o 
custo fosse menor e se tivessem 
maior resistência em contato com 
a umidade. 
6. Embalagens de plástico PLA 
ou plástico de poliácido láctico 
são biodegradáveis, biocompatí-
veis e bioabsorvíveis. Produzido 
através de bactérias por meio de 
fermentação de vegetais ricos em 
amido, o PLA pode ser utilizado 
em vários tipos de embalagens. 
No entanto, para que não haja li-
beração de gás metano, deve ser 
feita a degradação adequada em 
usinas de compostagem. Como o 
custo ainda é alto, brasileiros, eu-
ropeus e estadunidenses permi-
tem a mistura do PLA com outros 
plásticos.
7. As embalagens feitas a partir 
da biossíntese de carboidratos 
da cana-de-açúcar, milho e óle-

os vegetais de soja e palma são 
similares às embalagens de PLA. 
Mas infelizmente não podem ser 
utilizadas em embalagens de pra-
teleira, pois podem contaminar os 
alimentos e, em média, são 40% 
mais caras que as convencionais.
8. A embalagem de fibra de coco 
foi desenvolvida principalmente 
para embalar alimentos. Além de 
não ser nociva ao organismo, de-
manda pouca tecnologia, pode 
voltar várias vezes ao ciclo produ-
tivo e é biodegradada no solo.
9. Apesar de serem feitas com 
plástico derivado do petróleo com 
aditivos pró-degradantes para 
acelerar a fragmentação do mate-
rial, as embalagens com plásticos 
biodegradáveis causam contro-
vérsia porque após esse processo 
também geram microplásticos, 
como as embalagens convencio-
nais.

Há uma grande mobilização 
para minimizar os impactos am-
bientais da vida moderna, princi-
palmente nas cidades. Entretanto 
toda tecnologia se depara com 
a ausência de informação, tabus, 
preconceitos e hábitos de con-
sumo consolidados com o nasci-
mento da cultura do descartável. 
Em um mundo imerso em plásti-
cos de diversos tipos e resistência 
(termoplásticos e termorrígidos), 
a reciclagem, além de complexa, 
não resolve o problema. Mesmo 
em uma sociedade de potes feitos 
de cogumelos, copos produzidos 
com algas ou canudos de bambu, 
o ideal é consumir com consci-
ência e reduzir o desperdício e a 
produção de lixo. Enquanto vigo-
rar o modelo de desenvolvimento 
pautado na produção e aquisição 
indiscriminada de bens de consu-
mo, a nossa vida no planeta estará 
em risco. Que tal optar por viver 
mais feliz com o necessário? Na 
próxima edição, vamos entender 
um pouco sobre minimalismo, 
simplicidade voluntária, consumo 
consciente e a síndrome dos acu-
muladores compulsivos. 

Por Carla Visi
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A remessa de futuro chega 
com mais rapidez quando ende-
reçada ao Japão. Se o assunto 
é Robótica, pode-se dizer que 
o futuro começou a chegar por 
lá em 1924, quando foi acesa a 
paixão dos japoneses pelos ro-
bôs, após serem introduzidos ao 
assunto pela obra teatral R.U.R. 
(Rossum’s Universal Robots), do 

tecnologiaFé na

Mesmo com o Mindar 
exibindo um aspecto 
visual de máquina, 
com fios e outras 
peças aparentes, 
os fiéis declaram 

experimentar 
a sensação de 

proximidade e de 
despertar quando 

buscam o seu 
aconselhamento

“

”

O budismo surgiu há, aproxima-
damente, dois mil e quinhentos 
anos, e tem seguidores no mun-
do todo. O sofrimento atrelado 
à existência humana e os ensi-
namentos para a libertação são 
a sua essência. Uma ideia pode-
rosa. Porém o seu eco está se 
enfraquecendo no Japão. O país 
apresenta declínio na sua prática 
e já registra o fechamento anual 
de milhares de templos.

O templo Kodaiji, na cidade de 
Kyoto, erguido há mais de 400 
anos, decidiu ir além das preces: 
apostou em um novo sacerdote, 
chamado de Mindar – um robô 
que aconselha os fiéis, reza e 
responde a perguntas, represen-
tando a divindade da compaixão, 
Kannon, conhecida por mani-
festar-se sob diferentes formas. 
Dessa vez, fez-se presente em 
alumínio, silicone e inteligência 
artificial.

Os monges demandaram o 
novo companheiro à Universida-
de de Osaka. O objetivo é atrair 
os jovens para frequentar o tem-
plo – observando que é uma ge-
ração que se sente mais confor-
tável com intermediações feitas 
por máquinas. 

Em um momento em que se 
discute o impacto da adoção da 
automação no mercado de tra-
balho, o Mindar, projetado para 
ajudar pessoas a aliviarem o sofri-
mento, provoca reações opostas 
à sua voz suave e gestos respei-
tosos. No entanto, a rejeição não 
é de maioria japonesa. Fato que 
faz lembrar a frase de William  
Gibson: “O futuro já chegou, mas 
ainda não está bem distribuído”. 

tcheco Karel Capek. A partir da 
década de 1960, os robôs se tor-
naram frequentes no mundo do 
entretenimento, quase sempre 
no papel de amigo das pessoas 
ou herói. 

A paixão por essas máquinas, 
cada dia mais eficientes e inteli-
gentes, é antiga, mas tem o seu 
lado prático: o envelhecimento 
populacional exige soluções para 
garantir a produtividade. O Ja-
pão tem um plano ambicioso do-
cumentado na Estratégia Nacio-
nal de Robôs: tornar-se a grande 
superpotência dos robôs. 

Adoção rápida de avanços 
tecnológicos à parte, o fato de 

um sacerdote-robô não causar 
grande estranheza entre os ja-
poneses também tem raiz na 
própria religião. O Budismo não 
centra o exercício da fé na crença 
em Deus. O foco é trilhar os cami-
nhos de Buda, seguindo os seus 
ensinamentos para libertar-se do 
sofrimento. Adicionalmente, é di-
fundido o respeito a todas as coi-
sas, animadas e inanimadas. 

Mesmo com o Mindar exibindo 
um aspecto visual de máquina, 
com fios e outras peças aparen-
tes, os fiéis declaram experimen-
tar a sensação de proximidade e 
de despertar quando buscam o 
seu aconselhamento.

O sofrimento humano, em 
sua essência, permanece o mes-
mo ao longo da história. Mudam 
apenas as vestes, à maneira da 
época. Época esta bem ornada 
de complexidade e incertezas. 
Desfila à nossa frente uma so-
ciedade em desalento – na qual 
a depressão já é pandêmica, não 
respeitando barreiras de idade, 
classe social, religião... acometen-
do inclusive os religiosos. 

Será que Deus está morto, 
como Nietzsche apontava, refe-
rindo-se à tendência do enfra-
quecimento da religião em nossa 
vida cotidiana? Ou o que se en-
fraqueceu foi apenas o canal com 
o divino? Vale, então, citar que a 
tecnologia está eliminando os in-
termediários, proporcionando o 
acesso mais simples e democrá-
tico a serviços de toda natureza. 
Se o sacerdote-robô for eficiente 
em aproximar mais pessoas da fé 
e do divino que vive em nós, en-
tão, que seja bem-vindo! 

Ana Carolina 
Monteiro

Professora, gestora e 
estrategista na Hackel e 
consultora de Marketing 

Conversacional
hackel.com.br

Jardim Apipema - R. Professor Sabino Silva, 767

@redsmash_

PRIMEIRA HAMBURGUERIA
SMASH DE SALVADOR
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Spot

mídias
sociais

CEO da Youpper Insights

Por Diego Oliveira

Não é novidade que hoje as mí-
dias sociais possibilitam a conexão 
das pessoas, a quebra das barrei-
ras geográficas e uma reconfigu-
ração do tempo e do espaço nas 
relações entre os seres humanos. 
Para completar, se pensadas em 
um patamar mercadológico, o 
seu potencial se estende à identi-
ficação comportamental, à locali-
zação geográfica e à viabilização 
da conectividade entre indivíduos 
com interesses semelhantes – que, 
agrupados nesses espaços, estão 
revelando o que fazem, pensam e 
querem.

Do outro lado, temos a pesqui-
sa de mercado preocupada em 
construir cenários projetivos a par-
tir de radiografias de consumo, e 
de comportamentos que gerem 
consumo. Portanto, é também por 
meio de procedimentos sistemáti-
cos de análise da utilização e con-
sumo das mídias sociais, da sua 
dinâmica, das formas de utilização 
e das microcomunicações inter-
pessoais cotidianas disponíveis 
que a pesquisa de mercado pode 
inferir conhecimentos relativos às 
expectativas mercadológicas, pro-
pensões/tendências de consumo 
e percepções que mobilizam tais 
usuários-consumidores.

É justamente nesse lócus que 
vemos a “economia da recomen-
dação” influenciar tendências, pa-

drões de comportamento, desejos 
e atitudes de consumo de toda 
a gama de produtos disponíveis 
no mercado, resultando em uma 
compreensão de tipos e expecta-
tivas de consumo a partir das tro-
cas simbólicas que ocorrem nas 
redes socais. São os fãs, os amigos 
e os seguidores que, muitas vezes, 
ditam o “tom” do consumo.

A análise das mídias sociais e 
a sua regulamentação simbólica 
revelam como os consumidores 

têm a consciência de pertenci-
mento a determinado grupo so-
cial. Se fizermos um link com o 
que disse Freud, que o que une 
os indivíduos em um grupo é uma 
identificação em torno de um ob-
jeto de amor, um grupo se confi-
guraria em “[…] certo número de 
indivíduos que colocaram um só e 

mesmo objeto no lugar de seu ide-
al de ego e, consequentemente, se 
identificaram uns com os outros 
em seu ego”. Em síntese: as pes-
soas gostam de estar juntas para 
declararem “amor” ou “ódio” pelas 
marcas… e as redes sociais poten-
cializam, enormemente, isso!

Nesse cenário das interações, 
dos compartilhamentos e da uti-
lização das mídias sociais e das 
suas camadas digitais de dados 
comportamentais, a observação 
desponta como uma peculiar fer-
ramenta que auxilia na compreen-
são e na produção de radiografias 
dos contextos que pautam o mer-
cado e a forma de se consumir na 
contemporaneidade.

A meu ver, a premissa básica a 
ser considerada nesse cruzamen-
to e incorporação entre o conheci-
mento dos consumidores (e o seu 
comportamento de consumo) e 
as mídias ditas sociais é o fato de 
que, em todos os tempos, as ati-
vidades desenvolvidas pelos ho-
mens sempre estiveram relaciona-
das aos locais onde estes estavam. 
E se as pessoas estão nas redes 
sociais, falando, compartilhan-
do, postando e informando, é lá 
que também devemos estar para 
desvendarmos os seus interesses, 
comportamentos e aspirações. 

A análise das  
mídias sociais e a 
sua regulamentação 
simbólica 
revelam como os 
consumidores têm 
a consciência de 
pertencimento a 
determinado grupo 
social.

A importância de
estar presente nas
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 Administrador de 
empresas e radialista 

e a Bahia
Ildazio Tavares Jr.Por algum tempo, fui meio dis-

perso em relação à fé! Não que 
a desprezasse, mas ela era mal 
aproveitada, pouco trabalhada. 
Eu não atentava para a impor-
tância de acreditar, o máximo 
possível, em mim, nas minhas 
capacidades e o que poderia 
conseguir aliado à poderosa e 
forte energia da fé! Eu era meio 
solto, mas não sou mais. Foi 
preciso um momento de difi-
culdade para entender o quan-
to eu precisava da fé e que eu 
seria o meu próprio salvador e 
provedor, ninguém mais. Deus 
escreve certo por linhas tortas, 
não é isso?

Essa retomada de fé passa 
também pela minha volta ao rá-
dio e, por coincidência ou não, 
a uma emissora da Igreja Cató-
lica, a Excelsior FM! Engraçado 
que foi uma espécie de volta 
às origens religiosas, afinal, eu 
sou católico apostólico roma-
no com direito a pia batismal, 
primeira comunhão e escola de 
padres por uns bons anos, daí, 
aos 10, meu pai me apresentou 
ao candomblé, religião pela 
qual sou fascinado, e, aos 40, 
minha mãe me levou ao espiri-
tismo, que adoro. Enfim, qual a 
sua religião, Ildazio? Ah, eu sou 
baiano! 

A Bahia é isso! Uma mistura 
de religiões que deu muito cer-
to, pois aprenderam a conviver 
pacificamente neste país laico; 

e a fé que essas tantas verten-
tes religiosas carregam formou 
um Estado lindo, cultural, atra-
ente e, acima de tudo, muito 
místico, sem falar que agora 
fomos premiados com a bea-
tificação de Irmã Dulce, mais 
uma bênção para a nossa terra 
maravilhosa que precisa ape-
nas trabalhar contra o eterno 
complexo de vira-lata!

grama do vizinho é mais verde 
que a nossa. Claro que somos 
um Estado nordestino com to-
das as suas limitações que im-
pedem maiores passos, pois 
não temos um parque indus-
trial, nossa agroindústria sofre 
com as secas e os poucos recur-
sos de investimento por parte 
do governo, mas não podemos, 
de maneira alguma, deixar isso 
aplacar a nossa capacidade de 
mudar tudo e investir no que 
somos bons, pois vendemos 
um estilo de vida que envolve 
a natureza, a arte, a cultura, o 
entretenimento e a tal “baiani-
dade”, únicos no mundo e que 
encantam a todos! Plantando 
(investir em educação, digo!) 
hoje e somando com o que já 
temos e esbanjamos, seremos 
uma verdadeira potência! 

Por isso, decidi, há um bom 
tempo, ter muita fé – em to-
das as vertentes – em mim e 
na minha Bahia que tanto amo! 
Agora, convoco a todos para 
engrossarem essas fileiras e 
fazerem o mesmo, sempre en-
tendendo que cajueiro não dá 
abacate, mas somos o melhor 
que existe em termos de caju e 
tendo muita fé, pois como diria 
Barak: Yes, we can!

Sou católico 
apostólico romano 
com direito a pia 
batismal, primeira 
comunhão e escola 
de padres por uns 
bons anos, daí, 
aos 10, meu pai 
me apresentou ao 
candomblé, religião 
pela qual sou 
fascinado, e, aos 40, 
minha mãe me levou 
ao espiritismo. Enfim, 
qual a sua religião, 
Ildazio? Ah, eu sou 
baiano! 

Conectados

Somos uma terra fantástica 
e temos que parar com essa 
mania de achar que enquanto 
o mundo todo nos quer, nós 
nos julguemos menores, piores 
ou continuemos achando que a 

Eu,
a minha fé
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Médico geriatra,  
gerontólogo e clínico médico

  Medicina
    do futuro!
Bem-vindo à

Dr. Leonardo Salgado

A história da Medicina mostra 
que ela sempre andou de braços 
dados com os avanços tecnoló-
gicos. Nas últimas décadas, o uso 
de novas tecnologias vem revolu-
cionando a Medicina e transfor-
mando a maneira como médicos 
e pacientes se relacionam. 

Hoje, todos nós sabemos que 
quando estamos resfriados po-
demos transmitir a doença com 
os nossos espirros e mãos atra-
vés da disseminação de um vírus, 
e que quando estamos com uma 
sinusite precisamos usar antibió-
tico, mas este conhecimento hoje 
disseminado só aconteceu devi-
do a alguns avanços tecnológi-
cos para a época. O surgimento 
do microscópio permitiu a des-
coberta da existência de germes 
e, depois, a comprovação de que 
eles causavam doenças. 

Em 1990, foi lançado o Projeto 
Genoma Humano (PGH) e pa-
recia notícia de ficção científica, 
pois o homem estava lançando o 
desafio de mapear todo o geno-
ma humano e com esses conhe-
cimentos tratar doenças como 
diabetes ou câncer através de 
mudanças genéticas. 

Mas junto com esses grandes 
avanços, as inovações tecnológi-
cas sempre trouxeram grandes 
discussões éticas. Em 1997, ha-
via sido publicado o estudo que 
apresentava o primeiro mamífe-
ro clonado, a ovelha Dolly, e em 
2003, o consórcio internacional 
PGH comunicou ao mundo que 
havia completado o sequencia-
mento de 99% do genoma hu-

mano. A discussão ética em tor-
no desses fatos gerava perguntas 
inquietantes: onde vamos parar? 
O homem clonará um ser huma-
no? Segregaremos pessoas pelo 
seu mapa genético? Qual será o 
futuro da Medicina?

Até hoje, a Medicina 
sempre focou mais 
na doença do que na 
saúde e a Medicina 
do futuro propõe 
uma mudança nesse 
modelo.

Saúde

Muita coisa mudou nessas 
duas últimas décadas e uma rea-
lidade que mudou para melhor é 
a resposta para a última pergun-
ta. As áreas que mais avançam 
na Medicina com o potencial de 
provocar mudanças disruptivas 
estão ligadas à Nanotecnologia, 
à Genética, à Inteligência Artifi-
cial, ao Big Data e à Robótica. Por 
mais paradoxal que pareça, esses 
avanços, hoje, não trazem menos 
humanização. 

Em abril deste ano, estive no 
Global Summit Telemedicina & 
Digital Health, o maior evento de 
Saúde Digital da América Latina. 
Lá, entre apresentações de cirur-
gias robóticas realizadas à dis-
tância, em que o paciente estava 
há 5.000 km do médico que o 
operava, e de avatares da saúde, 
em que uma cópia sua em reali-
dade virtual carregaria todas as 

suas informações em saúde, o 
que mais se discutia era como as 
novas tecnologias poderiam pro-
ver a acessibilidade aos cuidados 
médicos para todas as pessoas 
do planeta e tratamentos focados 
em promover saúde em vez de 
tratar doenças. Até hoje, a Medici-
na sempre focou mais na doença 
do que na saúde e a Medicina do 
futuro propõe uma mudança nes-
se modelo.

Essa Medicina do futuro já exis-
te hoje e é conhecida pelo termo 
Saúde 4.0. Este termo deriva da 
Quarta Revolução Industrial e pre-
vê uma união entre a saúde digital 
e a humanizada. Nesta nova rea-
lidade contemplamos uma com-
binação de: Internet das Coisas, 
computação em nuvem e Inteli-
gência Artificial, com o intuito de 
gerar conhecimento para o indiví-
duo, neste caso, o paciente, para 
que ele possa tomar decisões em 
prol de uma vida mais saudável, 
evitando, assim, os ciclos de do-
ença. Nessa Medicina do futuro o 
papel central não será o do médi-
co ou de outro agente de saúde, 
mas sim do próprio paciente, que 
terá maior autonomia em relação 
à própria saúde. 

Não adianta lutar contra os 
avanços tecnológicos. A tecnolo-
gia existe para favorecer, cabe a 
nós aprendermos a utilizá-la. 
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Saúde

Outubro
cor de
rosa
Conheça histórias 
de mulheres que 
enfrentaram o 
câncer de mama 
e transformaram 
a doença em 
experiências de 
superação

Carla Visi, 49, artista, jornalista, 
gestora ambiental. Em 2017, ela 
retirou um carcinoma da mama 
direita, descoberto em fase inicial, 
o que permitiu o sucesso do trata-
mento. “Quanto mais cedo detec-
tamos esse tipo de enfermidade, 
maior a chance de cura”, alerta.

