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Editorial

Fazer esta  
revista é, sem 

dúvidas, um dos 
meus maiores 

desafios, mas é 
sempre muito 

recompensador

Mais uma edição! E esta é mui-
to especial e cheia de signifi-
cado. Chegamos à edição de 
número 50! Sim! A quinquagé-
sima! Você já ouviu falar dos 
diversos significados desse 
número? Dizem que quando 
nos deparamos com frequên-
cia com o número 50, significa 
que os nossos anjos da guarda 
querem que saibamos que so-
mos muito mais fortes e cora-
josos do que pensamos, pois já 
superamos diversos desafios e 
ainda estamos de pé!  

Fazer esta revista é, sem 
dúvidas, um dos meus maio-
res desafios, mas é sempre 
muito recompensador. Ouso 
dizer que temos uma das ca-
pas mais emblemáticas que 
já fizemos na história da Let’s 
Go Bahia. Não somente pela 
questão estética, que de fato 
está incrível, mas pela força e 
pela mensagem que ela traz. 

A edição que inaugura o 
ano de 2020 tem como tema 
central Cultura e Tradição; e a 
escolha desse tema não foi por 
acaso. Esta é a época do ano 
em que a nossa terra mais re-
verencia a sua cultura e a sua 
tradição. É a época das festas 
dos nossos santos! E para uma 
revista baiana que se propõe 
a falar da Bahia, da sua histó-
ria, da sua gente, da sua arte, 
é muito gratificante poder co-
locar nas mãos de cada leitor 
um produto como o nosso. 

Escolhemos para estrelar a 
nossa capa a personagem da 
ópera negra Lídia de Oxum, 
interpretada lindamente por 
Irma Ferreira. Realizada em 
novembro pelo nosso colunis-
ta Ildázio Tavares Jr., a primei-
ra ópera negra da Bahia foi um 
sucesso e casou muito bem 
com a proposta da revista e 
com o tema que já havia sido 
escolhido para esta capa. Ti-
vemos a honra de ter Cláudio 
Colavolpe como fotógrafo e o 

resultado dispensa comentá-
rios. 

Um dos maiores objetivos 
da Let’s Go é transmitir os 
nossos costumes, comporta-
mentos, memórias, crenças e 
lendas para os nossos leitores. 
E que bom que podemos fazer 
isso retratando as manifesta-
ções do nosso povo. 

Para brindar esta edição 
que reverencia tanto a nos-
sa cultura e a nossa tradição, 
apresentamos novidades: con-
vidamos a publicitária baiana 

Roberta Magalhães, criado-
ra do perfil @baianes_oficial, 
que, com muita leveza e hu-
mor, mostra o jeito tão baia-
no de falar. Roberta, que hoje 
mora em São Paulo e tem mais 
de dez anos de experiência 
no mercado publicitário, pas-
sando por grandes agências, 
aceitou de pronto colaborar 
com a nossa revista, assinan-
do a coluna Let’s Go Baianês, 
através da qual pretendemos 
compartilhar esse jeito gosto-
so e divertido que nós, baia-
nos, temos de nos expressar. 
Uma delícia contar com esse 
conteúdo tão leve, mas tão ar-
raigado na nossa cultura e que 
tem muito a ver com a nossa 
revista. 

Para fechar com chave de 
ouro as novidades, esta será 
a edição que marca o retorno 
de July à Let’s Go Bahia, assi-
nando a Let’s Go Alma Baiana. 
Jornalista com 58 anos de co-
lunismo social ininterruptos na 
Bahia, July tem paixão por es-
crever e vem dedicando a sua 
vida à arte de contar a história 
social do nosso Estado. Atra-
vés das páginas da sua colu-
na social impressa até hoje 
no Jornal A TARDE, é possí-
vel acompanhar a trajetória 
dos principais personagens 
da economia e da sociedade 
baiana. 

No mais, a revista chega 
com aquele conteúdo gostoso, 
cobrindo as melhores festas e 
trazendo as diversas opiniões 
dos nossos colunistas e arti-
culistas. As matérias também 
vêm repletas de novidades, o 
que já virou a nossa marca re-
gistrada!  Boa leitura!  

Foto: Jotta
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frequentemente requisitado 
por organizações de diversos 
portes e dos mais variados 
segmentos. Já na condição 
de presidente de um instituto 
especializado em comprome-
timento humano e desenvol-
vimento organizacional ajudo 
a construir, juntamente com o 

já começou!2020

De mágicos a 

economistas 

conservadores, de 

camelôs a acadêmicos 

premiados, de 

comediantes a 

atores alternativos, 

todos podem ser 

potentes condutores 

da mensagem de 

um novo modelo 

mental para pessoas e 

organizações

“

”

Pesquisas apontam que finais 
e (re)inícios de ciclos (Natal, 
Ano Novo, aniversários, apre-
sentação de balanços, segun-
das-feiras etc.) têm o poder 
cultural e simbólico de pro-
mover o que a Neurociência 
chama de quebra de padrão 
neural.

Ou seja, as pessoas estão 
mais propensas a “desligar o 
piloto automático da rotina” 
e se abrem para assimilar no-
vas mensagens. A depender 
da habilidade de quem vai 
mediar esse processo, pode 
ser o momento ideal para re-
programar crenças, redefinir 
padrões, assumir novos com-
promissos e comprometer-se 
com a execução do que fora 
assumido.

Por isso mesmo, nas orga-
nizações em geral, eventos e 
palestras neste período, entre 
dezembro e março, são uma 
oportunidade de ouro para in-
tegrar, comprometer, formar, 
alinhar e, enfim, garantir a mu-
dança de patamar e a prospe-
ridade em todos os sentidos.

Mas, para o desespero dos 
empresários, profissionais de 
RH, promotores de eventos, 
parceiros e, principalmente, 
dos próprios colaboradores, 
não é isso que costuma acon-
tecer, ano após ano, nas orga-
nizações.

Falo com a propriedade 
de quem viveu as duas fa-
ces dessa moeda, em quatro 
continentes, como palestran-
te e facilitador internacional, 

meu time, eventos customiza-
dos, contratando alguns dos 
mais qualificados palestran-
tes, em seus respectivos seg-
mentos. 

De mágicos a economis-
tas conservadores, de came-
lôs a acadêmicos premiados, 

de comediantes a atores al-
ternativos, todos podem ser 
potentes condutores da men-
sagem de um novo modelo 
mental para pessoas e organi-
zações. Para tal, basta que as 
soluções considerem o todo: 
aspectos cognitivos, afetivi-
dade, linguagem adequada, 
preparação dos ambientes, 
acolhimento, entre outros. 
Tudo alinhado com a estraté-
gia da organização, foco no 
resultado objetivo e uma pro-
funda engenharia de psicolo-
gia social. 

Por estarem mal assistidas, 
ou não perceberem a opor-
tunidade, inclusive de poten-
cialização comercial e finan-
ceira advinda deste período 
estratégico, as empresas têm 
cometido sérios equívocos. O 
velho amigo secreto só tem 
deixado na cabeça dos cola-
boradores ressaca e uma pi-
tada de fofoca, enquanto que 
algumas convenções, encon-
tros de planejamento estraté-
gico e avaliação ora parecem 
uma reunião de condomínio 
com o “jogo de empurra” e 
acusações, ora lembram um 
filme repetido, ao que todos 
assistem por educação. As 
organizações sofrem de uma 
“dissonância cognitiva”, di-
zendo que querem resultados 
extraordinários, mas sendo 
“ordinárias” e enfadonhas.

O “ano novo” já começou 
na prática. E você? Vai ficar só 
na promessa ou vai construir 
o extraordinário?  

Rodrigo 
Santos

Ph.D. em Política,  
Gestão e Educação 

Informação com
Credibilidade

segunda a sexta 
18h50 às 19h20
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Consultor internacional - 
inovação e competitividade

mais além?
Estão prontos para a próxima 
crise global?

Por que não ir 

Fernando Machado

Reflexões

Tudo indica que uma trágica 
crise global, sem paralelo, está 
batendo à porta. Ou podem 
acreditar que os EUA são a Aus-
trália e que Papai Noel existe. 
Segundo o FMI, as economias 
de mais da metade dos países 
estão agonizando.   

Temos expressivas demons-
trações populares na Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, 
Venezuela, Espanha, França, 
Hong Kong, Indonésia, Líbano, 
Malta, Senegal, Turquia, Zimbá-
bue e em muitos outros países. 
Esses movimentos sociais têm 
origem em uma economia debi-
litada pelo fim do ciclo das com-
modities, pelo fracasso das po-
líticas macroeconômicas, pelo 
incremento da desigualdade e 
da corrupção no sistema políti-
co, pela inoperância do Estado 
Democrático de Direito e pela 
incapacidade dos governos 
para atender às expectativas de 
melhor qualidade nos serviços 
públicos de segurança, educa-
ção e saúde.  

No entanto, o gatilho para 
a materialização da nova cri-
se econômica global reside no 
destino das duas maiores eco-
nomias do mundo: China e EUA. 
A economia da Europa está es-
tagnada. O atual contexto in-
ternacional se caracteriza não 
somente pelas crises nacionais 
descritas, como também pela 
nova guerra comercial entre os 

EUA e a China - sem solução, 
por ser o prenúncio da Guer-
ra Fria entre eles. Igualmente, 
pelo planeta entrando em nova 
extinção massiva, pelo sistema 
capitalista esgotado, em uma 
ilusão de crescimento infinito, 
pela geração de desigualdade, 
pela renúncia ambiental e pela 
derrocada do sistema democrá-
tico. O anterior configurava um 
entorno ideal para a eclosão das 
crises econômicas nos EUA e na 
China, apesar do acordo de uma 
primeira fase de solução do seu 
conflito comercial.  

A economia da China se en-
contra em descenso, e a rapidez 

durar o endividamento crescen-
te e o refinanciamento de hipo-
tecas? Ambos com juros baixís-
simos que alimentam esse gas-
to. Até quando a falta de inves-
timentos deixará de impactar o 
emprego e, consequentemente, 
o gasto dos consumidores? Até 
quando o mercado financeiro 
vai manter sua falsa rósea per-
cepção da realidade, para dis-
torcê-la em nome de sua ilusão 
de crescimento eterno e perpe-
tuidade da ciranda financeira? 
As respostas talvez estejam na 
comparação da atual situação 
da economia dos EUA com a  
de 2007-2008 e com as conse-
quências da nova crise global. 

O que poucos se dão conta é 
de que essa próxima crise será 
a continuação da de 2008, ori-
ginada na economia dos EUA, 
mas desta vez com esteroides e 
múltiplos agravantes. A crise de 
2008 foi muito além dos tram-
biques da elite financeira global; 
desnudou os falsos princípios 
da gestão macroeconômica. 
Ainda hoje fingimos acreditar 
que existe uma coisa chamada 
política monetária, para justi-
ficar a respectiva parafernália 
institucional inefetiva que não 
sabemos com o que substituir.  

Essa política, motivo de riso 

desse declínio será a função do 
destino da economia dos EUA. 
Esta última se encontra na de-
pendência total do gasto dos 
consumidores, com a manu-
fatura, os serviços e os investi-
mentos estagnados. Isso suscita 
questões como: até quando vai 

O atual contexto 
internacional se 
caracteriza não 
somente pelas crises 
nacionais descritas, 
como também 
pela nova guerra 
comercial entre os 
EUA e a China. 

global pelas suas constantes 
projeções furadas de inflação 
e crescimento do PIB, centrada 
em inidentificáveis correlações 
entre juros e inflação, chegou 
ao fim com os chamados QEs 
(quantitativa easing), usados 
para mitigar a crise de 2008, 
com juros baixos ou negativos 
e compras de ativos privados. 
Esses QEs fracassaram em es-
timular o crescimento econômi-
co e continuam vigentes, pro-
vocando investimentos de alto 
risco. Além disso, ajudaram a 
ampliar e perpetuar o poder do 
mercado financeiro, tornando 
os bancos centrais reféns e vas-
salos desse mercado, regentes 
da ilusória dança das cadeiras. 
Abandonaram de vez a econo-
mia real.  

Ninguém, nem mesmo o FMI, 
a OCDE, o BCE ou o FED acre-
ditam que a política monetária 
seja de alguma utilidade para 
enfrentar a megacrise que se 
avizinha. A crise de 2008 se glo-
balizou pelo poder absoluto do 
setor financeiro dos EUA. Hoje, 
NY e Chicago detêm um poder 
ainda superior. Quem assistiu ao 
documentário sobre 2008, “Too 
Big to Fail”, se assustará em sa-
ber que os bancos monstros es-
tão muito maiores.  