Genivaldete de Jesus Santos, 
61, doméstica, diagnosticada com 
um câncer agressivo na mama 
esquerda, em 2014. Tratada nas 
Obras Sociais Irmã Dulce, ela ven-
ceu a doença. Enquanto enfren-
tava a angústia e a incerteza, nas 
filas para o tratamento, percebeu 
a necessidade de convidar as pa-
cientes que passavam pela mes-
ma situação para formarem um 
grupo de apoio. Esse grupo cres-
ceu e hoje é uma ONG, o IVECAN 
- Instituto Vencendo o Câncer. 
“Considero uma honrosa vitória, a 
minha. Sinto obrigação de alertar 
as pessoas sobre a possibilidade 
da prevenção”, declara a cons-

ciente Geni.
Carine Cidade, 45, empreen-

dedora, exemplo de superação. 
Teve câncer de mama, aos 29. 
Residia em Londres e lá começou 
o seu tratamento, passando por 
uma mastectomia radical no seio 
esquerdo. Voltou ao Brasil e en-
frentou mais 10 cirurgias. As dores 
do corpo e da alma lhe inspiraram 
para criar o Grupo Inspire-se. Um 
programa de coaching de carrei-
ra para mulheres que enfrentam 
o câncer e que já rendeu frutos 
como o livro “Inspire Ser – Mulhe-
res e o Câncer”, patrocinado pelo 
Grupo Oncoclínicas, em 2018. 
“Trata-se de um trabalho coletivo 
de mulheres do grupo que con-
tam as suas histórias para servir 
de fonte de inspiração para outras 
pessoas. O projeto Inspire Ser é a 
minha cura constante”, explica.

Três realidades. Três guerreiras. 
Três vitórias. São milhares como 
elas. Nem todas com um final 

feliz. Mas poderiam ser menos, 
se houvesse mais prevenção. No 
Brasil, segundo o Instituto Nacio-
nal de Câncer (INCA), o câncer 
de mama é um dos tipos que 
mais acomete as mulheres no 
país. Para 2019, foram estimados 
59.700 casos novos. 
Tratamentos
Existem vários tipos de câncer 
de mama, de acordo com as 
características moleculares que 
determinam a agressividade e a 
capacidade de resposta ao tra-
tamento. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) 
aprovou o uso da imunoterapia, 
em conjunto com a quimiotera-
pia, no tratamento de pacientes 
portadoras de câncer de mama 
metastático triplo negativo que 
expressam uma proteína deno-
minada PD-L1. 

A imunoterapia estimula as 
células de defesa do próprio or-
ganismo contra doenças. F
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Fotos: Projeto inspire ser_Closer Filmes
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7A Clion agora faz parte
da Rede Einstein de
Oncologia e Hematologia.
Dividindo conhecimento.
Multiplicando cuidado.

GRUPO

C L Í N I C A  D E  O N C O L O G I A

Saúde

A aplicação se dá de forma in-
travenosa, fazendo com que as 
células sejam percebidas e com-
batidas. “O tratamento é bem 
suportado, mas é necessário um 
treinamento específico da equipe 
cuidadora porque alguns efeitos 
colaterais são relacionados à ativa-
ção do sistema imunológico”, ex-
plica a médica oncologista e sócia 
do NOB/Grupo Oncoclínicas, Cla-
rissa Mathias. 

Os resultados apresentados em 
2018 demonstraram um aumento 
significativo no controle da doença 
e ganho de vida para essas pacien-
tes. Os tratamentos podem curar. 
E existem as cirurgias que tratam 
do corpo e da autoestima. “Essas 
cirurgias oncoplásticas têm evolu-
ído muito. Não se perde o foco da 
cirurgia oncológica e se associa à 
plástica”, explica Augusto Tufi Has-
san, mastologista do Grupo CAM. 

A maioria dessas crirugias é fei-
ta utilizando a técnica de transpo-
sição de retalhos miocutâneos da 
própria mulher para a recomposi-
ção da sua mama. A utilização de 
próteses e expansores facilita o au-
mento e a formatação da mama. 
“Hoje, essa é a maneira mais utili-
zada nas oncoplásticas mamárias. 
Há também a oncogenética para 
a avaliação de mutações positivas 
para o câncer de mama. As pacien-
tes que apresentam resultados po-
sitivos nesse tipo de avaliação têm 
se beneficiado das mastectomias 
subcutâneas com a preservação 
de pele e do complexo aréolo ma-
milar, com a inclusão de próteses”, 
esclarece Tufi.

Essas cirurgias já começam a 
ser realizadas por robôs, nos EUA e 
na Europa. Como o tempo cirúrgi-
co é similar ao de uma equipe hu-
mana e os robôs têm custos exor-
bitantes, tais cirurgias estão ainda 
em fase de avaliação. A prevenção 
segue sendo a melhor solução! 
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A melatonina tem a capaci-
dade de inibir o crescimento 
tumoral, além de ser capaz de 
atenuar efeitos colaterais indu-
zidos pela quimioterapia, me-
lhorando a qualidade de vida 
e fadiga das pacientes, prova-
velmente, em consequência da 
melhor qualidade do sono.

As ações da melatonina na 
célula tumoral parecem envol-
ver não apenas a capacidade 
de inibir o crescimento, mas, 

Dra. Renata 
Cangussú

Oncologista Clínica do Núcleo de 
Prevenção Oncológica do Núcleo 

da Mama. CREMEB 15149.

Uma boa noite de sono
pode prevenir
    o câncer

Por mais de 
duas décadas 
(1989-2013), 
os cientistas 
observaram 
o padrão de 
sono de 110 

mil mulheres, 
relacionando 
baixos níveis 

de melatonina 
no organismo 
ao maior risco 

para o câncer de 
mama

“

”

A melatonina é o hormônio 
regulador do sono fabricado 
pelo corpo por uma glândula 
conhecida como pineal, loca-
lizada no centro do nosso cé-
rebro. Sua secreção durante o 
período de escuridão é contro-
lada pelo relógio circadiano e é 
responsável pelo ciclo de sono 
e vigília. Esse ritmo circadiano 
é um processo do próprio or-
ganismo, mas que pode sofrer 
influência de fatores externos 
como luz e temperatura. 

A melatonina não apenas re-
gula o sono como participa da 
reparação das nossas células, 
expostas a estresse, poluição 
e outros elementos nocivos. A 
substância é um antioxidante 
poderoso e combate os radicais 
livres que agridem o organismo. 
Além disso, tem uma importan-
te ação da melhora do sistema 
imune e pode ser um adjuvante 
importante no enfrentamento 
do câncer de mama. 

Por mais de duas décadas 
(1989-2013), os cientistas ob-
servaram o padrão de sono de 
110 mil mulheres, relacionando 
baixos níveis de melatonina no 
organismo ao maior risco para 
o câncer de mama. Estudos epi-
demiológicos recentes mostra-
ram que as mulheres que traba-
lham no turno da noite correm 
um risco maior de ter câncer de 
mama, endometrial e colorretal, 
enquanto os homens que traba-
lham no turno da noite têm um 
risco significativamente maior 
de desenvolver câncer de prós-
tata, provavelmente, devido ao 
aumento da exposição à luz du-
rante a noite.

Os estudos realizados até 
agora têm demonstrado gran-
de potencial para o uso clínico 
da melatonina em determina-
das doenças; no entanto mais 
pesquisas devem ser conclu-
ídas para estabelecer o papel 
preciso da melatonina no corpo 
e a sua gama de efeitos na fisio-
logia e no comportamento das 
células. 

Essa substância já foi copia-
da e sintetizada pelo homem e 
está cada vez mais em evidên-
cia nas pesquisas e no mercado. 
No Brasil, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) li-
berou o hormônio em 2016, po-
rém apenas para ser manipula-
do e diante de uma prescrição 
médica. 

Mais estudos também são es-
senciais para definir qual a dose 
e a via de administração mais 
adequada para melhores resul-
tados no organismo. Enquanto 
não temos essas respostas, o 
ideal é tentarmos proteger o 
nosso ritmo circadiano, redu-
zindo a exposição à luz no pe-
ríodo da noite para que tenha-
mos uma produção adequada 
de melatonina e, consequen-
temente, todos os seus benefí-
cios. Por isso, evitar a luminosi-
dade de aparelhos eletrônicos, 
dormir com luzes apagadas e 
utilizar uma boa cortina para 
cortar a iluminação das ruas são 
ações fundamentais para uma 
noite de sono com qualidade.

Consulte sempre um médico 
da sua confiança antes de fazer 
uso dessa ou de qualquer outra 
substância.  

também, a indução de morte 
celular. Além disso, o hormônio 
é considerado uma molécula 
naturalmente antiangiogênica, 
ou seja, impede a formação de 
novos vasos sanguíneos que 
nutrem o tumor, causando o 
seu crescimento.

Você não precisa ser a profissional do ano nem a mais culta, a mais viajada. 

Mas, como toda mulher, você precisa se cuidar. Tenha uma alimentação 

saudável, pratique atividades físicas e, se você tem mais de 40 anos, 

consulte sempre um especialista e faça mamografia.

Responsáveisl técnicos: Dra. Gildete Sales Lessa - CRM-BA 3319 | Dr. Eduardo Dias de Moraes - CRM-BA 11145 | Dr. Bruno Lemos Ferrari - CRM-MG 26609

SALVADOR | LAURO DE FREITAS

OUTUBRO ROSA

AOS-0064-19C - AdRevOutudoRosa20,5x27,5cm(Salvador).indd   1 23/09/19   11:53
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Beleza e estética

Autoestima elevada, aceitação, segurança e confiança. 
Profissionais de saúde e do ramo estético contam como 
procedimentos podem gerar impactos positivos nas 
pacientes

Por Ananda Maltez

“Às vezes, a gente pensa que não tem força, mas 
Deus só dá aquilo que a gente pode suportar”, 
desabafa Maiane Gabriele (36), sobrevivente de 
um câncer de mama diagnosticado aos seus 26 
anos. Fazer exames de rotina é vital para manter a 
saúde em dia e descobrir diagnósticos antes que 
seja muito tarde. Foi assim, por meio de exames 
de rotina, que Maiane recebeu o diagnóstico do 
seu câncer de mama. Ela foi ao oncologista e o 
tratamento foi direcionado para que fizesse a qui-
mioterapia.

Inicialmente, só teve o diagnóstico na mama 
esquerda, mas com a perspectiva de que, no futu-
ro, poderia voltar na outra mama, ela foi orientada 
pelo médico a realizar a mastectomia total do seio 
esquerdo e parcial do direito.

Imediatamente após a cirurgia, Maiane fez a 
reconstrução mamária e colocou a prótese, para 
somente depois fazer a reconstrução da auréola. 
Depois desse processo, Maiane conta que fez uma 
micropigmentação das aréolas.

A esteticista Mayana Coutinho (22), que já 
possui seis anos de experiência na área e rea-
liza o procedimento de micropigmentação das 
aréolas mamárias em suas clientes, explica me-
lhor sobre o assunto. “O objetivo é redesenhar 
o contorno perdido ou o desenho completo da 
aréola. Os benefícios são a autoestima elevada, 
a aceitação, a segurança, a confiança, entre mui-
tos outros”. A profissional também alerta que 
reações alérgicas podem ser um dos efeitos 
colaterais causados pelo procedimento, mas, vi-
sando evitar essa ocorrência, a equipe faz uma 

prova de toque como teste.
“As tatuagens mamárias têm um conceito dife-

renciado. São para aquelas pacientes que fizeram 
cirurgia e perderam o desenho em volta da aréola, 
então, é feita a tatuagem, que também seria uma 
micropigmentação, para devolver a naturalidade 
daquele tom e a simetria do desenho”.

A paciente poderá realizar a micropigmentação 
após um ano da cirurgia e o seu retoque é feito um 
mês após a primeira sessão e, depois disso, a vida 
útil é de, aproximadamente, oito anos.

A aparência física é
como você se apresenta 
para o mundo, é uma
janela para o mundo.

A perda de cabelo é um 
dos estigmas ligados

à quimioterapia.
Os pacientes têm uma 

queda na autoestima e é 
difícil tanto para homens, 

quanto para mulheres
Maiane Gabriele, sobrevivente

de um câncer de mama

A janela para o mundo
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Beleza e estética
Crioterapia e prótese capilar
Maiane Gabriele conta que antes da quimio-
terapia tinha cabelos longos e cheios, mas 
que logo eles começaram a cair. Ela confessa 
que não pensava na estética e sim no resulta-
do do tratamento. “A aparência física é como 
você se apresenta para o mundo, é uma jane-
la para o mundo. A perda de cabelo é um dos 
estigmas ligados à quimioterapia. Os pacien-
tes têm uma queda na autoestima e é difícil 
tanto para homens quanto para mulheres”, 
diz a oncologista e pesquisadora, Dra. Claris-
sa Mathias. 

A médica reforça o uso da crioterapia, pro-
cedimento em que se resfria o couro cabelu-
do para a chegada do quimioterápico, evitan-
do a queda do cabelo. Além disso, ela revela 
também a possibilidade do uso de próteses 
capilares. Apesar de mais desconhecidas po-
pularmente, as próteses capilares são uma es-
pécie de couro cabeludo sintético, feito com 
cabelo natural, minuciosamente costurado 
em 360º, fio a fio, através de uma máquina.

A médica pontua a importância do diálogo 
e o cuidado com cada paciente de forma bas-
tante individualizada. Essa é uma ética de tra-

balho com a qual o cabeleireiro e pioneiro na 
área de implantes capilares de Salvador, Car-
los Fontes, está completamente de acordo.

Ele recebe em sua casa as clientes para 
conversar de forma privada, pois a relação 
deles vai muito além do salão. O cabeleirei-
ro conta que a primeira vez que ele fez um 
implante de prótese capilar terminou em um 
choro coletivo da cliente, da mãe da cliente e 
até dele. Carlos cola a prótese na cabeça com 
fitas adesivas apropriadas. Para garantir que 
a prótese fique mais fixa, ele a costura em um 
elástico firme. A paciente pode tirar a prótese 
ou não para tomar banho e dormir.

“As trocas das próteses são feitas para 
manter a higiene do cabelo. Quando você 
coloca a prótese, o seu organismo ainda não 
aceitou o peso de algo que não é natural do 
seu corpo. Então, quem tem o couro cabelu-
do gorduroso acaba engordurando-o ainda 
mais”, pontua o cabeleireiro. 

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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futuro       promissor

Beleza

Beleza & tecnologia  

A luz de LED é um dos tratamen-
tos estéticos mais queridos pe-
las celebridades, trata-se de um 
procedimento repleto de bene-
fícios como o aumento da elas-
ticidade e da firmeza da pele; a 
diminuição de rugas e marcas de 
expressão; o tratamento e a pre-
venção de acne; o clareamento 
de machas; além de amenizar va-
sinhos faciais, proporcionar uma 
hidratação profunda e promover 
uma ação anti-inflamatória. 

Encarem o futuro com fé e esperança. A ciência se desenvolve conti-
nuamente e muito indica que a tecnologia veio para facilitar a vida do 
ser humano. Vejam as tendências tecnológicas do mundo da beleza 
e dos cosméticos. Produtos já usam tecnologias avançadas como 
a inteligência artificial e a realidade aumentada. E engana-se quem 
acha que o mundo da beleza e dos cosméticos não está profunda-
mente relacionado com a tecnologia. Dentre as tendências tecnoló-
gicas desse setor no momento, selecionamos alguns exemplos de 
como a tecnologia atua e torna os produtos ainda mais atrativos.

O massageador facial eletrônico 
FOREO LUNA produz pulsações 
T-Sonic que, resumindo, são le-
ves vibrações. O destaque está 
nos dois sensores de ouro 24 
quilates no verso do aparelho, 
eles são responsáveis por ana-
lisar os níveis de hidratação do 
rosto. Usando inteligência ar-
tificial, os resultados captados 
são enviados diretamente para 
o aplicativo “FOREO For You”. 
Para isso, é necessário parear o 
dispositivo com um smartpho-

A Hairmax Laser Band 82 é 
uma tiara destinada a quem 
tem alopecia (calvície) e si-
milares. Os pulsos de laser 
aumentam o fluxo sanguíneo 
das áreas irradiadas, levando 
mais oxigênio e nutrientes aos 
folículos. O aparelho ainda ati-
va as defesas antioxidantes e 
acelera a eliminação de resídu-
os, estimulando o crescimento 
natural do cabelo, com maior 
densidade, força e vitalidade.

Esta base fabricada pela mar-
ca de cosméticos TLM é bran-
ca e promete adaptar-se à 
pele do seu usuário. Basta 
colocar um pouco do creme 
branco na pele, espalhá-lo e 
pronto. Ele começa a adquirir 
o seu tom de pele.

ne ou tablet via Bluetooth. O 
app atribui uma nota para a pele 
do usuário e faz também reco-
mendações para uma rotina de 
limpeza personalizada, com a 
duração de um minuto. Disponí-
vel para o Google Play e Apple 
Store, o aplicativo também re-
úne informações como fatores 
climáticos, dieta e consumo de 
água para criar um perfil único 
para cada consumidor.

A Maximus Nail 10x1 é uma 
base tecnológica de múltiplos 
benefícios para as unhas. É 
vegana e acessível para defici-
entes visuais.

Márcia Damasceno
Empresária e Relações Públicas

A criofrequência é uma inova-
ção tecnológica que associa a 
radiofrequência à crioterapia. O 
contraste causado pela associa-
ção de quente e frio extremos 
tem o poder de estimular o or-
ganismo a reafirmar os tecidos, 
gerar novas fibras de colágeno 
e reduzir as células do tecido 
adiposo. Esse tratamento é indi-
cado para a redução de gordu-
ra localizada, flacidez e celulite.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

F
o

to
s:

 D
iv

ul
g

aç
ão

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação



84 | Let’s Go Bahia Set/Out 2019 Set/Out 2019   Let’s Go Bahia | 85 

Consultora de Etiqueta,  
Cerimonial e Protocolo
 @mariamedeirosoficial

Maria Medeiros

Simples Assim

A fé se desenvolve no campo 
da subjetividade e depende 
da percepção de cada um. E 
as percepções variam, não so-
mente porque somos indivídu-
os cultural ou socioeconomi-
camente distintos, mas porque 
também somos emocional-
mente singulares. A nossa ba-
gagem emocional é construída 
a partir das vivências individu-
ais, mas também das coletivas, 
das quais participamos ou com 
as quais tivemos contato. Essa 
“memória” interfere em nossas 
decisões no campo da fé. Ter 
fé é assumir uma crença, sem 
que seja necessário comprovar 
racionalmente a existência ou a 
credibilidade do objeto ou ser 
no qual se acredita. Portanto, 
ela é fruto de uma escolha pes-
soal.

Assim, não procede dizer 
que quem tem fé pertence a 
determinado grupo religioso, 
econômico ou étnico. A fé não 
é prerrogativa de religiosos, 
ricos, pobres, pretos, brancos, 
brasileiros, chineses, inteligen-
tes ou intelectualmente me-
díocres. A fé caminha ao lado 
da emoção, que é inerente à 
qualidade humana do ser. Sim, 
somos seres essencialmente 
emocionais! Desconheço al-
guém, por mais racional que 
seja, que não tenha derramado 
lágrimas nem explodido de rai-

palavras: se respeitadas as es-
colhas de cada um, as pessoas 
de diferentes credos podem, 
sim, conviver sem conflitos. 

É certo que a etiqueta é ra-
cional e a fé, subjetiva. A eti-
queta propõe o diálogo entre o 
bem individual e o bem comum 
por meio de regras, mas tam-
bém recorda a nossa parcela de 
responsabilidade na constru-
ção de um mundo mais equâ-
nime, tolerante, plural e, acima 
de tudo, respeitoso. A fé, por 
sua vez, não é lógica, mas en-
xuga lágrimas, afaga e alimenta 
a esperança; e cresce quando a 
lógica e a racionalidade apre-
sentam os seus limites.

Em minha percepção, não 
existe embate entre a etiqueta 
e a fé. O maior desafio que a 
“pequena ética” enfrenta em 
nossos dias é a permissividade. 
As fronteiras entre o que pos-
so e não posso fazer são muito 
tênues. Nesse contexto, prati-
car e também ensinar valores 
éticos às novas gerações, em 
especial, o respeito à sobera-
nia de cada um em realizar sua 
escolha no campo da fé, segu-
ramente, fortalecerá o diálogo 
e o convívio pacífico entre nós, 
seres sociais. 

A etiqueta no

território
da fé

 A fé não é 
prerrogativa 
de religiosos, 
ricos, pobres, 
pretos, brancos, 
brasileiros, chineses, 
inteligentes ou 
medíocres. A fé 
caminha ao lado 
da emoção, que é 
inerente à qualidade 
humana do ser.

va ou que não tenha sucumbi-
do a uma paixão amorosa. A fé 
é uma composição de crença e 
emoção. Tudo junto e bem mis-
turado!

 E no campo da etiqueta, 
existem regras quando o as-
sunto é fé? Sim. A etiqueta, 
entendida como pequena ética 
ou ética do dia a dia, tem como 

pilares o respeito e a conside-
ração pelo outro. A etiqueta 
preceitua que o meu direito se 
estende até o limite da manu-
tenção do convívio social har-
monioso. Sábio é ter o conhe-
cimento e domínio teórico e 
prático das regras de etiqueta, 
mas, em vez de aplicá-las de 
modo irrestrito, melhor é prio-
rizar o bom senso. Em outras 
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Dias de sol
Moda

Os dias de sol e céu azul estão 
por vir, e com eles a necessidade 
de dar aquela atualizada no clo-
set com a inserção de algumas 
peças-chave e tendências da 
temporada. Vale a pena pensar 
em aderi-las já! Eis algumas su-
gestões de itens indispensáveis e 
que são a cara da estação:

BERMUDA: A PEÇA PERFEITA 
PARA ATUALIZAR AS SUAS 
PRODUÇÕES
As bermudas são uma proposta 
certeira para contrapor blazers 
e investir em produções com 
shape formais, garantindo uma 
proposta cool e moderna. Apos-
te nas opções em jeans, couro, 
algodão ou linho e escolha o 
comprimento que te faz sentir 
mais confortável (opte pelo corte 
reto na perna, com uma bainha 
um pouco acima ou abaixo dos 
joelhos). Update: os shorts tam-
bém estão sendo vistos nas pas-
sarelas internacionais e em breve 
estarão nas ruas, pode apostar!

e céu azul

O MODELO DE SAPATO QUE 
VAI CONFERIR UM TOQUE 
ESPECIAL AO SEU LOOK NO 
VERÃO
As coleções de verão começam 
a desembarcar nas araras e com 
elas modelos diversos de sapatos 
e sandálias para você escolher 
qual será o seu queridinho: saltos 
geométricos, tiras finas, mode-
los minimalistas e uma infinidade 
de opções. A tendência dos sal-
tos geométricos já é uma mar-
ca registrada de marcas como a 
francesa Jacquemus, garantindo 
um toque artsy e moderno aos 
modelos que, na grande maioria, 
possuem um design mais clean 
com tiras finas e discretas, con-
trastando com os saltos que fa-
zem um mix de materiais diversos 
(madeira ou acrílico, por exem-
plo). Saltos e biqueiras quadrados 
ou em formato de folha e o aca-
bamento com fivelas em acrílico 
também garantem uma proposta 
sexy na medida certa, com estilo 
de sobra. 

90’S: O SLEEP DRESS
Básico, liso e com alça fina, o 
vestido reto em cetim de seda 
que remete a uma camisola foi 
uma verdadeira febre nos anos 
1990 (como não se lembrar da 
Carrie Bradshaw em Sex and 
the City?) e tem sido visto em 
diversas coleções internacio-
nais, sendo uma aposta para se 
pensar: use-o com acessórios 
mais modernos como cintos, 
botas, tênis, camisas de botão, 
camisetas básicas ou jaquetas 
para uma proposta menos for-
mal ou aposte na sandália de 
tiras finas para um look clean 
e sofisticado na medida certa. 
Se as temperaturas baixarem, 
adicione um maxi tricô, o le-
gal desse tipo de peça é justa-
mente a sua versatilidade!

 Advogada, digital influencer
e apaixonada por moda

Renata Rangel

Especializado em make para

Noivas e
Eventos.

abocaboca.com

joelandradeup
3011.4022 / 99120.4093
Salão Espaço Performance - R. das Dálias, 576
Pituba, Salvador - BA
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EDITORIAL
DE MODA

O editorial de moda desta edição tem inspiração 
nos temas que escolhemos: fé, tecnologia 
e futuro. A estrela do editorial é a modelo 

Larissa Lima, vencedora do The New Face 2019, 
concurso realizado pela agência de modelos 

Doze Models. 

A nossa estrela convidou três de suas parceiras 
no concurso, Nara Santos, Larissa Bairon e 

Janine Queiroz, e fizemos um editorial moderno 
e conceitual com essas meninas que têm um 

lindo futuro pela frente.
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Photography | Retouch | Sports | Fashion | Advertising

Fotógrafo

sergio.klavin | sergiok.photos

71 991956622

sergiokpictures@gmail.com

Direção-Geral: Verônica Villas Bôas
Direção de Fotografia: Verônica Villas Bôas
Make & Hair: Kal Nascimento
Fotógrafo: Sérgio Klavin
Stylist: Carolina Castellar (Doze Models) 

Looks: Foorli 
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luxuosas do mundo afora
Novidades

Luxo

Em edição especial e limitada, chega ao Brasil o novo Terra-
cotta Thalia Island, que celebra a deusa da poesia. Inspirado 
pelo pó universal #3, ele tem esculpida uma dourada coroa 
de louro. Sob esse véu de ouro esconde em seu coração um 
coral ardente, trazendo à tona o bronzeado perfeito.

Durante um evento em São 
Paulo, a Omega exaltou o 
Speedmaster Moonwatch, que 
representa o espírito aven-
tureiro e pioneiro da marca. 

Tiffany Men’s é a novidade da 
Tiffany & Co. dedicada às co-
leções masculinas. Inspiradas 
pela engenhosidade do de-
sign que tem definido a marca 
há mais de 180 anos, as novas 
coleções para homens incor-
poram o toque artesanal e o 
espírito de inovação.

Sempre bela, a maior autori-
dade em moda e estilo do país 
lança o seu livro sobre a ele-
gância que resiste ao tempo. 
Coragem é uma das qualidades 
mais admiráveis de Costanza 
Pascolato, que discorre sobre 
a elegância atemporal baseada 
em suas próprias experiências.

O Hotel du Cap-Eden-Roc homenageia a Riviera Francesa 
- que há tempos inspira artistas, escritores, estrelas de cine-
ma e outras figuras ilustres - com uma versão muito especial 
do premiado Riva Aquariva Super. Batizado de “Eden-Roc”, 
o exclusivo iate de luxo foi especialmente fabricado com de-
talhes tailor-made, apresentando materiais e tecidos do hotel.

Christian Louboutin apresenta a nova coleção intitulada Hima-
layan Heights, que vem de sua paixão por lugares exóticos e 
que irradiam tranquilidade. É uma coleção que homenageia a 
natureza pura das montanhas nevadas do Himalaia, onde flores 
singelas conferem ar de delicadeza e perseverança. 

Como um mergulho no sagra-
do que habita a cultura Inca, a 
Triya faz do Vale Sagrado, no 
Peru, o pano de fundo para a 
sua campanha de verão 2020.

O amor pela moda e a convi-
vência com a sua avó pater-
na proporcionaram à estilis-
ta Jennfer Coelho uma uma 
vocação genuína com habi-
lidades manuais e artísticas 
expressas desde muito peque-
na. O processo de criação da 
estilista, com studios em São 
Paulo e no Maranhão, é inspi-
rado na alta-costura e resgata 
processos artesanais. A maior 
parte dos detalhes dos ves-
tidos de noiva é feita à mão. 
Sempre com hora marcada! 

Para completar o seu portfólio 
de produtos de skincare por 
aqui, a Biossance traz ao Brasil 
a coleção Tea Tree, composta 
por três produtos ideais para 
peles normais ou oleosas. A 
novidade tem a função de hi-
dratar, acalmar e purificar pro-
fundamente a derme, contri-
buindo para o seu equilíbrio.

Projetado para 
fornecer o ní-
vel de precisão 
impecável exigi-
do pelas viagens 
espaciais, esse 
relógio de alto 
desempenho é 
resistente à água 
a 50 metros.

O primeiro SUV totalmente 
elétrico da história da Audi, o 
e-tron, desembarca por aqui. 
Adequado ao ambiente urbano, 
o carro iniciará testes no país 
nas próximas semanas e pas-
sará por avaliações de compa-
tibilidade com a infraestrutura 
local, avaliação de performance 
e autonomia em diferentes con-
dições de temperatura e pisos 
mais comuns em solo brasileiro. 

Patricia Zanotti
Jornalista

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação
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Coluna Social

VIP
Social & Eventos

Uma trajetória de
sucesso
O empresário Luis Mendonça, 
ao lado da delegada Carmem 
Dolores, foi o ilustre convida-
do da Academia de Letras da 
Bahia para compartilhar a sua 
história de sucesso profissional 
com um grande público que se 
fez presente. 

Livro
O conceituado professor e ad-
vogado criminalista Fabiano 
Pimentel inovou ao promover o 
lançamento do seu livro “A sen-
tença penal e suas vias impug-
nativas” em um restaurante do 
Salvador Shopping.

Viagem
Maria Clara Alban já está de vol-
ta à Delicatessen Favorita, de-
pois de uma deliciosa viagem à 
Inglaterra junto com o seu mari-
do, o presidente da FIEB, Anto-
nio Ricardo Alban.

Novo Projeto
Cristiane Peleteiro e a amiga 
Nea Vasconcelos, do Salão Sá 
Marina, estão sempre inovando 
e promovendo eventos criativos 
na Loja Novo Projeto da Aveni-
da Paulo VI, como a exposição 
de quadros do artista plástico 
Daniel Cavalcanti.

Festas e eventos by Beth 
Bahiense Produções
Camila e Beth Bahiense criaram 
um novo modelo de recepção 
para formaturas que tem agra-
dado muito: a decoração em 
estilo industrial, que já virou 
moda no eixo Rio-São Paulo.

Fortaleza
Rosá é a nova sensação da moda 
cearense. Modelos exclusivos sob 
medida, capitaneados por Ana 
Cristina Machado.

Aniversário
A procuradora de Justiça Sara Souza recebeu um grupo de amigos 
próximos para comemorar o aniversário na sua residência. Na foto, 
a aniversariante com a sua competente equipe.

Celebração no Trapiche
A bela magistrada Fabiana Pelegrino convidou uma centena de 
amigas para celebrar o seu aniversário com um almoço no Bistrô 
Trapiche. Na foto, com a amiga Lila Moraes.

Elegância
Sylvia Brito de Magalhães está 
radiante com a chegada dos 
bisnetos e é sempre presença 
elegante na sociedade baiana.

Amor maior
Marinaldo Brito, empresário, 
atleta e exímio conhecedor de 
vinhos, com a sua bela filha Ra-
quel Brito em hora de almoço.

Celebrando a vida com 
solidariedade
A primeira-dama da Bahia, Ali-
ne Peixoto, celebrou nova ida-
de, reunindo as voluntárias so-
ciais da Bahia para intensificar 
ainda mais o projeto Adote uma 
Creche, quando duplas de cola-
boradoras ficam responsáveis 
por apoiar o trabalho desenvol-
vido pelas creches do Estado.

Direito Eleitoral
Tem merecido destaque a atua-
ção do advogado Neomar Filho 
na seara eleitoral e política da 
Bahia. Ele foi o responsável pela 
primeira ação contra os cortes 
de verbas das universidades 
públicas do país.

Fabiana sendo surpreendida pelo 
marido Nelson e pela filha Sofia.

Administradora de empresas,  
bacharela em Direito e professora

Karla Borges
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Social & Eventos

Suíça
Ludimilla Teixeira, ativista baia-
na, criadora do Grupo Mulheres 
Unidas com o Brasil, MUCB, es-
teve em Genebra, na Suíça, para 
participar do Festival de Direi-
tos Humanos como convidada 
especial. Na foto, Ludimilla com 
Gisele Figueredo.

Queijos e vinhos
Licia Fabio recebeu os amigos no Fasano para uma noite de quei-
jos e vinhos em comemoração ao seu aniversário. Na foto, com Lila 
Moraes, Helena Fialho, Silvia Gladys e Karla Borges.

Senadinho
O grupo de aposentados que pro-
move encontros diários no Café 
Bourbon do Shopping Barra foi alvo 
de uma belíssima matéria jornalísti-
ca feita por Alexandre Lírio.

Saúde
O conceituado cardiologista 
baiano Miraldo Mattos partici-
pou ativamente do Simpósio At 
The Limits da Universidade de 
Campinas.

Reforma Tributária
O tributarista Eurico de Santti, autor 
da proposta de Reforma Tributária 
que tramita no Congresso Nacional, 
recebeu o professor Helcônio 
Almeida no seu apartamento em 
São Paulo para um jantar musical.

Calçados
Antônio Elder, empresário de visão, 
vem expandindo os seus negócios 
e acaba de inaugurar uma nova loja 
na Pituba, a Difábrica Calçados by 
Diffs.

Exposição
O artista pernambucano Daniel 
Cavalcanti com a esposa Gabriela 
Trindade durante a abertura da sua 
primeira exposição na Bahia.
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como Tiganá Santana, a cantora 
Céu, João Donato e Tulipa Ruiz 
no Festival Radioca 2019, que 
trará música de qualidade em 
shows que serão realizados no 
Teatro Castro Alves, no SENAC 
e na Chácara Baluarte. 

    SERVIÇO
O QUÊ: Festival Radioca 2019
QUANDO: de 6 a 10/11/2019
ONDE: Teatro Castro Alves, no 
SENAC e na Chácara Baluarte

Fabulações no MAM

A artista paulistana Ana Eli-
sa Egreja realiza a sua primeira 
mostra individual no Museu de 
Arte Moderna da Bahia, MAM. 
A mostra “Fabulações” apresen-
ta 18 pinturas que marcaram a 
trajetória da artista desde 2008, 
além de quatro trabalhos inédi-
tos. A artista tem uma relação 
afetiva com a Bahia, uma vez 
que foi uma das vencedoras do 
15º Salão da Bahia (MAM-BA, 
Salvador, 2008). 

textos e poesias com amigos 
são algumas ideias para afas-
tar o fantasma do esgotamen-
to, um mal da atualidade, po-
pularmente conhecido como  
burnout.

Para alimentar a alma, a arte! Es-
petáculos musicais e exposições 
são sempre boas pedidas! Salva-
dor receberá divas da nova cena 
musical brasileira nos próximos 
meses. Boas opções para você 
que curte cultura.

- A artista Letrux, conhecida por 
suas performances e pelo álbum 
“Letrux em Noite de Climão”, 
eleito como o melhor do ano 
2018 pelo Multishow, se apre-
senta em Salvador pela segunda 
vez. Imperdível!

- De 6 a 10 de novembro, o pú-
blico de Salvador terá a opor-
tunidade de assistir a artistas 

Adriana Cravo
Relações Públicas

Life Style

Retirosurbanos
Segundo dados levantados 
pela International Stress Mana-
gement Association (ISMA), o 
Brasil é o segundo país na lista 
do estresse no mundo. O bra-
sileiro é um povo que assume 
muitas obrigações e responsa-
bilidades, o que os leva a jorna-
das duplas e até mesmo triplas 
de trabalho, gerando grande 
desgaste e problemas de saú-
de. O trânsito, as escolas com 
dois turnos (quase sempre im-
possíveis de ser encaixadas no 
dia a dia e na necessidade das 
famílias), a violência, o trans-
porte público de baixa quali-
dade e os ganhos insuficientes 
são alguns dos fatores gerado-

res de estresse. Diante desse 
cenário da vida contemporâ-
nea, o grande desafio é encon-
trar momentos de pausa. 

O lazer e o bem-estar ge-
ralmente custam caro, mas é 
possível frequentar espaços 
de “respiro”, que funcionam 
como uma terapia na melho-
ra da qualidade de vida, es-
pecialmente nas grandes ci-
dades, onde o ritmo frenético 
aumenta os casos de ansieda-
de e depressão. Caminhar no 
parque, ver o mar, ir a uma ins-
tituição cultural, fazer um cur-
so de pintura ou de cerâmica, 
entrar para um coral, cultivar 
um jardim ou uma horta, ler 

“A Magia dos Sonhos” conta 
a história de uma menina que 
deseja transformar o mundo 
em um lugar melhor através 
dos livros. Desde 2015, quan-
do iniciou o Movimento Livres 
Livros, a empreendedora Ra-
íssa Martins espalhou a sua 
paixão pela leitura por diver-
sos bairros da cidade, através 
de pontos de coleta, doação 
e troca de livros. Com muita 
motivação e vontade para re-
alizar um projeto voltado para 
o coletivo, Raíssa concretizou 
o objetivo de ter uma sede 

onde oferece a possibilidade 
de filiação ao Clube de Leitu-
ra, onde pessoas da sociedade 
civil poderão se tornar investi-
dores do movimento. Lá, você 
também vai encontrar um bre-
chó social, palestras, exposi-
ções, oficinas e serviços como 
reforço escolar e atendimen-
to psicológico para jovens da 
rede pública de ensino. Pura 
inspiração! Vale muito a visita! 
O “Livres Livros” funciona na 
Alameda das Algarobas, 121, 
Caminho das Árvores. 
www.livreslivros.com.br. 

    SERVIÇO
O QUÊ: Turnê Letrux -
Em Climão de Despedida 
QUANDO: Sábado, 26/10
ONDE: Largo Tereza Batista, 
Pelourinho

    SERVIÇO
O QUÊ: Exposição Fabulações, 
Ana Elisa Egreja 
QUANDO: até o dia 26/10/2019
ONDE: Museu de Arte da Bahia 
(MAM)

Alimento para a alma

Livres Livros

Fotos: Divulgação



106 | Let’s Go Bahia Set/Out 2019 Set/Out 2019   Let’s Go Bahia | 107 

Arquitetura & Decoração

A Casas Conceito

Com o tema A(mar), mostra de decoração, 
arquitetura e paisagismo reúne 29 ambientes 
de 41 profissionais na Bahia Marina e 
homenageia as praias mais belas do mundo

Por Andréa Castro

ao mar
se curva

O mar como inspiração. Esse foi o 
grande mote da segunda edição 
da Casas Conceito, mostra de de-
coração, arquitetura e paisagismo 
que aconteceu em Salvador, de 
16 de agosto a 29 de setembro. 
Promovida pela empresária An-
drea Velame, a mostra aconteceu 
na Bahia Marina, marcando os 20 
anos daquele espaço. Os ambien-
tes foram criados por um time de 
arquitetos renomados e foram ba-
tizados com nomes dos principais 
destinos de praia no mundo. Barra 
Grande, Trancoso, Maldivas, Creta, 
Portofino, Capri e Mykonos foram 
algumas das paisagens paradisía-
cas homenageadas.

O masterplan da mostra Casas 
Conceito foi assinado por Adriano 
Mascarenhas e Viviane Vieira, da 
Sotero Arquitetos, tirando parti-
do da proximidade com a Baía de 
Todos-os-Santos. O espaço foi to-
talmente construído para abrigar 
os ambientes, oferecendo aos vi-
sitantes uma experiência sensorial 
de viver sobre o mar. “Mais do que 
uma mostra de decoração, a Ca-

sas Conceito tem como premissa 
mostrar todo um lifestyle, que en-
volve arte, gastronomia, entreteni-
mento, moda e turismo”, afirmou 
Andrea Velame. 