Os cinco bancos dominan-
tes dos EUA controlam hoje 
47% dos ativos bancários glo-
bais, comparado com os 44% 
de 2007. Pior, há 10 anos se 
descobriu um mundo de ban-
cos-sombra, um ecossistema 
opaco de derivativos e outros 
instrumentos de investimento 
de alto risco que foram cen-
trais na produção da crise de 
2008. Agora, esse sistema tem 
um tamanho de 45 trilhões de 
dólares e controlava, em 2010, 
13% dos ativos financeiros do 
mundo. Atualmente, a média 
das ações em bolsa nos EUA 
se comercializa por um múlti-
plo de 30 vezes do lucro real, 

enquanto o falso otimismo da 
Wall Street aposta que os EUA 
serão a Austrália, com seus 28 
anos de crescimento contínuo.  

O endividamento excessivo 
do setor financeiro em investi-
mentos de alto risco, outro fator 
crítico na crise de 2008, conti-
nua bombando. O setor bancá-
rio, fundos Hedge e o mercado 
hipotecário dos EUA apresen-
tam, no momento, um nível de 
endividamento global 40% mais 
alto que em 2007, aproximada-
mente, 217% do PIB global.  

Uma recente pesquisa entre 
CEOs e CFOs nos EUA mostrou 
que 60% deles esperam uma re-
cessão econômica no país antes 
do final de 2020, e o setor tec-
nológico, que foi o motor do ci-
clo de expansão, borbulha. Ape-
sar das razões da crise de 2008, 
nenhum banqueiro foi preso e a 
ciranda continua. 

Todos esses indicadores 
mostram, de um lado, o atual 
estado periclitante da economia 
dos EUA. Do outro, confirmam 
o poder absoluto da elite finan-
ceira e explicam o fracasso das 
tentativas de reformar o destru-
tivo sistema capitalista vigente.  

A esperança reside em que 
o avassalador tsunami da crise 
que se aproxima – alimentada 
pelas desigualdades, pelo fra-
casso de políticas econômicas 
irreais, pela obstaculização da 
inovação, pela desintegração 
das democracias e pela crise cli-
mática – demandará inevitáveis 
mudanças radicais nos atuais 
sistemas econômicos e de or-
ganização social. Assim, pode-
rá abalar e reformar a estrutura 
central desse poder absoluto do 
setor financeiro, da falsa macro-
economia, do capitalismo incon-
sequente e de suas relações es-
púrias. Na próxima edição desta 
coluna serão propostas algumas 
medidas que poderão ajudar o 
Brasil a mitigar os efeitos dessa 
nova crise global. 
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Plano B

Jornalista, escritora
e mãe de Chico

Claudia Giudice

Não sei sambar, 
mas foram me 
chamar. Muitas 
vezes voltei à 
Bahia para ver, 
aprender e um dia, 
definitivamente, 
ficar. Em breve, 
completarei 10 
anos com CEP 
baiano. Hoje, posso 
dizer que entendo 
um pouco mais 
da tradição e da 
cultura desta terra 
que gerou samba, 
literatura, arte 
popular, bossa 
nova, Tropicália, 
arquitetura, poesia, 
tradição, Carnaval e 
axé.

Caí em tentação. Abri o 
computador e escrevi um 
texto longo e razoável falan-
do de tradição e cultura na 
Bahia. Tinha citações. Análi-
ses. Todo errado. Esse não é 
o lugar de fala da Let’s Go. 
Com coragem, o deletei. E 
decidi começar de novo com 
aquilo que importa quando 
falamos de cultura e tradi-
ção: a emoção e a memória 
que ambas produzem.

A primeira vez que ouvi 
falar de cultura baiana foi 
no pré-primário. A profes-
sora de canto do Externato 
A Formiguinha fez um es-
forço danado para ensinar a  
minipaulistada a cantar, com 
afinação, o clássico de Dorival:  
“Minha jangada vai sair pro 
mar/ Vou trabalhar, meu 
bem-querer/ Se Deus quiser 
quando eu voltar do mar/ 
Um peixe bom eu vou trazer/ 
Meus companheiros também 
vão voltar/ E a Deus do céu 
vamos agradecer”.

Deus, peixe, jangada, 
mar… Que lugar é esse? 
Pensava do alto dos meus 
cinco anos, até então vivi-
dos em uma São Paulo pro-
vinciana. A segunda can-
ção, de outro baiano, esse 
cabeludo, aprendi no rá-
dio. Tinha seis anos e ado-
rava os versos que diziam:  
“Caminhando contra o ven-

estardalhaço

que dizia: “Eu tomo uma Co-
ca-Cola/ Ela pensa em ca-
samento/ E uma canção me 
consola/ Eu vou…”. Quem é 
esse cara que, como eu, gos-
ta de beber Coca-Cola e vai? 
Dorival, Caetano…

De novo na escola, dessa 
vez no ginásio, me apresen-
taram a um homem que mu-
dou minha vida. Jorge. Jor-
ge Amado. Graças a ele, em 
julho de 1982, embarquei em 
uma excursão rumo a Sal-
vador decidida a conhecer 
Pedro Bala, Flor, Vadinho, 
Camafeu de Oxóssi, Mãe Me-
nininha do Gantois. Jorge 
Amado era meu herói, meu 
mito, meu exemplo. Como 
ele, eu queria ser jornalis-
ta, escritora e baiana. Como 
ele, eu era comunista. Com 
ele, viajei para as Terras do 
Sem Fim, para o Mar Morto. 
Acompanhei e chorei a mor-
te de Quincas Berro D’Água. 
Graças a ele, descobri que 
havia um lugar cheio de tra-
dição, encanto, música, po-
esia, teatro e paixão. Com 
ele, fui crescendo e ligando 
pontos. 

Cultura era um grande 
caldeirão. Nele cabiam os 

to/ Sem lenço e sem docu-
mento/ No sol de quase de-
zembro/ Eu vou”.