Ação social
Uma das novidades desta se-
gunda edição da Casas Con-
ceito foi a parceria inédita com 
um projeto social de melhoria 

Fotos: arquivo pessoal

Fotos: arquivo pessoal
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Arquitetura & Decoração

de moradias populares. Cerca 
de três mil telhas serão doadas 
após a realização do evento ao 
projeto Morar Melhor, da Pre-
feitura de Salvador. As telhas, 
assim como outros materiais 
utilizados na mostra, serão des-
tinadas a benfeitorias de casas 
na região da Gamboa.

Os ambientes da mostra exa-
lam requinte e sofisticação, sem 
deixar de lado a funcionalidade, 
a simplicidade, o conforto e o 
fator humano e afetivo, que de-
vem estar presentes em todo lar 
ou espaço de trabalho. E o mais 
bacana: as ideias e inspirações 
servem para qualquer pessoa! 
Basta adaptar o que mais agra-
dou ao seu estilo, espaço e pos-
sibilidades.

Aberta a temporada das 
mostras de decoração, em bre-
ve, teremos a CASACOR Bahia, 
que acontece de 15 de outubro 
a 30 de novembro, no Horto 
Florestal. Com o tema Planeta 
Casa, a maior e mais completa 
mostra de arquitetura, design 
de interiores e paisagismo das 
Américas promete movimentar 
o segmento. Vale conferir! 
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 Jornalista apaixonada por
Decoração e Arquitetura

Por Andréa Castro

Decoração

Bem-vindos 
     à casa 
inteligente!

Já ouviu falar em domótica? O 
termo surgido da fusão entre “do-
mos” (casa) e robótica tem sido 
pronunciado com maior frequên-
cia e é um retrato da vida moder-
na. Imagino chegar em casa e não 
ter que procurar a chave na bolsa 
para abrir a porta. A biometria, 
seja digital ou até o reconheci-
mento de íris, seria a senha. E en-
contrar o ambiente na temperatu-
ra ideal, o piso aspirado ou ouvir 
a minha playlist favorita enquanto 
o café está sendo feito com um 
único comando de voz. Sem falar 

no gerenciamento inteligente do 
consumo de água e energia, de 
mãos dadas com a sustentabilida-
de. Pois é, a casa do futuro já che-
gou! E o que é melhor, está cada 
vez mais presente e acessível.

Segundo a Associação Brasi-
leira de Automação Residencial e 
Predial (AURESIDE), nos últimos 
anos, os custos com a instalação 
dessa tecnologia caíram cerca de 
50% para o consumidor final. Em 
2018, no Brasil, apenas 300 mil 
casas, de um total de 60 milhões 
de residências, tinham algum tipo 

de automação. Mas essas solu-
ções já deixaram de ser exclusi-
vas de imóveis de alto padrão e 
começam a chegar às residências 
de classe média. A tendência é 
que, em cerca de uma década, as 
smart houses se tornem tão po-
pulares quanto os smartphones.

Sistema integrado
Mudar de canal ou de estação 
sem sair do sofá foi uma gran-
de novidade no século passado 
para os usuários de rádios e TVs. 
Essas comodidades apontaram 
para a necessidade de uma re-
lação mais prática com o uso 
de aparelhos eletrônicos. Com 
o surgimento de novas tecnolo-
gias, foi natural evoluir para o uso 
integrado desses dispositivos. A 
automação residencial é justa-
mente esse comando integrado 
e centralizado de equipamentos 
eletroeletrônicos.

Sistemas de controle de aces-
so para a abertura de portas, por 
exemplo, são muito solicitados, 
mas trazendo um conceito de 
integração. Ao invés de abrir so-
mente a porta, o sistema acen-
de as luzes até o quarto, abre as 
persianas, liga o ar-condicionado 
e ativa o som para conectar a 
música do celular. É o que explica 
Marcus Casaes, engenheiro civil 

e diretor da Casaes Automação, 
empresa pioneira em automa-
ção residencial na Bahia e com 14 
anos de mercado.

Ajustar a iluminação para de-
terminadas ocasiões do dia a dia 
também é usual. Cenários como 
Romance, Festa, Vinho com Ami-
gos, Jogo de Futebol e Leitura 
são comuns de serem progra-
mados, assim como o sistema 
de segurança. Se for detectado 
que alguém passou pela câmera 
fora de um determinado horá-
rio, o sistema automaticamente 
envia um alerta para o seu celu-
lar ou até aciona a segurança do 
condomínio. Se você esquecer a 
porta aberta, o sistema te avisa. 
Se houver vazamento de gás, o 
seu fornecimento é cortado e um 
alerta é emitido. 

Internet das Coisas
Cada vez mais, a Internet das 
Coisas está trazendo inteligência 
e integração entre os aparelhos. 
Com a inteligência artificial, o sis-
tema vai entender a rotina do in-

divíduo e o seu estado de espíri-
to, através de câmeras que fazem 
reconhecimento facial, e vai ade-
quar a iluminação, a temperatura, 
o volume de música, para que 
você se sinta mais confortável 
no seu lar. Contudo, os assisten-
tes de voz parecem ser a grande 
influência para a automação em 
larga escala.

Recentemente, o Google apre-
sentou, em São Paulo, a Casa Co-
nectada. O Google Home, um 
dos smartspeakers (alto-falantes) 
mais utilizados do mercado jun-
tamente com o Amazon Hecho, 
já possui assistente de voz em 
português. Além de ler e-mails 
e avisar como está o trânsito até 
o escritório, com um único co-
mando de “Boa noite”, o sistema 
verifica se as portas estão fecha-
das, aciona o alarme, fecha as 
persianas, apaga as luzes e liga 
o ar-condicionado. Você ainda 
será acordado com os raios de 
sol entrando pela janela, quando 
as persianas forem levantadas, e 
a sua música favorita tocando no 
som ambiente.

Smart Kitchen
A automação nas residências já 
está focada também na saúde das 
pessoas. A gigante chinesa Xiaomi 
levantou o equivalente a 2,5 mi-
lhões de reais com uma campanha 
de financiamento coletivo para o 
lançamento da sua pia inteligente. 
A peça higieniza alimentos, conta 
com um espaço lateral onde po-
dem ser colocados legumes, fru-
tas e carnes para serem lavados 
automaticamente. A Xiaomi ga-
rante que a pia possui um sistema 
ultrassônico que retira resíduos de 
pesticidas dos alimentos, além de 
outros agrotóxicos em volta deles.

Marcas como Samsung e LG 
possuem refrigeradores que avi-
sam quando algum alimento pre-
cisa ser reposto ou o estado de 
conservação em que eles se en-
contram, sem ter que abrir a gela-
deira. Nada de chegar para assistir 
a um jogo com amigos e desco-
brir que não tem cerveja em casa. 
Nem ficar no supermercado ten-
tando lembrar se vai faltar algum 
ingrediente para aquela receita 
que você tanto quer fazer. F
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Paisagista
@deco__green

Aline Hermida

Plantar    com

Jardinagem

eu vou
fé

A arruda (Ruta graveolens) é 
a nossa velha conhecida fedi-
dinha. Já na Idade Média servia 
como proteção contra bruxa-
ria. Segundo Michelangelo e Da 
Vinci, os seus poderes metafísi-
cos potenciavam a criatividade. 
E protege contra mau-olhado. 
Ou seja, se estiver bem cuidada 
e irrigada e mesmo assim mur-
char, ela terá feito o seu trabalho 
de escudo.

Manjericão
Para o corpo, na culinária e 
para a alma. Acalma a mente, 
trazendo paz de espírito.

Um pezinho de pimenta não 
poderia faltar! Combate energias 
pesadas e, de quebra, estimula, é 
afrodisíaca e ajuda no amor.

A espada de São Jorge (San-
sevieria trifasciata) traz pros-
peridade e corta a inveja e o 
mau-olhado. Mas essa já está 
presente em muitas entradas 
de casas, apartamentos e em-
presas. Suportando tanto o sol 
pleno como a meia-sombra, ela 
é um curinga.

O alecrim (Rosmarinus offici-
nalis) funciona como estimulan-
te para atividades intelectuais. 
Favorecendo a concentração, o 
ânimo e a vitalidade. Pediremos 
dessa planta alguns raminhos 
emprestados para fazer os nos-
sos quitutes na cozinha.

E para completar o amuleto, 
uma comigo-ninguém-pode 
(Dieffenbachia amoena). Essa 
merece um vaso só para ela. Es-
paço para desenvolver todo o 
seu potencial. Pode chegar a 1,2 
m de altura. Além de ser a úni-
ca que não aguenta luz direta. 
Como o seu nome sugere, ela 
oferece uma proteção podero-
sa. Crianças e animais domés-
ticos não devem ingeri-la, pois 
ela é bastante tóxica. Com fé, 
plantaremos e nos sentiremos 
serenos para seguir em frente 
protegidos e estimulados por 
nosso verde particular.

Ruta Graveolens

Manjericão

Pimenta

Sansevieria Trifasciata

Rosmarinus Officinalis

Dieffenbachia Amoena

A mudança climática é palpá-
vel, os incêndios de áreas ver-
des e florestas mais frequentes, 
imprevisibilidade da meteoro-
logia inquietante… Mais do que 
nunca nos preocupamos com 
a presença do verde no nosso 
planeta e em nossas vidas. A 
magia vegetal está presente em 
todos os cultos e civilizações. 
Na cultura baiana é um assunto 
onipresente. Quem nunca to-
mou um banho de folhas para 
proteção, abrir caminhos ou 
descarrego? 

A seguir, listo algumas plan-
tas que, por pura existência 
em um ambiente, já nos pro-
porcionam proteção, entusias-
mo, purificação, prosperidade. 
Além de mencioná-las, tentaria 
agrupá-las em kits de mesmas 
necessidades hídricas e de sol. 
Cada um escolhe a sua maneira 
de ter o amuleto vegetal, mas 
acho interessante, por ocupar 
menos espaço, tê-las em gru-
pos. É mais folclórico e mais 
eficaz para estimular a nossa fé.

Um primeiro vaso com arru-

da, guiné, manjericão e pimen-
ta. Todas gostam de sol pleno e 
bastante umidade. Um segun-
do para usar em entradas en-
solaradas, com espada de São 
Jorge e alecrim, por necessita-
rem de um solo bem drenado 
e estarem bem ao sol, supor-
tando períodos de estiagem. 
E uma comigo-ninguém-pode 
sozinha, para ter em um belo 
pote dentro de casa. Ela não 
suporta o sol direto. Com toda 
essa proteção, até as pessoas 
mais “carregadas” ficarão inti-
midadas quando notarem essas 
presenças poderosas. Não cus-
ta muito, pois todas são plantas 
fáceis de cultivar.

Da guiné (Petiveria alliacea 
l), segundo a crença, será me-
lhor conseguir uma mudinha 
roubada para aumentar o efei-
to sorte. Coisa fácil, já que ela é 
considerada invasora. Ou seja, 
quem tem guiné no jardim, a 
tem de sobra. Você não come-
terá o erro de plantá-la direta-
mente na terra. Em um vaso, 
esse risco diminui bastante. Ela 
cria um bem-estar no ambien-
te por bloquear energias nega-
tivas e favorecer as positivas. 
Sorte, felicidade e aumento da 
resistência fechando o corpo. 
Utilíssima!

Petiveria Alliacea I
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Educação

Escolas têm inserido no seu programa atividades que visam 
preparar os seus alunos para esse futuro que já chegou

Por Matheus Pastori de Araujo

Você me 
pergunta pela 
minha paixão.

Digo que estou 
encantada

como uma nova 
invenção

Belchior

“

”
Empreendedores, 

empáticos, 
seguros e sem 

medo da vastidão 
do mundo. Este 

é um recorte que 
pode ser feito do 
perfil dos adultos 

do futuro.

Formando os adultos

do futuro
A ideia que costumamos ter de 
futuro é etérea, abstrata. “O futu-
ro” sempre soa como algo muito 
distante, longe de nosso controle 
e, também, de nossa preparação. 
Ouvimos isso especialmente nos 
discursos de chefes de Estado. 
Pode reparar. Na política, o futuro 
é sempre um lugar em que é se-

guro colocar situações problemá-
ticas, decisões polêmicas e solu-
ções que ainda não chegaram. 

Cúpulas são organizadas, pac-
tos são assinados, guerras são 
combatidas, ideologias são espa-
lhadas em prol desse futuro sem 
rosto, sem nome nem data para 

chegar. Com isto, o tempo vai 
passando, as tecnologias vão se 
desenvolvendo, as ideias se per-
petuando, as previsões se cum-
prindo, gerações vão nascendo, 
crescendo, se consagrando e se 
reproduzindo. 

Até que chegamos a um resul-
tado que assusta, apesar de ser 
supostamente esperado. O futu-
ro. Ele próprio. Tão falado e tão 
temido. Imponderável, soberano e 
inevitável.

Os adultos do futuro são as 
crianças e os adolescentes que o 
leitor pode encontrar neste mo-
mento diante dos videogames, 
smartphones, televisões e youtu-
bers. Talvez, quem sabe, um ou 
outro esteja desfrutando de um 
balanço em um parque ao ar livre 
– mas é bastante improvável. Fato 
é que eles já estão nas escolas, já 
estudam e analisam erros e acer-

tos que cometemos há cinco, 10, 
15 anos. Lá, quando “o futuro” era 
apenas um recurso retórico.

Estudam e se preparam. Aque-
les que devem nos ajudar a reger 
os próximos passos da humani-
dade nasceram com, no mínimo, 
30 anos de distância das revolu-
ções provocadas pelas guerras 
mundiais, ditaduras e mudanças 
drásticas de comportamento co-
letivo – ou mindset, para ser mais 
atual. No Brasil, nossos adultos 
do futuro apenas leram e ouviram 
falar das inflações astronômicas, 
da censura e das guerrilhas. Para 
eles, é inconcebível a dinâmica de 

um telegrama ou a complexidade 
de um fax. 

Praticidade, estabilidade e ins-
tantaneidade são termos com os 
quais podemos descrevê-los. A 
tecnologia foi, e é, um fator deter-
minante para o desenvolvimento 
e a formação das ditas gerações 
Z e Alfa, que já nasceram em um 
mundo digitalizado. Em Salvador, 
escolas como o Sartre, Concept, 
Marista, São Paulo, Anchieta, Pan 
American School of Bahia (PASB), 
entre outras, têm inserido no seu 
programa atividades que visam 
preparar os seus alunos para esse 
futuro que já chegou. 

“Reconhecemos a importância 
do desenvolvimento do raciocínio 
lógico e da criatividade nas crian-
ças através do uso de ferramentas 
educacionais como jogos, progra-
mação de códigos, softwares e 
hardwares. A implementação des-
ses recursos amplia os horizontes 
de aprendizagem e as prepara 
para contribuírem na solução dos 
problemas da sociedade atual”, 
afirma Kandace Williams, diretora 
do Ensino Fundamental da PASB. 

Diante das redes sociais e do 
consequente convívio cada vez 
mais próximo e cedo com diferen-
ças culturais, religiosas, ideológi-
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Nossos 
estudantes 
devem ser 

investigadores, 
bem informados, 

pensadores, 
comunicadores, 

íntegros. 
Devem ter a 

mente aberta, 
ser solidários, 

audazes, 
equilibrados e 

reflexivos

 Kandace Williams, 
diretora do Ensino 

Fundamental da Pan 
American School of Bahia

“

”

cas, políticas e socioeconômicas, 
as novas gerações tendem a ter 
um comportamento mais aberto 
e liberal quando se trata da convi-
vência com essas nuances sociais, 
antes tão imperativas nos relacio-
namentos humanos.

“Um dos aspectos mais re-
levantes do nosso currículo en-
globa o desenvolvimento socio-
emocional dos nossos alunos. 
Gentileza, colaboração, liderança, 
gestão responsável e respeito são 
os nossos valores. Nossos estu-
dantes devem ser investigadores, 
bem informados, pensadores, co-
municadores, íntegros, devem ter 
a mente aberta, ser solidários, au-
dazes, equilibrados e reflexivos”, 
pontua Kandace.

Entre essas nuances está a 
barreira idiomática, também já 
muitas vezes superada nos pri-
meiros anos de educação das no-
vas gerações. “Por ser uma esco-

la internacional, a maior parte do 
nosso currículo é oferecida em 
língua inglesa, por professores 
estrangeiros e brasileiros. Desse 
modo, o estudante não apenas 
fala inglês com fluência, como 
também desenvolve proficiência 
acadêmica nos dois idiomas”, diz 
Bianca Begrow, diretora de Edu-
cação Infantil da escola. 

Empreendedores, empáti-
cos, seguros e sem medo da 
vastidão do mundo. Este é um 
recorte que pode ser feito do 
perfil dos adultos do futuro, 
que, de certo, terão nos avanços 
tecnológicos suportes impres-
cindíveis para a compreensão 
dos tempos que estão por vir. 

Assim, podemos dizer o 
contrário do que, um dia, Elis 
Regina cantou. Para o bem 
ou para o mal, nós não somos 
os mesmos e já não vivemos 
como os nossos pais. 

Educação
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Seja qual for a idade dos filhos, a escolha da escola é 
uma tarefa árdua e caracterizada por uma sucessão de 

detalhes delicados. Especialistas em Educação garantem, 
portanto, que a escolha da instituição de ensino deve ser 

feita com base nos princípios de cada família. Fatores como 
localização, preço e espaço físico, metodologia e qualidade 
de ensino estão entre as questões avaliadas pelos pais. Para 

dar uma mãozinha na hora da decisão de qual instituição 
escolher, neste guia, a Revista Let’s Go Bahia selecionou 
as melhores escolas, cursos de idiomas e faculdades em 
Salvador, com os seus endereços e telefones de contato. 

Confira!