Achava que devia ser bom 

poder ser livre para andar 
por aí. Mas absolutamente 
me eletrizava com o trecho 

A paixão pelo
versos satíricos de Gregório 
de Matos, o Boca do Infer-
no, que eu adorava ler para 
aprender novos palavrões 
e obscenidades. Nele esta-
vam as vozes de Gal e Be-
thânia, duas musas, duas 
deusas, que cantavam tudo 
aquilo que batia no meu co-
ração. Nele cabia o barroco, 
que enfeitiçava meus olhos 
com suas voltas e revoltas 
douradas. Nele guardava-se 
também a tradição e o axé, 
que descobri nos livros e 
nas imagens do belga-baia-
no Pierre Verger, o primeiro 
a me mostrar as tradições 
do candomblé. A visita de 
1982 durou poucos dias, mas 
nunca mais consegui me li-
vrar, graças a Deus, do visgo 
mole, do encanto, do amor 
que a Bahia de Todos os 
Santos gestou em mim.

Não sei sambar, mas fo-
ram me chamar. Muitas ve-
zes voltei à Bahia para ver, 
aprender e um dia, defini-
tivamente, ficar. Em breve, 
completarei 10 anos com 
CEP baiano. Hoje, posso di-
zer que entendo um pouco 
mais da tradição e da cul-
tura desta terra que gerou 
samba, literatura, arte po-
pular, bossa nova, Tropicália, 
arquitetura, poesia, tradição, 
Carnaval e axé.

Outra vez, a emoção me 
tirou do lugar-comum ao ler 
o texto seguinte: “Da vista 
de São Salvador que a gen-
te enxerga de bordo tem um 
pedaço bem no centro em 
que as casas se amontoam 
num estardalhaço de jane-
las, andares, telhados, pare-
ce mentira... não é mentira 
não, é estardalhaço. Gosto 
de banzar ao atá pelas ruas 
das cidades ignoradas... aqui 
a impressão de estardalhaço 
continua. Parece incrível que 
se tivesse construído uma ci-

dade assim... Ruas que tom-
bam, que trepam, casas api-
nhadas e com tanto enfeite 
que parecem estar cheias 
de gente nas janelas, o ba-
rulho nem é tamanho assim, 
porém dá a impressão de 
enorme, um enorme grito. A 
sensação de simultaneidade 
é feroz, lembra cinema ale-
mão”.

O relato publicado no li-
vro “Turista Aprendiz”, do 
escritor paulistano Mário de 
Andrade,  traduz para mim 
a alma da primeira capital 
da América Portuguesa, do 

A paixão se repete 
e não se esgota. 
A Bahia segue 
sendo cantada, 
narrada, descrita e 
estudada. Mil e uma 
noites, nas quais 
tudo é verdade. Ou 
não. Nada, ou tudo, 
é contraditório. 
Excludente. O que 
parece clichê não 
o é, na medida em 
que a Bahia não 
cabe em rótulos, 
nem cabe em si.

centro político e econômico 
colonial do Brasil durante o 
auge da produção açucarei-
ra, do primeiro porto de na-
vios negreiros, da cidade do 
maior Carnaval da Terra. O 
que Mário descreve foi exa-
tamente o que senti quan-
do aqui cheguei em 1982, 
aos 16 anos, vindo de balsa 

de Itaparica. Como ele, eu 
amava, até então, sem co-
nhecer, esse estardalhaço 
de janelas e gente. Em no-
vembro de 2019, meu filho, 
Francisco, concluiu um pro-
jeto de monografia apresen-
tado à eletiva de Literatura 
dos Silenciados, do curso de 
Pesquisa Autoral do Colégio 
Santa Cruz, de São Paulo. 
O tema escolhido foi “Per-
cussão repercussão: blocos 
afro e utopia no Carnaval de 
Salvador”. Para minha feliz 
surpresa, Chico recuperou o 
texto de Mário para explicar 
Salvador, seu amor, o Car-
naval, a cultura e a tradição 
desta cidade.

Trinta e sete anos depois, 
me encanto com o encontro 
de três gerações em uma 
mesma paixão: Mário, Chico 
e eu. Três paulistanos bran-
quelos, de olhar estrangeiro, 
arrebatados pelo axé, pela 
cultura e pela tradição desta 
terra. A paixão se repete e 
não se esgota. A Bahia se-
gue sendo cantada, narrada, 
descrita e estudada. Mil e 
uma noites, nas quais tudo 
é verdade. Ou não. Nada, ou 
tudo, é contraditório. Exclu-
dente. O que parece clichê 
não o é, na medida em que a 
Bahia não cabe em rótulos, 
nem cabe em si. O barroco 
convive com a simplicidade 
nas ruas do Pelourinho. A 
bossa nova do baiano João 
faz ponte para a Tropicália 
de Gil, Caetano e Tom Zé. 
O samba de roda do Recôn-
cavo para todo o sempre 
repercutirá na Praça Onze, 
deixando o Rio e o samba do 
Brasil mais baiano. O canto 
desta cidade é seu, é meu, é 
nosso. Daniela Mercury tem 
razão. “O toque do afoxé e a 
força de onde vem ninguém 
explica”. É assim. É axé. É 
amor.  



14 | Let’s Go Bahia Jan/Fev 2020 Jan/Fev 2020   Let’s Go Bahia | 15 

se conectam com a ascensão de 
práticas de mediação e arbitra-
gem, dirimindo conflitos antes 
da judicialização da demanda ou 
de forma a resolvê-la de manei-
ra mais célere, evitando aqueles 
processos que abarrotam o judi-
ciário, duram anos e podem levar 
a incontáveis prejuízos, tanto de 
ordem financeira quanto para a 
imagem institucional, esta, mui-

também se cresce!
Na crise 

Mais do que
conceitos ‘modernos’, 

ganham o status 
de ferramentas 

indispensáveis para a 
credibilidade do seu 
negócio, a prevenção 

de prejuízos e o 
crescimento

“

”

Nosso país tem passado por uma 
onda de alterações jurídicas que 
envolvem diretamente cada ci-
dadão, seja enquanto indivíduo, 
seja na sua atividade laboral.  
Faz-se necessário avaliar o ca-
minho percorrido, a previsão 
dos próximos passos e mensurar 
adequadamente projetos, cená-
rios e perspectivas.

O ano se findou com altera-
ções significativas. Nunca foi tão 
importante aliar às atividades 
empresariais conceitos como 
governança, compliance, me-
diação e arbitragem, tratamento 
adequado de dados sob guar-
da empresarial - seja pública ou 
privada -, e ainda conciliar tais 
cenários às opções de holdings,  
offshores..., pois, embora não 
haja tranquilidade acerca do fu-
turo econômico, há muita vonta-
de em garantir um crescimento 
com bases sólidas e seguras.