F
re

ep
ik
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Escolas
COLÉGIO 2 DE JULHO

Avenida Leovigildo Filgueiras, 
n° 81, Garcia 
71 3114-3400
colegio2dejulho.com.br

MAPLE BEAR

Rua General Bráulio Guimarães, 
nº 76, Armação
71 3016 2688 / 2694
maplebear.com.br

COLMEIA

Alameda Benevento, Lt. 28, 
Qd. I Pituba
71 3359.5629/ 8620
escolacolmeia.com

COLÉGIO OFICINA

Rua Miguel Navarro y 
Canizares, nº 423, Pituba
71 3270-4100
colegioocina.com.br

COLÉGIO PERFIL

Rua Praia de Ondina, 56, Vilas 
do Atlântico, Lauro de Freitas
71 3289-8080
colegioperfil.com.br

ESCOLA PIRLILIM 

Rua Amir Macêdo, nº 40, 
Brotas
71 3358-1090/3357-1678
escolapirlilim.com.br

COLÉGIO SALESIANO 
DOM BOSCO

Av. Santo Antônio de Pádua, nº 
01, Paralela, 
71 3366-0291/1919
dombosco-ba.com.br

COLÉGIO SARTRE

Itaigara, Graça e Vilas do 
Atlântico
71 2201-2100
escolaseb.com.br/sartre

COLÉGIO ANCHIETA

Pituba e Horto Bela Vista 
71 2107-9000
www.anchietaba.com.br

ESCOLA RECANTO DE VIVER

Alameda das Framboesas, nº 
182, Caminho das Árvores
71 3341-0586 / 3015-1952 
www.recantodeviver.com.br
 

COLÉGIO VITÓRIA RÉGIA

Rua Antonio Cândido de Lima, 
nº 130, Cabula 
71 3257-8282
www.vitoriaregia.net

COLÉGIO SÃO PAULO

Rua Luiz Portela da Silva, nº 
628, Itaigara
71 2107-4600
www.colegiosaopaulo.com.br

COLÉGIO MONTESSORIANO

R. Abelardo Andrade de 
Carvalho, 5 - Boca do Rio
www.montessoriano.com.br
71 3371-5643

COLÉGIO SÃO JOSÉ

Rua da Imperatriz, nº 711, 
Bonfim
71 3555-3400
saojoseinterativo.com.br

ESCOLA PONTO DE 
PARTIDA
Rua Miguel Gustavo, nº 22, 
Brotas 
71 3356-2961/2914 
www.escolapontodepartida.
com.br

ESCOLA ARCO-ÍRIS

Ladeira do Acupe, nº 88-A, 
Brotas
71 3357-1377/3356-3416 
www.escolaarcoiris.com.br

ESCOLA NATUREZA

Rua das Rosas, nº 358, Pituba
71 3359-8490
escolanatureza.com

COLÉGIO MIRÓ

Rua Cândido Portinari, nº 58, 
Morro do Ipiranga, Barra 
71 3038-2400/3247-3022
www.colegiomiro.com.br

COLÉGIO INTEGRAL

Rua Fernando Menezes de 
Góes, nº 570, Pituba
71 2101-5000
integralweb.com.br



124 | Let’s Go Bahia Set/Out 2019 Set/Out 2019   Let’s Go Bahia | 125 

COLÉGIO DOM

Av. Luís Viana Filho, nº 8812, 
Paralela
71 3254-6655 
www.domcolegio.com.br

ESCOLA CONCEPT

Av. Orlando Gomes, nº 1094, 
Piatã 
71 2201-2777 
www.escolaconcept.com.br

VILLA CAMPUS DE 
EDUCAÇÃO

Av. Luís Viana Filho, nº 7731, 
Paralela
71 3281-1000
www.campusvilla.com.br

PAN AMERICAN SCHOOL OF 
BAHIA 

Av. Ibirapitanga, s/nº, 
Patamares
71 3368-8400
admissions@pasb.com.br 
www.pasb.com.br

COLÉGIO MARISTA

Rua Manoel Antônio Galvão, nº 
655, Pituaçu 
71 3114-6350
marista.edu.br/patamares

COLÉGIO
ANGLO-BRASILEIRO

Rua Mangalô, nº 156, Colina A, 
Patamares
71 3367-2173/3367-3040 
colegioanglobrasileiro.com.br

COLÉGIO BERNOULLI

Praça Marconi, nº 60, Pituba
71 3415-4100
www.bernoulli.com.br

COLÉGIO MÓDULO 

Av. Prof. Magalhães Neto, nº 
1177, Pituba
71 2102-1300
www.portalmodulo.com.br

COLÉGIO CÂNDIDO 
PORTINARI
Rua Adelaide Fernandes da 
Costa, nº 487, Costa Azul
71 2103-6464 
www.portinari-ba.com.br

COLÉGIO ANTÔNIO VIEIRA

Av. Leovigildo Filgueiras, nº 
683, Garcia
71 3328-9500
www.colegioantoniovieira.com.br

COLÉGIO SACRAMENTINAS

Av. Leovigildo Filgueiras, nº 211, 
Campo Grande
71 3311-4000
www.sacramentinas.com.br

COLÉGIO ISBA

Rua Macapá, nº 128, Ondina
71 4009-3666 
www.isba.com.br

COLÉGIO GREGOR MENDEL
Rua Clara Nunes, nº 571, 
Loteamento Aquarius, Pituba
71 2104.6950/2104.6999 
colegiogregormendel.com.br

COLÉGIO RESGATE

Rua Silveira Martins, nº 1, 
Cabula
71 2102-7500 
www.colegio-resgate.com.br

GURILÂNDIA

Av. Cardeal da Silva, nº 1451, 
Federação
71 3015-6595
www.gurilandia.com.br

ESCOLA PERNALONGA

Rua São Paulo, nº 802, Pituba
71 3248-1444
escolapernalonga.com.br

COLÉGIO SAGRADO 
CORAÇÃO DE JESUS

Av. Joana Angélica, nº 1380, 
Nazaré
71 3322-0749/3326-5932
educacaoesagrado.com.br

ESCOLA GIRASSOL

Rua Sílvio Valente, nº 384, 
Itaigara
71 2109-6736
www.escolagirassol.com.br

COLÉGIO FAVO

Rua Silveira Martins, 208, 
Cabula
71 3384-8118 / 3384-0205
www.colegiofavo.com.br

ESCOLA MOTIVAR

Rua Eng. Rubéns Pires Ferreira, 
190, Federação
71 3331-4695
www.escolamotivar.com.br
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Faculdades
UNIJORGE

Campus Tancredo Neves:
Av. Tancredo Neves, Civil Trade, 
nº 1367, Caminho das Árvores 
Campus Paralela:
Av. Luis Viana, nº 6775, Paralela      
71 3206-8000
www.unijorge.edu.br

UNIFACS

Campus Tancredo Neves: 
Av. Tancredo Neves, 2131, 
Caminho das Árvores
Campus Prof. Barros:
Av. Luís Viana Filho nº 3146
Pituaçu
www.unifacs.br
3021-2800

FTC

Av. Luís Viana Filho, nº 8812, 
Paralela
www.ftc.br
0800 056 6666

UCSAL

Campus Pituaçu:
Av. Prof. Pinto de Aguiar,  
nº 2589, Pituaçu,
Campus Federação:  
Av. Cardeal da Silva, nº 205, 
Federação,
www.ucsal.br
71 3203-8800 

FACULDADE CASTRO ALVES

www.castroalves.br
71 3033-0009

ESCOLA BAHIANA DE 
MEDICINA E SAÚDE 
PÚBLICA

Campus Brotas:
Av. Dom João VI, nº 275
Campus Cabula:
Rua Silveira Martins, nº 3386 
www.bahiana.edu.br
71 2101-1900 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
UNISBA

Av. Oceânica, nº 2717, Ondina
71 4009-2840 
unisba.edu.br

BAIANA DE DIREITO

Rua . Dr. José Peroba, nº 123, 
Costa Azul
www.faculdadebaianadedireito.com.br
71 3205-7700

FACULDADE RUY BARBOSA

Campus Costa Azul:
Rua Dr. José Peroba, nº 1225, 
Costa Azul
Campus Paralela:
Av. Luis Viana Filho, nº 3230  
Paralela 
www.wyden.com.br/uniruy
0800 771-5001 

DOM PEDRO II

Rua Miguel Calmon, S/N
Praça da Inglaterra, Comércio
unidom.com.br/salvador
71 3418-7272

ESTÁCIO
Rua Xingu, nº 179, Jardim 
Atalaia/Stiep
portal.estacio.br
0800 880 6767

MAURÍCIO DE NASSAU

www.uninassau.edu.br
4020-9734

FACULDADE CAIRU

www.cairu.br
71 2108-8505

FACULDADE ÁREA 1

www.wyden.com.br/area1
0800 771-5001 

FACULDADE SÃO 
SALVADOR

www.saosalvador.edu.br
71 2101-2300

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
UNIRB

Av. Tamburugy, nº 474, 
Patamares
www.unirb.edu.br
71 3368-8300 

UFBA

www.ufba.br

UNEB

portal.uneb.br

FACULDADE 
MONTESSORIANO

R. Abelardo Andrade de 
Carvalho, 5 - Boca do Rio
www.montessoriano.com.br
71 3371-5643

Cursos de 
idiomas 
CABALLEROS DE SANTIAGO

Rua da Paciência, nº 441, 
Rio Vermelho
www.caballeros.com.br
71 3334-4342

ACBEU

www.acbeubahia.org.br
71 3340-5400

ALIANÇA FRANCESA

Unidade Barra: 
Av. 7 de Setembro, nº 401, 
Ladeira da Barra
Unidade Iguatemi: 
Centro Empresarial Iguatemi, 
Av. Tancredo Neves, nº 274, 
Bloco A, sala 724.
www.afbahia.com.br
71 3336-7599 / 30142507

CCAA

www.ccaa.com.br

CNA SALVADOR 

www.cna.com.br

FISK

www.fisk.com.br

OKEY DOKEY 

www.okeydokeyidiomas.com.br 
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Pet

O futuro também chegou 
para eles. Biônicos, com 
chip ou GPS, a tecnologia
já se faz presente
para facilitar a vida
de pets e tutores

Por Andréa Castro

Pet  
high tech

A tecnologia avança a passos largos e as patinhas 
dos nossos animais de estimação já conseguem 
alcançá-la. Recursos inovadores surgem a cada 
instante e estão sendo utilizados em maior esca-
la e de forma mais acessível. Alguns “acessórios” 
podem acompanhá-los todo o tempo, como o 
chip de identificação implantado sob a pele, a 
coleira com GPS ou até mesmo um aparelho biô-
nico, que os ajuda a se locomover.

Cães e gatos, principalmente, já utilizam com 
maior frequência o microchip de identificação 
aqui em Salvador. “A função do microchip é man-
ter um cadastro de dados do pet, como nome, 
raça, data de nascimento, nome dos tutores ou 
qualquer outra informação que se queira cadas-
trar”, explica a médica veterinária Soraia Andra-
de, da Clínica Mascote. Outra função interessante 
é o cadastro de informações sobre o histórico de 
saúde do pet – se ele já passou por alguma cirur-
gia, se tem problemas cardíacos, alergia a algum 
alimento ou medicamento, entre outras. O custo 
é relativamente baixo, cerca de R$ 100 e pode ser 
utilizado durante toda a vida.

Localização por GPS
Vale lembrar que o microchip não possui GPS 
de rastreamento. O chip é mais ou menos do ta-
manho de um grão de arroz e é implantado na 
região da nuca do animal. É necessário ter uma 
máquina leitora para identificar a numeração e 
acessar algum banco de dados do chip para, a 
partir daí, ter acesso às informações do animal. 
Em muitos países, essa implantação já é obri-
gatória. “No Brasil, esse processo ainda está ca-
minhando devagar. Para viajar para fora do país 
faz-se necessária a implantação do microchip”, 
destaca Soraia Andrade.

Por outro lado, existem no mercado coleiras 
com GPS, sim! Eles funcionam através de satéli-
te. Se a ideia é dar um pouco de 
“liberdade” para o animal circular 
nos arredores da casa ou viajar 
sem maior preocupação de o pet 
se perder, o GPS é um ótimo re-
curso. O tutor pode, por exemplo, 
delimitar o raio de distância que o 
animal pode percorrer e, caso o 
bichinho o ultrapasse, ele recebe 
um sinal por e-mail ou mensagem 
no celular. Algumas coleiras per-
mitem que o dono acompanhe 
a localização do animal em qual-
quer lugar e em tempo real. Os 
valores ainda são um pouco mais 

Fotos: ReaBAvet
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Pet

elevados no Brasil, mas a tendên-
cia é que diminuam.

Animal biônico
E para quem pensa que pet biôni-
co é coisa de cinema, em Salvador 
já existe uma clínica que trabalha 
com próteses e órteses extrema-
mente modernas, proporcionan-
do qualidade de vida a animais 
com graves problemas de loco-
moção. O Centro de Reabilitação 
ReaBAvet, pioneiro no Nordeste 
em reabilitação veterinária, traba-
lha com próteses nacionais, mais 
simples, e com peças importadas 
dos Estados Unidos, feitas sob 
encomenda e com tecnologia de 
ponta.

“As órteses e próteses da Or-
thopet são extremamente moder-
nas”, garante a veterinária Raquel 
Graça Teixeira, sócia-proprietária 
do ReaBAvet. Raquel explica que 
inicialmente é feita uma mensu-
ração especial no membro do 
animal e em seguida é produzi-
do um molde com gesso sintéti-
co. Depois, o animal é filmado se 
movimentando em todas as dire-
ções e a gravação é enviada com 
o exame clínico para a fabricante. 
Lá, as imagens são abertas em um 
software de biomecânica e é feito 
um protótipo do membro do ani-
mal em 3D para que, então, seja 
produzida a peça que ele utilizará. 
“Por ser feita sob medida e com 
um excelente material, o animal 
não a rejeita, ele se sente seguro e 
ganha qualidade de vida”.

Esteira aquática
Outro equipamento que vem aju-
dando muitos pets na reabilitação 
é a esteira utilizada para a hidrote-
rapia. “É uma espécie de aquário 
gigante com uma esteira dentro. 
Além de estimular e motivar o pet, 
a água proporciona maior confor-
to e favorece o seu equilíbrio, tra-
zendo resultados mais positivos”, 
afirma a veterinária do ReaBavet. 

A esteira também pode ser utili-
zada para trabalhar o condiciona-
mento cardiovascular e combater 
o sedentarismo.

Câmera hiperbárica
O HPet Hospital Veterinário tam-
bém está apostando na tecno-
logia de ponta, trazendo para 
Salvador a primeira câmara hiper-
bárica do Nordeste e a terceira do 
Brasil. O equipamento é utilizado 
no tratamento de quadros isquê-
micos, na cicatrização de feridas 
extensas ou nos casos de infec-
ções resistentes. “O aparelho tem 
diversas aplicações, e pode ser 
utilizado tanto nos momentos de 
pré quanto de pós-cirurgia, para 
acelerar a recuperação dos pa-
cientes”, afirma o coordenador 
veterinário do HPet, Marcus Vini-
cius Fróes.

O HPet conta com outros 
equipamentos modernos: o de 
Radiologia, que permite a ava-
liação de tecidos ósseos, órgãos 
torácicos e abdominais, de ul-
trassom com doppler colorido, 
utilizado para todo tipo de exa-
me em alta definição. Graças à 
evolução tecnológica, os animais 
também podem vislumbrar um 
futuro mais longevo. 
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Sandra
Teschner

Publisher, Chief Happiness Officer 
certificada pela Universidade da 

Flórida, criadora do projeto @
plantando.happiness em parceria 

com o Morumbi Shopping e o 
SENAC São Paulo

Hapiness,
   Let’s Go!
Vamos? A felicidade não es-
pera por nós por uma simples 
razão: ela não está em nenhum 
lugar que não seja no caminho, 
e ninguém é capaz de fazê-lo 
verdadeiramente feliz, senão 
você mesmo. Mas também 
não confunda alegria, ou mes-
mo momentos de muito pra-
zer, com a felicidade duradou-
ra, que é um estado da mente 
guiando o seu estilo de vida. 
E a ciência prova isso; profes-
sores das principais faculda-
des do mundo que estudam 
o tema também o confirmam; 
autores e Chief Happiness Of-
ficers teorizam e aplicam esse 
conhecimento nas organiza-
ções, como também na vida. 

A felicidade virou um tema 
sério. Quase a metade das 
chances que você tem de alcan-
çá-la depende exclusivamente 
de você, de sua decisão, e isso 
significa dizer que não adianta 
terceirizar a culpa quando você 
se sente infeliz. Talvez seja exa-
tamente na desconstrução dos 
mitos que criamos em volta do 
que achamos precisar “ser, ter, 
parecer” para sermos felizes 
que está a nossa saída, ou me-
lhor, a nossa entrada em uma 
realidade em que possamos ser 
verdadeiramente e internamen-
te satisfeitos, além de estar em 
paz com as nossas escolhas, 
sejam elas assertivas ou não. O 
perfeito não é humano, o feito 
é! E você pode ser alguém que 
decide por algo e constrói com 
outros a ideia proposta, mas 
não esqueça que é você o pilo-
to da sua vida. Fato.

Um dos mitos da felicidade 

A felicidade 
é contagiosa, 

compartilhada, 
colaborativa. 

Experimente doar-
se de coração

“

”

está nas premissas que cria-
mos: “serei feliz quando... eu me 
casar, for promovido, ficar rico, 
viajar o mundo todo etc.”. A ex-
pectativa será inexoravelmente 
frustrada, não porque alcançar 
algo que você deseje não te fará 
feliz, mas porque essa felicida-
de não será de grande duração, 
não é algo permanente, como 

ninguém, não crie expectativas, 
elas são fontes inesgotáveis de 
infelicidade. Confie, tem gente 
boa no mundo sim! Não viva do 
que não deu certo. A maior par-
te dos sofrimentos que enfren-
tamos nunca ocorreu, ou me-
lhor, eles nunca aconteceram 
fora de nossas cabeças. Cultue 
o “nós”. A felicidade é contagio-
sa, compartilhada, colaborativa. 
Experimente doar-se de cora-
ção; você eventualmente achou 
ser uma invenção da religião a 
ideia de que dar é melhor que 
receber. A ciência prova que se 
for, então, a religião tem razão. 

O autoconhecimento é liber-
tador. Descobrir o que a pessoa 
que vive em você gosta de fa-
zer, unido à habilidade e ao ta-
lento e colocando esforço para 
o resultado positivo, trará nos 
pequenos e grandes feitos uma 
realização prazerosa e contínua, 
e não mais que de repente você 
se encontra agindo como agem 
os felizes.

O espaço vai cobrando um 
fim às palavras, mas eu deixo 
para vocês o meu contato nas 
redes sociais com uma certeza: 
descobri, faz alguns anos, que 
os meus propósitos de vida 
vão superbem, obrigada, em 
permanente realização, sendo 
ressignificados a todo o tem-
po. Então, entendi que o meu 
novo propósito se chama lega-
do. Não mais para o ego, coisa 
que os anos fizeram o favor de 
ofuscar, mas para o efeito mul-
tiplicador. Um mundo de pes-
soas mais felizes é um mundo 
sustentável, produtivo, possí-
vel. A escolha é sua.

ensina Sonja Lyubomirsky, uma 
das grandes pesquisadoras do 
mundo. 

Acrescento também que 
parte da frustração de ser ple-
namente feliz “quando isso ou 
aquilo ocorrer” vem ainda dos 
estereótipos que tomamos 
como verdadeiros, e não são!  
Antes de aceitar algo como 
real, pergunte a você mesmo 
se é você desejando aquilo 
ou se é o seu ego acreditan-
do que você será valorizado 
em um determinado circuito 
social por ter alcançado o que 
o outro – que provavelmente 
nem feliz é – ditou que você 
precisa ter para ser. 

Tome as rédeas, cale o que 
não é você! Não se compare a 

TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE
T: +55 71 3676 4000
E: reservas.tepf@tivolihotels.com
www.tivolihotels.com 

T I V O L I  D R E A M  N I G H T  A P R E S E N TA :

A BOSSA BRASILEIRA INTERPRETADA POR
UMA DAS MAIORES E MAIS PREMIADAS

VOZES DA MÚSICA NACIONAL.

O Tivoli Ecoresort Praia do Forte preparou uma experiência 

memorável. A 4ª edição do Tivoli Dream Night chega para 

oferecer um jantar inesquecível para seus hóspedes no jardim 

do hotel, com muita música e alta gastronomia. 

Com 8 Grammys Latinos conquistados ao longo da sua 

carreira, Maria Rita resgatará o seu projeto "Samba Maria" 

com sucessos de sua discografia.

Participe desta noite histórica no dia 08 de Fevereiro e venha 
se encantar em nosso cenário paradisíaco. Faça sua reserva.

AF-1127-TEPF_DREAM-NIGHT-2020_ANUNCIO-LETS-GO_200X275.pdf   1   10/09/19   13:56
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Apresentador e  
influenciador digital

@garimpando.life

Marcelo Sampaio

Verão
europeu

em família
Roma é sempre Roma. O ber-
ço da cultura ocidental é a 
capital mais magnífica e mais 
cultural da Europa, a meu ver. 
Encantadora, ela é um museu 
a céu aberto. Caminhar pela 
cidade é obrigatoriedade e 
apenas assim é possível viver 
experiências únicas parando 
de canto em canto. Por isso a 
hospedagem precisa ter a me-
lhor localização, o que facilita 
as suas idas e vindas o dia in-
teiro.

Dessa vez, eu fiquei hos-
pedado no novíssimo e des-
lumbrante Hotel De La Ville, 
do sofisticado grupo Rocco 
Forte, localizado em um dos 
corações romanos: no alto da 
Escadaria Espanhola, sobre a 
Piazza di Spagna. Se você co-

nhece Roma, sabe do que es-
tou falando.