Devemos iniciar este ano des-
tacando a importância de proje-
tos de governança e complian-
ce para a sua atividade. Traçar 
programas de desenvolvimento 
de diretrizes e práticas de moni-
toramento, direção e incentivos 
dentro da própria organização, 
visando a uma boa gestão, ao 
destaque no mercado e ao au-
mento de lucratividade; prevenir 
riscos, antecipar problemas, zelar 
pela ética profissional são con-
ceitos que nunca estiveram tão 
em voga. Mais do que conceitos 
“modernos”, ganham o status de 
ferramentas indispensáveis para 
a credibilidade do seu negócio, a 
prevenção de prejuízos e o cres-
cimento.

Não é à toa que tais conceitos 

tas vezes, incontabilizável, dada a 
duração negativa que poderá ter. 

A eleição de um mediador 
vem sendo um mecanismo efi-
caz em todas as espécies de li-
tígios, seja de ordem trabalhista, 
evitando processos e custos ine-
rentes ao procedimento, como 
constituição de banca jurídica, 
pagamento de custas e depósi-
tos recursais; seja na área Cível, 
otimizando a recuperação de 
crédito e atuando de maneira 
importantíssima ao conciliar pe-
didos indenizatórios, como tam-
bém na esfera tributária, a exem-
plo da edição da MP 899/2019, 
que inova ao permitir a transação 
de débitos fiscais de pessoas fí-

sicas e jurídicas, regulamentando 
o instituto da “transação tribu-
tária”, prevendo descontos que 
podem chegar a 70% e o parce-
lamento em até cem prestações.

Enfrentaremos, certamente, 
desafios, mas alguns deles já po-
dem ser previstos e, assim, po-
demos nos precaver, a exemplo 
da entrada em vigor da Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), 
que traz a partir de agosto de 
2020 uma série de obrigações 
no tratamento de banco de da-
dos por empresas, sendo im-
prescindível o mapeamento de 
dados e das bases legais mais 
convenientes, com um preciso e 
cuidadoso olhar jurídico sobre o 
tema, a fim de evitar a incidência 
das penosas multas administra-
tivas, que são previstas em até 
2% do faturamento, limitadas a  
R$ 50.000.000,00.

A Inteligência Empresarial já é, 
desde então, uma realidade que 
precisa ser valorizada, e que ne-
cessariamente caminha de mãos 
dadas com o olhar jurídico es-
pecializado, a fim de identificar 
forças e fraquezas, antecipando 
ameaças e otimizando oportu-
nidades de negócios. Não existe 
mais espaço - se é que algum 
dia existiu - para o amadorismo 
ou a “sorte”. Antecipar-se a situ-
ações, visualizar cenários e pos-
sibilidades não é uma questão 
de escolha, é uma questão de 
sobrevivência para o seu negó-
cio. A adoção de estratégias tra-
balhistas, tributárias e societárias 
orientadas por um saber jurídico, 
vetorializadas por uma visão es-
tratégica global de negócio, já é 
uma realidade! 

Fábio Silva 
Freire e

Sabrina Moreira 
Batista

Batista Silva Freire 
Advogados
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WWW.BAHIA.BA
SEU PORTAL
DE NOTÍCIAS COM 
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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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que seja algo nunca ocorrido, 
tomando melhores decisões 
que o ser humano. Esse cená-
rio ainda não é uma realidade. 

Os algoritmos são desen-
volvidos para que, de certa 
forma, espelhem as teses de 
investimentos da equipe de 
gestão. Nesse sentido, eles 
retratam os conhecimentos, 
as crenças e as experiências 
passadas das pessoas envol-
vidas no processo, que, com 
o apoio de um grupo de ex-
perts em tecnologia, os trans-
formam em linguagem de 
máquina.

Entretanto nem tudo são 
flores, os fundos quantitati-
vos vêm enfrentando dificul-
dades para apresentar boas 
rentabilidades nesses últimos 
anos, em que alternam perío-
dos de bonança com perío-
dos de baixa rentabilidade. 
Alguns fundos apresentam 
problemas de performance, 
quando a sua tese de investi-
mentos não consegue definir 
como proceder corretamente 
diante de cenários novos, não 
parametrizados pelo algorit-
mo. Outro ponto de vulnera-
bilidade é quando a concor-
rência descobre o padrão de 

putador da IBM, Deep Blue, 
venceu Kasparov em 1996, a 
corrida para aumentar a ca-
pacidade de processamento 
dos computadores e a qua-
lidade da análise de dados 
vem crescendo a largos pas-
sos. O advento do “machine 

Administrador de Carteira de 
Valores Mobiliários (CVM)

Fundos quants -
competindo 
com robôs

Tiago Novaes Villas-Bôas

A Inteligência 
Artificial nos 
surpreende a 
cada dia pela sua 
capacidade de 
ocupar o lugar dos 
humanos, mesmo 
em tarefas mais 
complexas. Na 
indústria de Gestão 
de Recursos não é 
diferente.

Finanças

Em todas as áreas da ativi-
dade econômica, a busca 
constante por “maior produ-
tividade” faz com que os ro-
bôs ganhem cada vez mais 
espaço. A Inteligência Arti-
ficial nos surpreende a cada 
dia pela sua capacidade de 
ocupar o lugar dos humanos, 
mesmo em tarefas mais com-
plexas. Na indústria de Gestão 
de Recursos não é diferente. 
Os fundos quantitativos, ope-
rados por robôs, que de início 
pareciam algo bastante exóti-
co e até mesmo desacredita-
do, vêm se aprimorando, com 
novos algoritmos mais sofisti-
cados e eficientes.  

Em meados da década de 
1980, o brilhante investidor 
Ray Dalio, dono da gestora 
Bridgewater, iniciou a siste-
matização dos seus proces-
sos de investimentos. Em seu 
livro “Princípios”, ele mencio-
na: “... o computador era me-
lhor que o meu cérebro para 
‘pensar’ várias coisas ao mes-
mo tempo e o fazia com mais 
precisão e rapidez, e menos 
emoção”. Na visão de Dalio, 
era impossível o ser humano 
cobrir com tanta eficiência e 
sem o viés emocional milha-
res de cotações de ativos, 
dados macroeconômicos e 
estatísticas de mercado ao 
mesmo tempo. 