O prédio do De La Ville é 
dotado de um charme impres-
sionante e o contraste com 
uma décor contemporânea ar-
rasa. A ambientação é inspira-
da no “Gran Tour” do início do 
século XX e podemos obser-
var detalhes de jornadas pelo 
melhor da arte italiana. Os 
serviços são irrepreensíveis e 
a sua gastronomia alucinante. 
Vale investir nessa experiência.

Outra dica é para aqueles 
que querem comer maravilho-
samente bem em um ambien-
te sofisticado e muito bem 
frequentado: o atualíssimo 
Restaurante Assunta Roma 
nos deixou de queixo caído 
com os seus sabores e aten-

dimento exclusivo. Os melho-
res peixes acompanhados das 
mais incríveis pastas são servi-
dos com toques de mestre.
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Roma é assim, está em cons-
tante erupção, como se um 
vulcão de maravilhas explodis-
se o tempo todo, costurando 
novidades apaixonantes. De 
lá, pegamos um voo e fomos 
a Portugal curtir as deliciosas 
praias do Algarve e depois a 
minha amada Lisboa, eferves-
cente, com cultura e muita 
bossa. Como amo esse país! O 
Algarve pulsa, constantemen-
te pulsa. Curtimos em família 

momentos lindos em um dos 
destinos prediletos, hoje, dos 
hypes do mundo.

Portugal está em seu melhor 
momento e realmente é um 
país merecedor de tamanho 
reconhecimento dos turistas, 
pois entrega, com alta qualida-
de, serviços diversos e praias 
cinematográficas. O Grupo 
Tivoli, autenticamente portu-
guês, é uma das referências 
da alta hotelaria que o destino 
oferece, transformando as es-
tadias em experiências únicas 
e inesquecíveis.

Ficamos hospedados em 
dois pontos do sul do país: Car-
voeiro e Portimão, bem cen-
trais, próximos a cidades char-
mosas, históricas e deliciosas 
como Albufeira e Loulé. Alugar 
um carro e rodar pelas estra-
das dessa região nos possibi-
lita descobertas encantadoras 
e conhecer pessoas queridas, 
além de garimpar tendências e 
costumes locais.

No Tivoli Carvoeiro, vivemos 
momentos maravilhosos, cur-
tindo a nossa relação familiar 
diante de um deslumbrante mar, 
com uma gastronomia incrível e 
recebendo terapias sensacionais 
no SPA. Um hotel como esse 
transforma uma jornada de via-
gem em algo inesquecível, a sua 
ambientação elegante interage 
com o todo da natureza. De-

pois, no Tivoli Portimão, ficamos 
diante da simpática marina que 
nos possibilitou realizar passeios 
de barco por paisagens surreais, 
entrando em grutas e avistando 
belezas sem fim. Os serviços e o 
conforto do hotel impressiona-
ram, pois fizeram com que nos 
sentíssemos em uma extensão 
da nossa casa, como se todos 
nos conhecessem há anos e 
anos. Que verão! Que show de 
dias! Do Algarve partimos para 
a capital e lá sempre fico em êx-
tase com tudo o que vivo.

Sou apaixonado pelo Hotel 
Tivoli Liberdade e não abro mão 

dessa hotelaria onde sou sem-
pre recebido como um rei, com 
carinho e alto profissionalismo. 
O Tivoli ainda proporciona ex-
periências sensacionais gastro-
nômicas com os seus top restau-
rantes: o escandaloso e perfeito 
“Seen Lisboa by Olivier”, apre-
sentando a sua Fusion Cuisi-
ne Brasil/Portugal/Oriente, e a 
deliciosa e clássica “Cervejaria 
Liberdade”, com pratos autenti-
camente portugueses.

O sol brilhou todos os dias, 
o que fez com que a noite che-
gasse apenas às 22 horas e, as-
sim, prolongamos os momentos 
aproveitando mais e mais diante 
de cenários poéticos e lúdicos. 
Uma das dicas mais incríveis é 
tomar drinks no Roof Top Sky, 
no alto de nosso hotel. Uau!

Curtimos a nossa relação 
familiar a fundo e rimos à toa 
o tempo inteirinho. Que delí-
cia! Quantas boas lembranças 
guardaremos! Tudo conspirou 
a favor e a alegria tomou con-
ta desse verão à beira-mar, nas 
capitais e por onde passamos. 
Foram momentos únicos que 
não têm preço e que ficarão 
para sempre nas nossas me-
mórias!

Garimpando
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Os encantos da 
capital da União 

Europeia
Bruxelas foi eleita um dos melhores lugares do mundo 
para se viver; a visita à cidade foi permeada de muita 

expectativa

Por Alan e Déborah Fontes

Impossível não compará-la com 
as suas vizinhas Paris e Amster-
dã, mas toda a sua beleza discre-
ta dispensa comentários quando 
nos lembramos da sua enorme 
importância nas relações inter-
nacionais; assim é Bruxelas, que 
além de ser capital da Bélgica é 
também a capital da União Euro-
peia e sede da OTAN.

Eleita um dos melhores lugares 
do mundo para se viver, a visita 
a Bruxelas estava permeada de 

muita expectativa. Com um be-
líssimo patrimônio arquitetônico 
e cultural, andar pelas suas ruas é 
um deleite aos olhos do visitante. 
Muitos ficam parados diante das 
Galerias Royales Saint-Hubert. 
Inaugurado em 1847, o prédio 
comercial tem o teto abobada-
do todo em vidro e hoje abriga 
marcas famosas de chocolates, 
alguns cafés, restaurantes e lojas. 
Um verdadeiro primor!

Há menos de 100 metros dali, 

Bruxelas guarda a sua principal 
joia, a estonteante Grand-Place. 
Tombada como patrimônio mun-
dial pela UNESCO, a praça, mo-
tivo de orgulho belga, revela em 
cada fachada o cuidado com a 
preservação da história. 

A Grand-Place funciona como 
o coração da cidade, seja de dia 
ou à noite está sempre repleta 
de turistas que tentam extrair os 
melhores ângulos para levar de 
recordação. Ao final da tarde, 

quando as luzes são acesas e os 
detalhes em ouro se destacam, 
um cantinho nesse local fica ain-
da mais disputado. Esse é o mo-
mento em que a praça consegue 
ficar ainda mais linda, o que não 
pensávamos ser possível!

Na Grand-Place está o impo-
nente prédio do antigo Hotel de 
Ville, hoje prefeitura da cidade, 
além do Museu da Cidade de 
Bruxelas (Casa do Rei) e ou-
tros prédios que foram recons-
truídos preservando o estilo 
arquitetônico da época. A ma-
nutenção dessas fachadas foi 
possível graças a um conselho 
criado para avaliar cada nova 
construção da praça após ela 
ser praticamente destruída pe-
las tropas francesas em 1695.

Um excelente programa é 
sentar-se em um dos restauran-
tes da praça e apreciar a gas-
tronomia local. Peça a inusita-
da combinação, para o paladar 
brasileiro, de mexilhões com ba-
tatas fritas, acompanhados de 
uma bela cerveja belga.

A cultura da cerveja no país é 
um capítulo tão à parte que em 
2016 foi integrada pela UNESCO 

à lista de Patrimônio Cultural Ima-
terial da Humanidade. Como na 
Bélgica a produção da cerveja 
dispensa a lei da pureza germâ-
nica, os fabricantes podem se 
permitir e brincar com as mais di-
versas combinações, métodos e 

fermentações. Essa particularida-
de faz o pequeno país ter mais de 
1500 tipos de cervejas. Um verda-
deiro paraíso para os amantes da 
bebida no estilo belga!

As batatas fritas são um patri-
mônio nacional; são encontradas 
a cada esquina e com os mais 
diversos molhos. Que tal experi-
mentá-las com maionese de tru-
fas negras? Os waffles são outra 
instituição nacional, são comidos 
a qualquer hora do dia e podem 
estar cobertos com frutas, choco-
late, caramelo, chantilly, caldas e 
muito açúcar!

A Bélgica carrega a fama de 
produzir os melhores choco-
lates do mundo. Marcas como 
Godiva, Neuhaus e Leonidas 
têm lojinhas por todos os can-
tos, e é possível encontrar cho-
colates para todos os bolsos, 
industrializados ou artesanais. 
Visite a Rue au Beurre, no en-
torno da Grand-Place, onde há 
uma concentração delas. To-
das oferecem degustação e o 
difícil será manter o seu peso 
e o da mala, já que esta é uma 

Foto: @daquidesalvador
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Air Europa, sua porta de 
entrada para a Europa, 
via Madrid.
Conecte-se a mais de 40 cidades europeias.

Com saídas diretas de Salvador 3 vezes por semana: 
terças, quintas e sábados.

Parcelamento em até 10 vezes em juros.

Acesse nosso site www.aireuropa.com ou consulte seu 
agente de viagens. Atendimento 0800 892 3076

excelente opção para trazer de 
presente.

Não muito longe dessa deli-
ciosa rua fica uma das imagens 
mais icônicas de Bruxelas, a 
estátua do menino urinando 
em uma fonte, com os seus 
frustrantes 61 cm. Contam 
algumas lendas que o Man-
neken-Pis faz referência à co-
ragem militar do país, ou que 
teria salvado a cidade de um 
grande incêndio ao apagar um 
foco de fogo com a sua urina. 
Independente da lenda, o que 
importa mesmo é que esse ga-
rotinho é o xodó dos belgas.

A região do Mont des Arts, 
como o próprio nome sugere, 
traz uma concentração artísti-
ca e cultural. Situado na região 
central, o lugar conta com um 
belo jardim e agrupa alguns dos 
maiores museus e galerias da ci-
dade, além do Palácio Real.

E como passar por Bruxe-

las sem perceber um átomo de 
cristal de ferro aumentado 165 
milhões de vezes e que tem 103 
metros de altura? A visão do 
Atomium é impactante. Ele foi 
construído para a Expo 58 e era 
para ter sido desmontado em 
seis meses, mas até hoje rece-
be 600.000 visitantes por ano. 
No seu interior, algumas esferas 
oferecem uma caminhada sur-
real por espaços e volumes sur-
preendentes, abrigando no topo 
o restaurante que tem uma das 
mais belas vistas panorâmicas 
da cidade.

A Bélgica é o berço das histó-
rias em quadrinhos e não impor-
ta a sua idade, é bem legal topar 
com o Tintin no meio da rua ou 
ficar minutos parado em um tú-
nel repleto de Smurfs pintados 
no teto. Para saber mais sobre 
essa paixão belga, visite o Mu-
seu da História em Quadrinhos 
de Bruxelas.

Quando a Bélgica comple-
tou o seu 50º aniversário de in-
dependência, ganhou o Parque 
do Cinquentenário, uma área 
verde com 30 hectares de jar-
dins, cachoeiras e chafarizes, 
tendo como ponto alto o arco 
do triunfo entre os prédios dos 
museus da História Militar e do 
Cinquentenário. O local é uma 
boa pedida para relaxar, fazer 
um piquenique ou simples-
mente recarregar as baterias 
para continuar explorando a 
cidade.

E é para ser explorada 
mesmo, com gosto! Bruxelas 
é simpática, acessível, e por 
que não dizer saborosa? Uma  
cidade cosmopolita, com ares 
de interior, que pede para 
ser descoberta e que quer se  
revelar; se jogue na capital da 
UE, lugar onde, sem dúvidas, 
você vai se sentir bastante à 
vontade. 

Foto: @daquidesalvador
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Santa
Dulce

dos Pobres:

Para muitos, ela foi amiga, irmã e até 
mesmo mãe. A história da mulher baia-
na que transformou vidas e se tornou a 
primeira santa brasileira

Por Otávio Queiroz

exemplo de fé

Ajudar o próximo para ficar 
mais perto de Deus era um 
dos princípios de Maria Rita 
de Souza Brito Lopes Pon-
tes, mais conhecida como 
Irmã Dulce. Pertencente a 
uma família rica, filha de um 
cirurgião-dentista e neta de 
um político e advogado, ela 
abdicou de tudo para viver 
uma vida dedicada às outras 
pessoas. A fragilidade da voz 
contrastava com a sua força 
e determinação, qualidades 
que acabaram por conquis-
tar o carinho e o coração dos 
baianos.

Em nome da fé, palavra-
chave da edição 49 da Let’s 
Go Bahia, ela lutou por aque-
les que já não mais tinham 
forças, mendigou ajuda de 
empresários e políticos para 

Capa

Para mim, Irmã 
Dulce era
como uma 

segunda mãe
Raimundo José Araújo, 

coordenador de Recursos 
Humanos das OSID

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação/OSID

Fotos: Divulgação/OSID
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Irmã Dulce não 
pensou em fundar 

uma ONG, mas 
uma obra de amor

Dom Murilo Krieger, 
arcebispo de Salvador e 

primaz do Brasil 

alimentar e dar o mínimo de 
conforto para outras pessoas. 
E hoje, após 60 anos do início 
do seu trabalho de fé, o Anjo 
Bom da Bahia será Santa Dul-
ce dos Pobres.

Vida de fé
Segunda filha mulher do ca-
sal Dulce Maria de Souza Bri-
to Lopes Pontes de Augusto 

Lopes Pontes, Maria Rita de 
Souza Brito Lopes Pontes 
nasceu no dia 26 de maio de 
1914, na Rua São José de Bai-
xo, no Barbalho. Desde cedo, 
Mariinha, como era chamada 
carinhosamente pelos mais 
próximos, sempre se mos-
trou muito religiosa e devota 
a Deus.

Aos 13 anos, graças ao seu 

destemor e senso de justiça, 
Maria passou a acolher men-
digos e doentes em sua casa, 
transformando a residência 
da família – na Rua da Inde-
pendência, 61, no bairro de 
Nazaré – em um centro de 
atendimento. Aos 20 anos, 
tornou-se freira e passou a 
ser chamada de Irmã Dulce, 
em homenagem à sua mãe. 
Em 1959, ela fundou as Obras 
Sociais Irmã Dulce (OSID) e 
a partir de então Irmã Dulce 
passou a transformar a histó-
ria de muita gente. 

O coordenador de Recur-
sos Humanos das OSID, Rai-
mundo José Araújo, 50 anos, 
é uma das pessoas que pode 
dizer que teve a sua vida 
transformada pelas ações da 
religiosa. Os caminhos dos 
dois se cruzaram depois que 
Raimundo ficou órfão, em 
1977, após perder a mãe. Aos 
10 anos, ele ingressou no Or-
fanato de Irmã Dulce – que 
hoje leva o nome de Centro 
Educacional Santo Antônio – 
que abrigava crianças caren-
tes em Simões Filho.

“Para mim, Irmã Dulce era 
como uma segunda mãe. Eu 
costumo dizer que ela era três 
em uma: mãe, religiosa e ges-
tora”, relembra ele, reconhe-
cendo que, apesar de todas as 
dificuldades, Irmã Dulce nun-
ca deixava faltar nada para as 
crianças que ali moravam.

Quando completou 18 anos, 
Raimundo foi convidado pela 
freira para trabalhar nas obras 
sociais. Começou como moni-
tor e passou por outros seto-
res até se tornar o coordena-
dor de RH da entidade. “Tra-
balhar nas OSID, para mim, 
é uma honra, ainda mais no 
setor de Recursos Humanos, 
onde preciso cuidar daque-
les que também cuidam. Não 
existe sensação mais praze-
rosa do que poder passar o 

legado do amar e servir, tão 
presente na vida de Irmã Dul-
ce”, comenta.

A canonização 
de Dulce
No dia 13 de outubro de 2019, 
no Vaticano, o Papa Francisco 
canonizou cinco beatos. En-
tre aqueles que foram eleva-
dos aos altares, estava a nos-
sa beata brasileira, Irmã Dul-
ce. Para que uma pessoa seja 
reconhecida canonicamente 
como santa, são necessários 
dois milagres: um para a bea-
tificação e outro para a cano-
nização. 

O arcebispo de Salvador e 
primaz do Brasil, Dom Murilo 
Krieger, foi um dos que acom-
panharam de perto o trabalho 
desenvolvido pela religiosa. 
“O que Irmã Dulce fazia, o 
fazia por amor, não por ideo-
logia. Ela não pensou em fun-
dar uma ONG, mas uma obra 
de amor. Sua preocupação 
era ajudar os pobres. Mais do 

que dar pão aos necessitados, 
Irmã Dulce procurava trans-
mitir-lhes valores. Queria que 
eles tivessem a sua dignida-
de respeitada e reconhecida”, 
pontua o arcebispo.

Para ele, as heranças de 
Irmã Dulce devem sempre ser 

lembradas e cultivadas por to-
dos. “A canonização de Irmã 
Dulce nos convence de que 
a santidade não é uma uto-
pia: ela é possível, e pode ser 
buscada por qualquer pessoa, 
desde que se deixe levar pelo 
amor a Deus e o amor ao pró-
ximo”, afirma, enaltecendo o 
trabalho da freira que percor-
ria as ruas desta cidade e se 
abaixava para atender crian-
ças, pobres e enfermos igno-
rados por todos.

Dez mil graças
Além dos dois milagres reco-
nhecidos pelo Vaticano – o 
primeiro em 2010, que elevou 
a freira à categoria de beata 
–, as OSID registram mais de 
10 mil outros relatos de fiéis 
não somente do Brasil, mas 
também de outras partes do 
mundo. Eles se referem à cura 
de cânceres e de outras do-
enças, à superação de vícios 
e à sobrevivência a acidentes 
graves. 

Dentre as milhares de gra-
ças atribuídas a Irmã Dulce, 
cerca de 60 já chegaram a ser 
enviadas ao Vaticano e espe-
ram por uma resposta da Igre-
ja Católica. Além de aquecer 
o coração dos devotos, todas 
essas histórias de fé e supe-
ração também fazem abrir os 
olhos do mundo para a impor-
tância da continuidade das 
obras de Irmã Dulce.

O futuro
Com o anúncio da canoniza-
ção, as OSID, que abrigam 
atualmente um dos maiores 
complexos de saúde 100% 
SUS do país, com cerca de 
3,5 milhões de procedimen-
tos ambulatoriais realizados 
por ano na Bahia, esperam 
aumentar a visibilidade do 
seu trabalho. “Temos muita 

A pequena Maria Rita aos seus 2 anos de idade

Fotos: Divulgação/OSID
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Capa

Um dos meus 
maiores desejos 
é que os valores 

humanitários 
praticados pelo 

nosso Anjo 
Bom sejam 

disseminados por 
todo o mundo e 

contagiem a
 todos

Maria Rita Pontes, 
superintendente das Obras 

Sociais Irmã Dulce

AJUDE AS
OBRAS SOCIAIS
IRMÃ DULCE 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:
AGÊNCIA: 2211

ITAÚ:
AGÊNCIA: 0697
CONTA: 96.844-4

SANTANDER:
AGÊNCIA: 4109
CONTA: 13000565-6

BANCO DO BRASIL:
AGÊNCIA: 3429-0 
CONTA: 157.081-1

BRADESCO:
AGÊNCIA: 2864-9
CONTA: 12.154-1

BANCO DO NORDESTE:
AGÊNCIA: 046
CONTA: 12.516-2 

As Obras Sociais Irmã Dulce chegam aos 60 anos como o maior complexo do Nordeste 
100% SUS. São 60 milhões de atendimentos ambulatoriais e mais de 300 mil cirurgias 
realizadas. E, na área de Educação, milhares de crianças e jovens carentes já foram 
assistidos. Mas tudo isso só foi possível graças à força inspiradora de Irmã Dulce e à 
colaboração de pessoas que abraçaram a nossa causa. Graças ao Anjo Bom da Bahia 
e às doações, essa linda história de fé, amor e solidariedade continua sendo escrita.

Obras Sociais Irmã Dulce.
Há 60 anos transformando generosidade em esperança.

Ajude a manter viva essa linda história.
• Doação f inanceira • CPF na Nota

 • Doação de alimentos • Voluntariado
www.irmadulce.org.br

esperança que a canonização 
traga mais visibilidade para a 
instituição de Irmã Dulce, re-
vertendo-se em recursos para 
a manutenção e perpetuidade 
das suas atividades em favor, 
principalmente, dos menos 
favorecidos”, comemora a so-
brinha de Irmã Dulce, Maria 
Rita Pontes, também superin-
tendente das obras sociais. 

Maria Rita também espera 
que as palavras e os ensina-
mentos semeados por Irmã 
Dulce continuem a se propa-
gar naqueles que acreditam 
em suas obras. “Um dos meus 
maiores desejos é que os va-
lores humanitários pratica-
dos pelo nosso Anjo Bom se-
jam disseminados por todo o 
mundo e contagiem a todos”.

Esse é um desejo no co-
ração de todos aqueles que 
conheceram a sua trajetória, 
sejam os devotos, os amigos, 
os colaboradores da sua obra 
ou aqueles que foram acalen-

tados com a sua misericórdia. 
Como disse Raimundo ao final 
da entrevista: “Ela conseguiu 
semear bem o que plantou no 
passado, e o que podemos fa-
zer é continuar gerando mais 
e mais frutos”.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação / OSID
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Por Bel Saffe

Poesia em 

    imagens
A fé é uma virtude daqueles 
que aceitam como verdade ab-
soluta os princípios difundidos 
por sua religião. Ter fé em Deus 
é acreditar na sua existência, é 
também sinônimo de religião 
ou culto. Fé significa “confian-
ça”, “crença”, “credibilidade”. 
A fé é um sentimento total de 
crença em algo ou alguém, 
ainda que não haja algum tipo 
de evidência que comprove a 
veracidade da proposição em 

causa. De acordo com a Bíblia, 
sem a fé é impossível agradar 
a Deus, “porque é necessário 
que aquele que se aproxima 
de Deus creia que ele existe”, 
e para quem deseja manter a 
sua fé viva, é necessário que ela 
seja praticada. 

Ter fé é um salto em um cla-
rão ainda meio escuro, como 
o sol que de manhã já começa 
a clarear o dia sem se mostrar 
ainda em todo o seu esplendor.

@belsaffe100
/bel.saffe

#sósevênabahia

Garça Dourada

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.

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

Gastronomia, 
entretenimento
e entrevistas!

Apresentação:

Rita Brandão
e participação especial
da atriz Neusa Borges.

Disponível todas as terças-feiras:
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Tradutora, revisora e  
apaixonada por cinema

Gabriela Ponce

Sessão Pipoca

Depois de sucessos como “Bezerra, o Diário de um Es-
pírita” (2008) e “Chico Xavier” (2010), a produtora Es-
tação Luz Filmes, com a distribuição da Fox Filmes do 
Brasil, aposta mais uma vez em uma produção espírita 
e traz às telas dos cinemas nacionais a história da vida 
e obra de um dos líderes religiosos mais conhecidos e 
respeitados no mundo, o baiano Divaldo Pereira Franco.

“Divaldo – O Mensageiro da Paz” é a cinebiogra-
fia de um dos médiuns mais renomados na Dou-
trina Espírita. Filmado entre Salvador e o interior 
de São Paulo, o longa está dividido em três fases e 
narra a infância, a juventude e a vida adulta do mé-
dium Divaldo Franco. A história conta a sua traje-
tória, desde o seu contato com a mediunidade aos 
quatro anos de idade, ainda em Feira de Santana, 
onde nasceu, a sua vinda a Salvador, na juventude, 
o seu desenvolvimento no Espiritismo e como ele 
construiu a sua obra de caridade e amor. Dos seus 
92 anos de idade 72 foram dedicados à filantropia 
e à religião.
Narrado de forma cronológica e com a abordagem 

de temas como a fé, a espiritualidade e o amor ao pró-
ximo, o filme nos deixa a mensagem máxima pregada 
pelo Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E 
foi a caridade, a entrega e o cuidado aos menos favo-
recidos que pautaram toda a vida de Divaldo.

O filme traz em seu elenco alguns nomes já conheci-
dos do público brasileiro. Os atores João Bravo, Ghilherme 
Lobo e Bruno Garcia interpretam Divaldo nas suas diver-
sas fases. Regiane Alves (escolhida pelo próprio Divaldo) 
vive o papel da freira Joanna de Ângelis, a mentora es-

Fora da 
caridade 
não há salvação

piritual do médium. Marcos Veras, 
a quem estamos acostumados a 
ver em trabalhos humorísticos, 
vive um espírito obsessor que 
perseguiu Divaldo durante anos. 

Apesar da temática espírita, o 
longa não apresenta um caráter 
doutrinário. “Divaldo – O Mensa-
geiro da Paz” nos faz um convite 
ao amor, ao perdão, à caridade e 
à tolerância. Uma mensagem to-
cante e necessária, sobretudo em 
tempos atuais. 

A Let’s Go esteve na pré-es-
treia de “Divaldo – O Mensageiro 
da Paz” e entrevistou o diretor 
Clovis Mello e o produtor Sidney 
Girão. Eles nos falaram sobre a 
motivação de fazer o longa sobre 
a vida de Divaldo e mais detalhes 
do filme. Confira! 

Qual foi a motivação para narrar, 
em um longa-metragem, a his-
tória do médium baiano Divaldo 
Franco? 
Clovis Mello – A motivação é hu-
manitária. Antes de ser um líder 
espírita, Divaldo é um humanis-
ta, com uma postura ecumênica 
diante da vida, a sua preocupação 
é com o ser humano, independen-
temente da religião que as pes-
soas professam. Além disso, sua 
obra psicográfica é fortemente 
impregnada pela mensagem de 
Joanna de Angelis, sua mentora, 
que tem um discurso fundamen-
tado na psicologia transpessoal, 
que enxerga o ser humano como 
um todo, considerando, além 
dos aspectos físicos, os aspectos 
mentais, emocionais e espirituais 
da nossa existência. 
Sidney Girão – Para nós, Divaldo 
é um exemplo de vida. Um ser hu-
mano inspirador! Como a Estação 
Luz Filmes tem o propósito de 
desenvolver filmes com a temáti-
ca de valorização a vida, “Divaldo 
- O Mensageiro da Paz” está to-
talmente inserido nesse contexto.

O Brasil é a maior nação espírita 
no mundo, já tivemos sucessos 
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no cinema como “Nosso Lar” 
e “Chico Xavier – O Filme”, Di-
valdo é um grande líder espírita 
mundial e uma figura adorada 
pelos simpatizantes da doutrina, 
vocês acreditam que as produ-
ções cinematográficas do gê-
nero atingem um público mais 
abrangente, ou seja, que vai 
além dos praticantes e seguido-
res da religião kardecista?
Clovis Mello – Depende de onde 
estará o foco do filme, se o filme 
se prender apenas aos aspectos 
dogmáticos da doutrina e tiver a 
intenção de catequisar o espec-
tador, esse filme fará sentido ape-
nas para as pessoas simpáticas a 
esta ou àquela religião. Por outro 
lado, se o filme tiver um discurso 
mais ecumênico e se preocupar 
apenas com a mensagem univer-
sal de Jesus, certamente esse fil-
me falará e fará sentido para um 
número bem maior de pessoas. 
Aliás, há mais de dois mil anos, Je-
sus pediu apenas que nos amás-
semos, mas nós criamos religiões 
e nos dividimos. Ele nunca falou 
em religiões, templos ou missas, 
só falou de amor, mas quando 
olhamos nas ruas fica claro que 
ninguém entendeu a mensagem. 
Sidney Girão – Acredito que es-
tamos no caminho. Temos rece-
bido muitos retornos de pessoas 
que não são espíritas adorando e 
indicando o filme. Este ano, lan-
çaremos no dia 7 de novembro 
a comédia transcendental “Bate 

Coração”, ela vem aberta a in-
cluir todos os públicos e ao mes-
mo tempo passar uma excelente 
mensagem inspiradora. 

O filme é inspirado no livro de 
Ana Landi, “Trajetória de um dos 
maiores médiuns de todos os 
tempos”, que também colabo-
rou como consultora no longa. 
Como foi a participação de Di-
valdo na feitura da sua própria 
cinebiografia?
Clovis Mello – A participação de 
Divaldo foi com a sua própria bio-
grafia, os fatos falavam por si só. 
Ele me deu muita liberdade, só 
me pediu para que não o santifi-
casse, não queria que o foco fosse 
ele, mas, sim, a mensagem. Fora 
isso, em momentos pontuais, me 
esclareceu a respeito de alguns 
espíritos ou personagens presen-
tes na sua longa existência. Ele foi 
de uma isenção, simplicidade e 
generosidade ímpares.
Sidney Girão – Divaldo esteve 
presente em todas as etapas do 
filme. Sempre muito alegre e co-
laborativo, ele nos guiou pelo me-
lhor caminho.

O que você diria ao público, es-
pírita e não espírita, que está na 
expectativa de ir às salas de ci-
nema conferir essa bela história 
de caridade e amor.
Clovis Mello – Eu diria que, como 
Divaldo, esse filme não deseja 
que você mude de religião e nem 
vai te entediar com longas lições 
de moral. É um filme moderno, 
adequado ao ser humano de hoje 
e principalmente aos jovens, que 
aparentam estar desiludidos em 
relação ao mundo onde vivem. 
É um filme que transforma a sua 
tendência à depressão em ten-
dência à felicidade. É um filme 
que apresenta uma mensagem 
libertadora: A morte não existe! 
Viva a vida!
Sidney Girão – Um dos melhores 
filmes que já assisti! Alegre, emo-
cionante e inspirador! 

Divaldo – O 
Mensageiro
da Paz é a 

cinebiografia de 
um dos médiuns 
mais renomados 

na Doutrina 
Espírita
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De Olho nas Telas

conteúdo
infinito

NETFLIX

13 Reasons Why
O polêmico enredo de Brian 
Yorkey, baseado no livro ho-
mônimo, está de volta em sua 
terceira e última temporada. A 
história que, quando lançada 
pela Netflix em 2017, suscitou 
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A comunicação mundial é for-
temente impactada pela inau-
guração do Grupo Globo de seu 
mais recente e grande investi-
mento. Literalmente grande. Em 
todos os aspectos. Por cerca de 
R$ 200 milhões, o Módulo de 
Gravação 4 (MG4) soma mais 
de 26 mil metros quadrados aos 
Estúdios Globo, que já detinham 
o título de maior complexo de 
produção de conteúdo do con-
tinente.

Com o melhor que o dinhei-
ro pode comprar, equipamentos 
nem mesmo ainda lançados na 
indústria televisiva são parte do 
espaço contemporâneo, com 
tamanho equivalente a quatro 
campos de futebol somente de 
área construída. Para se ter uma 
ideia, um avião do modelo Bo-
eing pode ser acomodado no 
terreno ocupado pelos estúdios 
K, L, e M. 

Rumo ao

Os espaços de gravação são 
integrados e possibilitam, por 
exemplo, que uma cena tenha 
continuidade em uma área ex-
terna de gravação – sem cortes. 
Equipamentos via wireless elimi-
nam os cabos de câmeras e mi-
crofones, inovação que garante 
maior mobilidade, além de um 
set mais seguro. A próxima no-
vela das nove, “Amor de Mãe”, 
estreia as novas instalações.

Os três estúdios são com-
plemente móveis e desmontá-
veis. Nasceram habilitados para 
as altíssimas qualidades 4K e 
4K HDR, vistas especialmente 
em séries e filmes. No discurso 
de inauguração, Roberto Irineu 
Marinho, presidente do Conse-
lho de Administração do Grupo 
Globo, afirmou que a produção 
em altíssima resolução prepara a 
empresa para “tecnologias que 
ainda virão”.

Somando-se às famosas ci-
dades cenográficas, os Estúdios 
Globo agora passam a ocupar 
uma área total de 1,73 milhão 
de metros quadrados, com 13 
estúdios de gravação, e claras 
demonstrações do intuito em 
consolidar cada vez mais o seu 
espaço na produção de conteúdo 
de entretenimento e jornalismo 
multiplataforma. “Um conteúdo 
infinito”, disse Tony Ramos. 

Por sinal, vamos às atrações 
que mais chamaram a atenção 
entre essas amadas aliadas na 
missão de escapar do tédio.

Whindersson Nunes – Adulto
A depender da idade de quem 
me lê, pode parecer ridículo, mas 
contra fatos não há argumentos. 
Whindersson Nunes é a personi-
ficação do que se considera um 
popstar da nova geração. Milha-
res almejam o que ele alcançou: 
ser um dos influenciadores digi-
tais mais “poderosos” do mundo. 
Filho da internet, com mais de 33 
milhões de seguidores no Insta-
gram, 36 milhões no YouTube e 
uma conta bancária diretamente 
proporcional a estes números, o 
então jovem pobre de 24 anos, 
vindo de Bom Jesus, interior do 
Piauí, ganhou um documentário 
só para si. Não que ele precisasse.  

GLOBOPLAY

The Handmaid’s Tale
A distopia de uma realidade subjugada a fanáticos religiosos que 
ascendem ao poder. Esta poderia ser uma discrição breve da sé-
rie adquirida a peso de ouro, com exclusividade no Brasil, pelo 
Globoplay. Sucesso nos EUA e vencedora do Emmy em 2017, a 
fotografia, as cenas fortes e, muitas vezes, revoltantes são al-
guns dos elementos de um roteiro que consegue surpreender 
constantemente. Isto tudo somado à interpretação de Elisabeth 
Moss torna impossível conseguir assistir a apenas um episódio 
da obra assinada por Bruce Miller. A segunda temporada estreou 
há pouco, no início de agosto. 

uma discussão mundial sobre 
o suicídio, especialmente entre 
jovens e adolescentes, é amada 
por muitos e odiada por outros 
tantos. Mas o que vale mesmo 
é a comunidade que se formou 
em torno do drama de Hannah 
Baker e seus colegas de esco-
la. Treze, em particular. Vale a 
pena ver como se dará o desfe-
cho desse que tem tudo para se 
tornar mais um título icônico da 
plataforma.

HBO GO

Big Little Lies
Estrelando nomes como Nicole 
Kidman, Meryl Streep, Reese Wi-
therspoon e companhia, “Big Little 
Lies” já estava sob os holofotes e 
os olhares atentos e rigorosos da 
crítica muito antes da sua estreia 
nos canais HBO e na plataforma 
HBO GO. O site especializado Rot-
ten Tomatoes relatou um índice de 
aprovação do público de 92%. O 
consenso crítico do site descreve 

a série como “muito engraçada e 
altamente viciante”. Assim, depois 
de o presidente de programação, 
Casey Bloys, indicar que “encon-
trou um fim definitivo” na segunda 
temporada, Kidman, protagonista 
e produtora da série, afirmou que 
uma continuação não está descar-
tada. Além disso, revelou que tudo 
passa por uma decisão conjunta do 
grupo de superstars. 

Jornalista, nascido e criado  
nos bastidores da mídia 

@matheuspastori

Matheus Pastori de Araujo
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O retorno
 triunfal
   da AMD

Games

Você certamente já foi a alguma 
loja realizar a compra de algum 
computador ou notebook e ou-
viu do vendedor nomes como 
Intel i3, i5 ou i7. Eles são nada 
mais nada menos que os pro-
cessadores, um dos componen-
tes mais importantes na confi-
guração de uma máquina.

 Quem acompanhou o 
início da história dos computa-
dores domésticos com certeza 
se lembra de uma das disputas 
mais acirradas da indústria da 
tecnologia. Eu me refiro ao due-
lo entre AMD e Intel. As duas fa-
bricantes disputavam, nos anos 
1990, a maior fatia do mercado 
de computadores. 

No entanto, na última déca-
da, a Intel assumiu com folga a 
liderança no mercado porque a 
diferença de performance em 
favor dos seus produtos, quan-
do comparados aos AMD, ape-

nas cresceu: as sucessivas gera-
ções dos Core i foram fazendo 
com que as CPUs da AMD não 
fossem sequer lembradas.

O cenário começou a mudar 
a partir de 2017, quando a AMD 
lançou a nova linha de proces-
sadores Ryzen. Em julho deste 
ano, foi lançada a terceira ge-
ração de CPUs e foi a partir daí 
que a empresa norte-america-
na viu o seu volume de vendas 
aumentar consideravelmente, 
inclusive superando o da Intel 
em alguns mercados interna-
cionais.

Com um bom desempenho, 
baixo consumo de energia e 
novas tecnologias, a AMD está 
de volta para a alegria dos fãs 
e entusiastas da marca, além de 
ser benéfica para os usuários da 
concorrente. Afinal de contas, 
concorrência é bom para todos. 
É bom te ver de volta, AMD! 

Ajudinha extra 
A Steelseries lançou um teclado 
mecânico que permite a regula-
gem do sensor de pressão das 
teclas, tornando-as mais respon-
sivas. O segredo está no switch 
do teclado. Ele conta com uma 
tecnologia chamada OmniPoint, 
que usa um sensor magnético 
no switch e permite esse ajuste. 
O Apex Pro chega ao mercado 
com um preço sugerido de R$ 
809,00.

Divulgação/AMD Divulgação/Steelseries

A Sony anunciou o lançamento de mais quatro modelos do Dual-
shock 4. Segundo informações divulgadas em mensagem publica-
da no blog oficial do PlayStation, as novas cores são Roxo Elétrico, 
Camuflagem Vermelha, Azul Titânio e Ouro Rosa. Os modelos estão 
previstos para chegar às lojas em algum momento do final de no-
vembro deste ano.

A Razer também lançou o seu mais novo periférico. Chamado de 
Razer Viper, o mouse oferece um maior desempenho e precisão no 
clique. Os botões ganharam um interruptor óptico para tornar o 
clique mais preciso quando o contato físico for realizado. O mouse 
Razer Viper está sendo vendido no site da fabricante por R$ 306 
em conversão direta.

E a mira?

Um tapa no visual
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A Xiaomi lançou o Shark Pro 
2, seu smartphone feito espe-
cialmente para jogos. Com um  
hardware monstruoso, ele traz o 
Snapdragon 855 Plus, chip mais 
poderoso da Qualcomm. O te-
lefone também conta com me-
mória RAM de 12 GB e armaze-
namento mais veloz (UFS 3.0). 
Entre as novidades também es-
tão a adição de mais LEDs colo-
ridos na traseira e tela com baixa 
latência para proporcionar mais 
fluidez ao jogar. 

Tamanho não
é documento
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Otávio Queiroz
Editor de conteúdo digital  

e fã de jogos eletrônicos

Conheça a  equipe
que irá  repensar
a sua Experiência
com a  Comunicação.

Criação Visual  
Ident idade V isual
Papelaria
Peças para
redes soc ia is
I n s t r u m e n t o s
de D ivulgação
Vídeos e  Campanhas

Redes Sociais
Criação de  Pauta

Gestão de  redes
Facebook ADS

Monitoramento
e Campanhas

Estratégia
Consultoria
Planos de
Comunicação
e Campanhas



154 | Let’s Go Bahia Set/Out 2019 Set/Out 2019   Let’s Go Bahia | 155 

Escritora, terapeuta e DJ
@renatadiasoficial 

@muitoalemdemim_ 
fé Renata Dias

Entrelinhas

Um salto
Uma palavra pequenininha, uma 
única sílaba, capaz de mover 
todo o universo. Quão grande 
pode ser uma força, capaz de 
nos modificar como seres huma-
nos, possibilitando-nos evoluir 
ainda que em meio às mais bru-
tais adversidades? Percebo que 
quanto mais dificuldades, mais 
fortalecida é a fé; e fico encanta-
da com a comoção humana e os 
seus votos, diante de tragédias 
e cataclismos. É, também, essa 
energia que permite a recons-
trução íntima e o fortalecimento 
do caráter, ao invés de sucumbir 
à desilusão e ao abandono de si 
próprio.