Desde que o supercom-

learning”, a capacidade de 
aprender dos robôs, trouxe 
a competição com o cérebro 
humano para um novo pata-
mar. Sem dúvida, essa é uma 
barreira a ser alcançada pela 
indústria de fundos quants. O 
estado da arte será quando o 
algoritmo tiver, de fato, a ca-
pacidade de aprender, de se 
retroalimentar e puder lidar 
com qualquer situação, ainda 

comportamento dos algorit-
mos, ou seja, quais decisões 
tomam diante de determi-
nadas situações e cenários. 
Por esse motivo, ocorre a ne-
cessidade de que os fundos 
quantitativos estejam perma-
nentemente se aprimorando, 
revendo o seu modelo de in-
vestimentos e incorporando 
novas teses. 

O movimento de criação 
dos fundos quantitativos é 
crescente. Nos EUA, o patri-
mônio líquido dessa indústria 
já ultrapassa U$ 1 trilhão, e eles 
são geralmente enquadrados 
como “Hedge Funds”; pode-
mos dizer que já é uma indús-
tria madura. No Brasil, os fun-
dos quants surgiram por volta 
de 2000, porém começaram 
a ficar mais populares não faz 
muito tempo. Gestoras como 
Kadima, Murano, Visia e Pan-
dhora são nomes que figuram 
entre as mais reconhecidas 
nesse segmento por aqui. 
Geralmente, são fundos clas-
sificados como multimerca-
dos e o benchmark usado é o 
CDI, contudo a estratégia de 
gestão e o risco são bastante 
específicos de cada produto. 
Tem desde produtos conser-
vadores e mais previsíveis até 
produtos arrojados, altamen-
te voláteis e que buscam re-
sultados mais expressivos. 

Por fim, analisando os di-
versos modelos de fundos 
de investimentos que utili-
zam a Inteligência Artificial 
como meio ou apoio à ges-
tão, o modelo híbrido parece 
ser até aqui o que melhor se 
provou, no qual a Inteligência  
Artificial trabalha o Big Data, 
cruza milhões de dados esta-
tísticos e propõe as melhores 
possibilidades de investimen-
tos, deixando para o ser hu-
mano a função de apertar o 
botão. Talvez, não por muito 
tempo.  
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ao paciente das informações 
indispensáveis sobre os proce-
dimentos a ser realizados.

A contratação de uma as-
sessoria jurídica adequada, 
composta por profissionais es-
pecializados na área, viabiliza 
o exercício profissional na Saú-

Somente no ano 
de 2017, acusações 

ligadas a erros 
médicos totalizaram 
70 novas ações por 
dia no país, ou seja, 
o equivalente a três 

ações por hora, 
resultando em 26 mil 
processos, dentro de 
um ano, de acordo 
com uma pesquisa 
realizada pela BBC 

News Brasil

“

”

O número de demandas ju-
diciais relativas à saúde teve 
um aumento de 130% entre os 
anos de 2008 e 2017, conforme 
uma pesquisa divulgada em 
2019 pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). Esta temática 
foi discutida na III Jornada Na-
cional da Saúde do CNJ, sendo 
então intitulada como a Era da 
Judicialização da Saúde.

Somente no ano de 2017, 
acusações ligadas a erros mé-
dicos totalizaram 70 novas 
ações por dia no país, ou seja, 
o equivalente a três ações por 
hora, resultando em 26 mil pro-
cessos, dentro de um ano, de 
acordo com uma pesquisa rea-
lizada pela BBC News Brasil. 

À vista disso, torna-se im-
prescindível a adoção de me-
didas visando à prevenção des-
sas demandas, buscando afas-
tar ou, ao menos, minimizar os 
impactos de uma possível judi-
cialização, haja vista os danos 
que tais ações podem causar.

O plano de prevenção deve 
envolver diversos fatores, tais 
como a capacitação e o treina-
mento da equipe de funcioná-
rios e colaboradores; a correta 
anotação das informações no 
prontuário do paciente; a ela-
boração de contratos especí-
ficos para cada tipo de proce-
dimento a ser realizado; o es-
clarecimento de informações 
ao paciente de forma verbal, 
juntamente com a elaboração 
do Termo de Consentimento 
Informado, hábeis a dar ciência 

de com maior suporte e infor-
mação acerca das medidas de 
prevenção a ser adotadas, me-
didas estas que não somente 
servirão para diminuir os riscos 
de demandas judiciais ou pro-
cedimentos éticos. 

Também devem ser levados 
em consideração os cuidados 
que o profissional precisa ter 
com a publicidade inadequada 
(nas mídias sociais e na inter-
net). Alguns comportamentos 
podem macular os requisitos 

estabelecidos visando salva-
guardar a ética profissional e, 
eventualmente, sujeitar o pro-
fissional a punições disciplina-
res, civis e criminais. 

Dessa forma, o profissional 
de Saúde estará mais bem am-
parado para eventuais riscos de 
processo e denúncia ética, pro-
vando que o serviço prestado 
foi feito com excelência, sendo 
sempre preservada a relação 
entre profissional e pacien-
te, focando no trabalho mais 
cauteloso, garantindo, assim, 
o máximo de segurança jurídi-
ca ao profissional e uma maior 
transparência na relação com o 
paciente.

Assim sendo, ao deparar-se 
com uma ação judicial contra 
si, o profissional estará resguar-
dado dos direitos que lhes são 
inerentes, com a produção de 
provas documentais sólidas 
para a sua defesa, além de tor-
nar mais efetiva a resolução da 
lide para ambos – médico e pa-
ciente.

Nosso escritório Krus-
chewsky & Nunes Ribeiro Ad-
vogados Associados - com 
sede na cidade de Salvador/
BA - já possui grande atuação 
nesse âmbito e conta com um 
excelente quadro de profis-
sionais altamente qualifica-
dos e especializados na área,  
oferecendo sempre uma solu-
ção jurídica integrada aos clien-
tes a que atende, valorizando as 
relações individuais e dispondo 
de tratamento personalizado.  

da demanda judicial em 
Direito Médico e da Saúde

O aumento
Juliana Gavazza e  

Amanda Borges
KNR Advogados 

Associados
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Business

Quer construir um dropshipping bem-sucedido?

tornando-se mais atraente para um 
cliente em potencial.

2. Pesquise sobre os seus 
concorrentes
Lembre-se de que você competirá 
com outras operações de envio 
direto, bem como com gigantes do 
varejo, como Walmart e Amazon. 
É aqui que muitos remetentes 
em potencial dão errado, porque 
procuram um produto que tem 
pouca ou nenhuma concorrência. 
Isso é sinal de que não há demanda 
para esse produto em particular. 
Procure produtos que tenham 
concorrência, pois é um sinal de 
que há uma alta demanda e que o 
modelo de negócio é sustentável.