Isso quer dizer que quem tem 
fé está livre de qualquer tipo de 
prova ou sofrimento? Não. Quer 
dizer que encontra forças para 
mais um novo passo, ainda que 
não saiba por que caminho será 
levado. Ter fé nos assegura que 
o que não está tão bom há de 
melhorar. Que após as tempes-
tades vem a bonança, que todos 
os grandes desastres foram se-
guidos de grandes milagres.

Existem muitas formas de 
prová-la e muitas pessoas a re-
lacionam com a religião. Eu, par-
ticularmente, acredito em um 
Deus que está acima de qual-
quer dogma e que muitos são os 
caminhos para chegar a Ele, to-
dos válidos, mas que essa con-
fiança cega, que não é o mesmo 
que esperança, brota no peito 
como uma energia motriz, que 
não nos permite desacreditar 
dos desígnios divinos, ainda que 
não alcancemos o êxito nas nos-
sas batalhas.

de
Não falo somente da fé no 

Supremo, mas na fé em nós 
mesmos e na nossa capacida-
de de nos reerguermos, de nos 
reinventarmos frente a cada de-
safio. Da fé no outro e na certeza 
de que estamos todos evoluindo 
nesta jornada, de acordo com 
aquilo que cada um se predes-
tinou a viver, ainda que com o 
direito de exercer o livre arbítrio. 
Da fé na ciência que se abre para 
investigar os fenômenos que 
estão além das interpretações 
acadêmicas...

Ter fé é o que me motiva a as-
sumir cada uma das minhas es-
colhas, sem oscilar entre a sorte 
ou o azar, o certo ou o errado, o 
feio ou o bonito, apenas conse-
quências exatamente como são 
e sem extremos, sem julgamen-
tos ou condenações, apenas se-
guindo o fluxo desta existência 
abençoada que denominados 
vida. Vamos às dicas desta edi-
ção:

  A Força do Poder da Fé
Exercitar a fé interior e praticar a 
presença de Deus são os catali-
sadores que realizam os nossos 
desejos mais nobres. Este livro 
de Joseph Murphy destaca as 
leis mentais e espirituais que pro-
movem paz, saúde e felicidade. 
Cada capítulo fornece argumen-
tos para entender as leis que re-
gem a força da fé e para perce-
ber o poder que está ao nosso 
alcance.

Dicas desta edição:

  Mindset - A Nova Psicologia 
do Sucesso

Carol S. Dweck, professora de 
Psicologia na Universidade de 
Stanford e especialista interna-
cional em Sucesso e Motivação, 
desenvolveu, ao longo de dé-
cadas de pesquisa, um con-
ceito fundamental: a atitude 
mental com que encaramos a 
vida, que ela chama de “mind-
set”, é crucial para o sucesso. 
Dweck revela, de forma bri-
lhante, como o sucesso pode 
ser alcançado pela maneira 
como lidamos com os nossos 
objetivos. O mindset não é um 
mero traço de personalidade, é 
a explicação de por que somos 
otimistas ou pessimistas, bem-
sucedidos ou não. Ele define a 
nossa relação com o trabalho 
e com as pessoas e a maneira 

  As Coisas que Você só Vê 
quando Desacelera

Escrito pelo mestre zen-budis-
ta sul-coreano Haemin Sunim, 
“As Coisas que Você só Vê 
quando Desacelera” é um des-
ses raros e tão necessários li-
vros para quem deseja tranqui-
lizar os pensamentos e cultivar 
a calma e a autocompaixão. 
Ilustrado com extrema delica-
deza, ele nos ajuda a entender 
os nossos relacionamentos, o 
nosso trabalho, as nossas as-
pirações e a nossa espiritua-
lidade sob um novo prisma, 
revelando como a prática da 
atenção plena pode transfor-
mar o nosso modo de ser e 
de lidar com tudo o que faze-
mos. Você vai descobrir que 
a forma como percebemos o 
mundo é um reflexo do que se 
passa em nossa mente. Quan-
do a nossa mente está alegre e 
compassiva, o mundo também 
está. Quando ela está reple-
ta de pensamentos negativos, 
o mundo parece sombrio. E 
quando a nossa mente descan-
sa, o mundo faz igual.

como educamos os nossos 
filhos. 
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Especial Bairros

Graça:
um reduto que se perpetua

A Graça, um 
dos endereços 
mais nobres e 

tradicionais de 
Salvador, está 
na lista desses 

lugares que 
desenvolveram 

um protocolo 
e consciência 

própria 
Matheus Pastori  

de Araujo

Com o passar dos anos, dos 
costumes, das modas, das 
crises, das alegrias e aflições 
de cada período histórico, 
um bairro – uma comunida-
de – desenvolve a lógica de 
um microcosmo particular. 
A convivência entre aque-
las pessoas por décadas e, 
não raro, por gerações, faz 
com que as relações trans-
cendam os limites geográ-
ficos, temporais e racionais. 
A Graça, um dos endereços 
mais nobres e tradicionais de 
Salvador, está na lista desses 

lugares que desenvolveram 
um protocolo e consciência 
própria. 

Do alto de um dos cumes 
da Cidade Alta, aquele bairro 
é sinônimo de um cotidiano 
ordeiro, do tipo em que os 
atendentes nos diversos ne-
gócios são chamados pelos 
nomes, tais quais os clientes, 
que por sua vez convidam 
para um café os técnicos, os 
entregadores e prestadores 
de serviço de toda sorte – in-
dicados de um morador e de 
um prédio para o outro. 

Acho que 
deveria existir em 
Salvador uma casa 
especializada em 
idosos, mais pro-

gramações voltadas 
para a gente

D. Maria Cardozo,
aposentada

Na Graça, está situada a pri-
meira igreja de Salvador e uma 
das primeiras do Brasil, a Igreja 
e Abadia de Nossa Senhora da 
Graça, construída por ordem de 
Catarina Paraguaçu, mulher de 
Diogo Álvares Correia – o Cara-
muru. Localizada próxima ao lo-
cal onde residia o casal, a igreja 
foi fundada por volta do ano de 
1535 e é, também, o santuário 
mariano mais antigo do país. 

Lá ainda jazem os restos 
mortais da índia imortalizada 
na colonização desta primeira 
capital do Brasil. A imagem no 
altar-mor é a mesma encontra-
da por Caramuru e Paraguaçu, 
cuja visão milagrosa é descrita 
em tela da sacristia e no teto da 
nave. A fonte de Nossa Senhora 
da Graça, recentemente refor-
mada, é outro atrativo.

As praças na Graça são, ge-
ralmente, impecáveis e adota-
das por instituições-símbolos 
da região, como o Hospital Por-
tuguês, tão secular quanto o 
seu próprio endereço. O Clube 
Bahiano de Tênis, há cerca de 
trinta anos, reunia ali em fren-
te os representantes da alta 
sociedade de Salvador, tanto 
em suas atividades ordinárias 
quanto nos seus lendários bai-
les de máscaras. Casais ali se 
encontrariam, se formariam e 
ajudariam a perpetuar a popu-
lação do bairro.  

Uma das mais célebres des-
sas uniões seria a do ex-sena-
dor e ex-governador da Bahia, 
Antônio Carlos Magalhães, e de 
D. Arlette Magalhães, ambos 
conhecidos benfeitores e mo-
radores da Graça. Eles foram, 
verdade seja dita, dois dos res-
ponsáveis pela criação e ma-
nutenção do status atualmente 
ostentado pelo endereço.

Considerado por historiado-
res como “o berço da aristocra-
cia baiana”, não foi por acaso 
que o artista plástico Emanoel 
Araújo trouxe à Graça o Palace-

te das Artes Rodin da Bahia, em 
uma parceria com o diretor do 
Museu Rodin, de Paris, Jacques 
Vilain. Desde pouco depois da 
virada do milênio, o equipa-
mento fortaleceu os laços artís-
ticos e culturais entre a França e 
a Bahia e tornou-se um dos três 
grandes vetores das artes plás-
ticas do Estado. 

Talvez muitos dos leitores 
deste Especial Bairro tenham 
os seus pais e avós vivendo na 
Graça. Existe uma razão para 
isso. Com os avanços da tecno-
logia e o consequente aumento 
da longevidade da população, o 
último censo do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) identificou aquela re-

gião como sendo um dos prin-
cipais pontos de concentração 
de idosos de Salvador. 

Moradora daqueles lados 
desde que nasceu, a aposenta-
da Maria Cardozo, de 75 anos, 
acredita que, embora a quali-
dade de vida tenha melhora-
do nos últimos anos, ainda é 
preciso investir em mais ações 
voltadas para o público idoso. 
“Sou uma pessoa ativa, faço pi-
lates, hidroginástica, vou ao ci-
nema. Mas eu acho que faltam 
atividades para as pessoas que 
não têm condição de fazer isso. 
Acho que deveria existir em Sal-
vador uma casa especializada 
em idosos, mais programações 

voltadas para a gente”, afirma.
Em 40 anos, o número de 

pessoas da Terceira Idade cres-
ceu mais de 500% na capital. 
Muito desses idosos escolheu a 
Graça para passar os seus me-
lhores anos. E não há quem os 
condene por isso.

Afora toda a história e curio-
sidades do bairro que tocamos 
aqui, o que mais chama a aten-
ção e, provavelmente, o maior 
atrativo daquele lugar não está 
materializado em nenhum dos 
seus muitos prédios. Está no 
sorriso daquele atendente do 
início da matéria, na cordialida-
de entre os vizinhos conhecidos 
e amigos de décadas e, claro, 
no olhar doce da jovem senhora 
que, a passos curtos, vai garan-
tindo o futuro de tudo isso.  
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Especial Patrimônio

REGENDO AS PARTITURAS DO

FUTURO
NEOJIBA ganha nova sede em Salvador

Por Matheus Pastori de Araujo

Quando um piano emite os 
seus primeiros tons, um vio-
lino faz tremer as suas cor-
das ou uma flauta permeia o 
ambiente com o doce sibilar 
das suas notas, uma casa se 
transforma. O vizinho que as-
sistia a noticiários violentos na 
televisão acaba por abaixar o 
volume, a irmã que vislumbra 
o futuro passa a viver um pou-
co do presente, os pais que se 
preocupam com as contas do 
mês têm um momento de abs-
tração daquela realidade. 

Na manhã seguinte ao en-
saio, destinos vis são evitados 
e a paisagem se torna mais ins-
piradora diante do rapaz que, 
convicto, carrega a música e 
as notas, cuidadosamente, sob 
a capa preta que garante o 
transporte seguro entre a sua 
comunidade e o Teatro Castro 
Alves. 

Nesse meio tempo, o jo-
vem torna pública sua relação 
com a arte e seu instrumento, 
dando à cidade, ao Estado e a 
todos nós um pouco mais de 
esperança no futuro. Simbolis-
mo que o próprio poeta certa-
mente notaria.

Esses momentos, às vezes 
tão fortuitos que nem mesmo 
são observados, são parte do 
que vivem as famílias dos inte-
grantes do Programa Núcleos 
Estaduais de Orquestras Juve-
nis e Infantis da Bahia (NEOJI-
BA), que, com grande mere-
cimento, é pauta do Especial 
Patrimônio desta 49ª edição 
da Let’s Go Bahia. Afinal, pa-
trimônio é aquilo que deixa le-
gado. 

No caso do NEOJIBA, le-
gados. Plurais e dos mais di-
versos. A música, assim como 
o esporte e, a bem da verda-
de, todo tipo de arte, desde 
o início dos tempos, sempre 
teve o aclamado condão de 
transformar vidas. E mais ain-
da: de oferecer um caminho a 

Meu objetivo 
é ser como 

os meus 
professores

Yan Silva, integrante  
do NEOJIBA

quem, por alguma razão, se vê 
precisando de uma mão, um 
guia diante das encruzilhadas 
que encontramos ao longo do 
tempo. 

Digno de nota deste Espe-
cial é que a orquestra, símbolo 
maior do programa, por mais 
que seja o projeto de maior 
fama e destaque não é, con-
tudo, o que resume o trabalho 
dos integrantes dessa iniciati-

ma, sim”, diz Yan Silva, de 15 
anos, integrante do núcleo do 
programa no Bairro da Paz, 
em Salvador.

Os representantes do NEO-
JIBA não apenas ensinam 
partituras, mas também téc-
nicas de sonorização, canto, 
iluminação, pedagogia, além 
de estarem em contato cons-
tante com as famílias dos seus 
membros – a maioria entre 
nove e 17 anos de idade. Mais 
do que a afinação, também é 
importante para o programa 
saber e acompanhar a saúde e 
o rendimento escolar dos seus 
jovens. 

Foi a primeira orquestra ju-
venil brasileira a se apresen-
tar na Europa e mais de seis 
mil crianças, adolescentes e 
jovens já foram beneficiados 
pelo programa, que dispõe de 
13 núcleos em Salvador e no 
interior do Estado. Atua em 
29 municípios através da Rede 
de Projetos que reúne diver-
sas entidades que promovem 
o ensino e a prática musical 
como meio de desenvolvi-
mento social. Esse trabalho 
resultou em mais 721 apresen-
tações musicais do NEOJIBA, 
para um público aproximado 
de 420 mil pessoas.

va educacional e de inclusão 
social. Oitenta e cinco por cen-
to dos integrantes do NEOJI-
BA se declaram pardos ou ne-
gros, já 74% têm renda de um 
ou dois salários mínimos. 

“Eu comecei tocando trom-
pete, mas hoje estou na per-
cussão. Meu objetivo é ser 
como os meus professores. 
Aprender com eles. Pretendo 
estar lá em cima, viajando, na 
Europa! O NEOJIBA transfor-
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A criança e o 
adolescente têm 
a oportunidade 
de crescer em 

um ambiente de 
integração social 

de excelência
Ricardo Castro, 

maestro e diretor-geral
do NEOJIBA

“

”

“O Programa NEOJIBA criou 
um espaço inédito na Bahia. A 
criança e o adolescente têm a 
oportunidade de crescer em 
um ambiente de integração so-
cial de excelência, benefician-
do-se de ferramentas pedagó-
gicas e equipamentos dos mais 
avançados para a prática musi-
cal, e o jovem adulto consegue 
se preparar para o mundo do 
trabalho tendo a música não 
como meta em si, mas como 
ferramenta de desenvolvimento 
cognitivo, social e emocional”, 
afirma Ricardo Castro, maestro 
reconhecido internacionalmen-
te e diretor-geral do programa. 

Completando 13 anos em 
2019, o Programa Núcleos Es-
taduais de Orquestras Juvenis 
e Infantis da Bahia ganhou, em 
julho deste ano, um presente de 
tamanho proporcional ao traba-
lho que desenvolve. 

Em uma ação da Secretaria 
de Justiça, Direitos Humanos e 
Desenvolvimento Social do Es-
tado da Bahia, uma nova sede 
do programa foi inaugurada no 
Parque do Queimado, em Sal-
vador, área tombada pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN). 
O equipamento possibilita am-
pliar o número de crianças e jo-
vens atendidos e as atividades 

abertas para a comunidade e 
o seu entorno. O projeto con-
templa uma sala de espetácu-
los para música de câmara, com 
capacidade para 140 especta-
dores, um prédio com saguão 
de entrada, bilheteria, loja, bas-
tidores e depósito para os ins-
trumentos. 

No caminho de mais esse 
endereço, esta reportagem es-
pera ver, diariamente, rapazes 
convictos carregando, cuida-
dosamente, sacolas que levam 
um pouco de sonho, um pou-
co de disciplina, um pouco de  
talento. E mal sabem os rapa-
zes o quanto eles carregam do 
futuro.  
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Ter fé no futuro 
significa ter sonhos 
e propósitos firmes 

na evolução e 
transformação do 

coletivo

“

”

não. Mas em suas pesquisas na 
invenção da pílula feminina e na 
sua luta pelo controle de nata-
lidade seguramente existiu um 
propósito: o próximo. Ele deu a 
sua contribuição à humanidade. 

Ambos se guiaram por prin-
cípios semelhantes: fazer o me-
lhor para mudar a realidade do 
mundo, com propósitos claros 
de melhorar a vida das pessoas. 
O mundo conspirou a favor de-
les? Ou o contrário? Eles foram 
missionários dos seus sonhos? 
Acredito que o sonho que am-
bos perseguiram virou realida-
de pela escolha de um caminho 
comum: a obsessão de construir 
um futuro melhor para milhões 
de seres humanos.

Para se obter progresso é ne-
cessário ter fé na humanidade e 
não no sucesso pelo sucesso. A 
felicidade está associada à sen-
sação de contribuição para um 
mundo melhor, que começa por 
questões no seu entorno.

E voltando aos nossos mo-
mentos mais aflitivos, o que fa-
zer? Construir sonhos e fazer 
dos sonhos projetos e projetos 
que mudem a vida de pessoas; 
assim, você mudará a sua vida. 
Só isso ajudará a minimizar as 
angústias cotidianas, pois resga-
tará a fé com o sonho de fazer 
progresso. É a certeza de que 
você terá um futuro feliz!

Fé e progresso são antagôni-
cos? Acho que não. Por mais 
pragmáticos ou místicos que 
nós sejamos, esse é um conflito 
que todos vivemos. Em nossos 
medos, fantasmas, inseguranças, 
especialmente as que nos tiram 
o sono em relação ao futuro, 
buscamos responder sempre es-
premendo a razão e a emoção. 
Traduzindo: tentando dar lógica 
aos nossos conflitos e, ao mes-
mo tempo, duelando com a su-
perstição.

Nas angústias procuramos as 
soluções de difíceis respostas, 
com questões do tipo: O que 
devo fazer? Como devo ser? Ou 
ainda mais aflitivas: Por que isso 
está acontecendo comigo? E ain-
da: Por que o Brasil não avança 
como sonhamos? Questões que 
nos assombram diariamente. São 
questões humanas, mas como 
atenuá-las ou respondê-las?

Somos brasileiros. E como 
povo essa dicotomia fica mui-
to mais evidente. Somos o país 
do Círio de Nazaré, da Lavagem 
do Bonfim, do candomblé, dos 
evangélicos, e também o país do 
Hospital Einstein e da Embraer. 
Somos a Bahia da fé de Irmã 
Dulce e da ciência de Dr. Elsimar 
Coutinho. Esse olhar evidencia 
que as respostas sobre fé e pro-
gresso ou fé e prosperidade fa-
zem parte de um todo.

Aí vejo um possível caminho 
de tentar compreender ou dar 
algum sentido à questão sobre 
se a fé e o progresso trilham ca-

minhos juntos para a construção 
de futuros. E tentar nos dar, no 
dia a dia, mais respostas do que 
medos, mais caminhos do que 
angústias. 

Ter fé no futuro significa ter 
sonhos e propósitos firmes na 
evolução e transformação do 
coletivo. Para ter sonhos realiza-
dos é preciso transformá-los em 
projetos e, assim, transformar os 
projetos em ações, as ações em 
trabalho e o trabalho em esforço. 

Ter esforço é ser resiliente, é não 
desistir. Irmã Dulce, nossa Santa 
Dulce, só teve fé? De jeito ne-
nhum, a sua vida foi de trabalho 
resiliente, com a crença em suas 
conquistas à base de muito es-
forço, em ações cotidianas que 
construiriam o milagre do Hospi-
tal Irmã Dulce, o nosso Einstein 
dos Pobres. A serviço de Deus? 
Pode ter sido, mas especialmen-
te do próximo. O seu sonho se 
materializou.

A fé guiou um dos maiores 
cientistas do mundo, o Dr. Elsi-
mar Coutinho, em suas contribui-
ções para a humanidade? Nunca 
o ouvi falar a respeito, acho que 

Crônica

Fé & 
Futuro

Por Maurício Magalhães
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