3. Projete um fornecedor
A parceria com o fornecedor 
errado pode arruinar os seus 
negócios, por isso é importante 
que você não apresse essa etapa. 
A maioria dos fornecedores de 
envio direto está localizada no 
exterior, tornando a comunicação 
extremamente importante, tanto 
em termos de velocidade de 
resposta quanto na capacidade 
de entender um ao outro. Se 
você não estiver 100% confiante 
nas habilidades de comunicação 
de um fornecedor em potencial, 
siga em frente e continue a sua 
pesquisa.

Certifique-se de fazer muitas 
perguntas e aprender quais são 
os recursos de produção deles 
caso a sua empresa cresça 
exponencialmente. Você quer 
ter a certeza de que eles têm a 
capacidade de escalar com você. 

Nelson Nectoux, que atualmente 
faz parte do time da StartSe Vale do 
Silício com o foco em desenvolver 
novas metodologias para a 
aplicação prática de processos de 
inovação, traz três dicas para quem 
quer construir um dropshipping 
bem-sucedido:

1. Selecione um nicho
Você precisa ter conhecimento 
sobre o nicho selecionado e ter real 
interesse nesse segmento. Se você 
não é apaixonado pelo nicho que 
seleciona, estará mais propenso a 
se desanimar. Aqui estão alguns 
pontos a ser considerados ao 
selecionar o seu nicho: 

Procure produtos com lucros 
atraentes. Quando você está 
executando um modelo de negócio 
de envio direto, o seu foco está 
no marketing e na aquisição de 
clientes, portanto, a quantidade de 
trabalho necessária para vender 
um item de $ 20 é essencialmente 
a mesma para vender um item de 
$ 1.500. Selecione um nicho com 
produtos com preços mais altos. 
Considerar o baixo custo de envio 
é muito importante. Encontre algo 
que seja barato de transportar.

Seu negócio de envio direto terá 
mais valor se você puder mudar a 
marca daquilo que está vendendo 
e distribuí-lo como seu. Procure 
um produto ou linha em que você 
possa colocar em etiqueta branca 
e vender como a sua própria 
marca, com embalagens e marcas 
personalizadas. Venda algo que 
não esteja prontamente disponível 
localmente. Escolha algo que o 
seu cliente não encontre na rua, 

DROPSHIPPING:
VOCÊ JÁ OUVIU FALAR?

Com a popularização das transações feitas 
via dispositivos eletrônicos, surgiu o drop-
shipping, ou estoque na fonte, que é a ges-
tão da cadeia logística na qual o revende-
dor apresenta os produtos a seus clientes 
através de catálogo ou página web. Assim 
que completa o pedido de compra, solicita 
e paga o fornecedor que, por sua vez, fará 
todo o processo de embalagem e envio di-
retamente ao comprador. 

O revendedor não mantém os produtos 
em estoque, mas comercializa os produtos 
do fornecedor. Ou seja, é no revendedor 
que o cliente faz a compra, mas assim que 
o pedido é processado, essa transação é 
transferida diretamente ao fornecedor do 
produto, que se responsabilizará pela dis-
ponibilização do produto para a entrega e 
pelo frete, em nome do revendedor. Alguns 
dos dropshipping mais conhecidos pelos 
brasileiros são o Wish, o Mercado Livre e 
o AliExpress. 

Segundo Marcelo Rios, graduado em 
Análise de Sistemas pela PUC-RJ e com 
pós-graduação em Marketing pela Univer-
sidade Candido Mendes, se por um lado 
abrir um negócio de dropshipping ajuda 
na questão de haver um menor custo/in-
vestimento, a contrapartida vem no es-
treitamento da margem, uma vez que ela 
é dividida por toda uma longa cadeia de 
suprimentos. Então, para se fazer dinhei-
ro com dropshipping é necessário ter um 
grande volume de vendas, já que a mar-
gem tende a ser apertada. 

Por outro lado, optar pelo dropshopping 
faz com que o negócio tenha um custo ini-
cial muito baixo e não precise comprar ou 
armazenar estoque, além de ser mais fácil 
adicionar ou alterar as ofertas de produtos.  

A técnica de gestão da cadeia logística possibilita que o
revendedor apresente os produtos a seus clientes através de
catálogo ou página web 
Por Brenda Sales
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 Autos e Motos

A picape Toro está com nova 
configuração. Mostrada no 
lançamento da versão 2020, 
a Toro Ultra amplia a gama de 
modelos ofertados (Enduran-
ce, Freedom, Volcano e Ranch) 
no mercado nacional. A Toro é 
um misto de SUV e picape.

A Fiat já tem a Toro no topo 
das vendas, ficando atrás ape-

A Troller, marca controlada pela 
Ford, apresentou o novo T4X. O 
utilitário usa a mesma base me-
cânica da Ranger, com transmis-
são automática de seis marchas, 
motor 3.2 a diesel com cinco ci-
lindros e 200 cv, além da tração 
4x4 com bloqueio do diferencial 
traseiro com acionamento elétri-
co. A carroceria em duas cores 
é um dos elementos que com-

põem a personalidade marcan-
te e arrojada do TX4. Tem ainda 
várias peças na tonalidade Azul 
Naval – incluindo grade dian-
teira, capô, teto, tampa traseira, 
para-choque, estribos e snorkel 
–, sempre combinadas com uma 
das três opções de cores: Mar-
rom Trancoso, Verde Maragogi 
ou Prata Geada. Preço na faixa 
dos R$ 170 mil.

Além da bela loja Bahia Triumph em Lauro de Freitas, a centená-
ria marca inglesa de motos clássicas e de perfil retrô traz novida-

A Fórmula 1, maior categoria 
do automobilismo do mundo, 
é amplamente dominada pelo 
inglês Lewis Hamilton, seis 
vezes campeão e piloto prin-
cipal da equipe alemã Merce-
des-AMG. É fato que os carros 
Mercedes-AMG são de alta 
performance e de tirar o fôle-
go dos apaixonados por velo-
cidade.

E o capacete, a balaclava 
e as luvas são típicos de pilo-
tos campeões. A marca alemã 
promoveu mais um AMG Per-
formance Tour, desta vez no 
autódromo da Capuava (SP), 
para acelerar a potência soma-
da na casa dos 2.200 cavalos 
de bólidos AMG feitos exclusi-

Jornalista automotivo 
mr.robertonunes@autosemotos.com

Roberto Nunes

Piloto por um dia 

Mercedes-AMG
vamente para quem ama velo-
cidade.

Entre os principais modelos, 
a trinca Mercedes-AMG já está 
no mercado: AMG A 35, AMG 
GLC 63, versão superesportiva 
do novo GLC, e o bólido AMG 
GT C Roadster.

Cavalaria e preço estão nas 
alturas, mas tudo é válido para 
ter na garagem um carro da 
linhagem AMG. O mais novo 
“brinquedinho” é o pequeno e 
nervoso A 35 4Matic. Ele inau-
gura o motor 2.0 turbo com 
306 cv e 40 mkgf de torque. 
Sua aceleração é de 4,7 segun-
dos e conta com o assistente 
pessoal MBUX, que literalmen-
te conversa com o motorista e atende a comandos de voz. 

Custa R$ 280 mil.
Na ponta de cima, está o en-

diabrado AMG GT C Roadster. 
É o suprassumo da esportivida-
de. Levantar a capota do carri-
nho custa caro, viu? O AMG GT 
C Roadster sai pela bagatela 
de R$ 1.256.900. Sua capota é 
de lona e pode ser aberta com 
o veículo em movimento a até 
50 km/h, em um processo que 
demanda 11 segundos. É um 
“puro-sangue” com motor V8 
4.0 biturbo, de 557 cv e 68,3 
mkgf. Segundo o fabricante, 
faz em 3,7 segundos do zero 
a 100 km/h, com velocidade 
máxima de 316 km/h, limitada 
eletronicamente. O câmbio é 
o conhecido Speedshift, au-
tomatizado de dupla embrea-
gem com sete marchas.

Picape Toro quase 
“fechada”

Troller mais esportivo

Garantia maior nas motos Triumph

nas da pequena Strada. No 
segmento das picapes médias 
(C e D), a Fiat Toro é líder. A 
nova versão Toro Ultra tem 
Dynamic Cover como item de 
série e motor 2.0 diesel, tração 
4×4 e câmbio automático de 
nove marchas. A versatilida-
de está agora na proteção do 
conteúdo colocado na caçam-
ba, com melhor vedação con-
tra a infiltração de água.

A tampa é removível, o que 
facilitará caso o cliente queira 
eventualmente carregar a ca-
çamba com objetos mais altos 
que a sua capacidade quando 
fechada. A nova tampa, que 
suporta 100 kg de carga distri-
buídos em sua superfície, pos-
sui proteção contra a infiltra-
ção de água. Custa R$ 164.990.

des para o Brasil. Já está sendo 
ofertada a opção da garantia 
estendida “Triumph Extended 
Warranty”, plano de serviços 
administrado pela empresa 
Car Care Plan Brasil.

Além de todas as cobertu-
ras similares à garantia de fá-
brica, as garantias adicionais 
“Triumph Extended Warranty” 
possuem assistência 24 horas 
em todo o MERCOSUL, com 
guincho, transporte alternativo 
e hospedagem.

ECOKAR NA BAHIA
Dos beberrões motores a 
combustão aos de tecnologia 
limpa. Salvador ganhou uma 
opção de carro compacto, ágil e 
de motor elétrico. É o pequeno 
de dois lugares e.coTech2, 
veículo 100% elétrico. A bateria 
é recarregável em tomadas 
convencionais de três pinos 
de 110 ou 220 v. O veículo tem 
autonomia de 150 km e custa 
R$ 68 mil.

ARGO TREKKING ATM
É o Argo Trekking com motor 
E.torQ 1.8 Evo VIS, de 139 cv, 
transmissão automática de 
seis marchas e rodas de liga 
leve de 15”. O Argo Trekking 1.8 
AT6 sai por R$ 68.990

GRANDE BAHIA
Principal revenda do grupo 
baiano GNC, a Grande Bahia 
vende carros com excelência 
A e de acordo com o padrão 
de qualidade Chevrolet, 
marca que tem o Onix no 
topo das vendas nos últimos 
50 meses no Brasil. Gercino 
Coelho Filho, comandante 
das concessionárias nos 
Estados da Bahia, Ceará, Minas 
Gerais e Pará, premiou 10 
colaboradores pelos serviços 
prestados nas lojas baianas.

FORÇA DA YAMAHA
A Honda é a líder de vendas 
no segmento de motos, mas 
a japonesa Yamaha tem os 
seus trunfos na manga. Destila 
estilo, força e versatilidade com 
a renovada MT-09. Modelo 
com motor forte de 8,92 
kgf.m e 115 cv, a MT-09 tem 
peso em ordem de marcha de 
apenas 193 quilos. Ao guiá-la, 
é perceptível a relação peso-
potência de 1,67 kg por cavalo. 
Sai por R$ 44 mil. 

PORSCHE
A Porsche mostrou o novo 
Cayenne E-Hybrid. O modelo 
tem motores V6 turbo de 3 
litros e elétrico. O carro chega 
a 253 km/h e acelera de 0 a 
100 km/h em 5 segundos, com 
o consumo de combustível 
entre 31,2 e 32,2 km/l. No 
modo puramente elétrico, ele 
pode percorrer 44 km, chegar 
a 135 km/h e acelerar de 0 a 
100 km/h em 6,3 segundos. 

Fotos: divulgação
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Autos

Picapes médias:
Além da força no motor, picapes como a Ranger e a S10 incor-
poraram sistemas que freiam sozinhos.A líder Hilux e as rivais 
têm tecnologia e muita conectividade por meio de modernas 
multimídias

Nem pense que a picape é um veículo durão e serve apenas para transportar carga em situações de estradas 
vicinais e na lida diária das fazendas da zona rural. O perfil da Ranger, da S10, da Amarok, da L200, da Frontier 
e da líder Hilux é de (quase) um carro de passeio. Além disso, as picapes médias têm opção de motores flex e 
diesel e exibem atualmente muita tecnologia embarcada, conectividade e a tão desejada caçamba para levar 
até uma tonelada.

A Chevrolet e a Ford saíram na frente e já incluem sistemas de auxílio de condução. A Ranger, por exem-
plo, tem o AdvanceTrac, composto por controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em 
rampa, controle automático de descida, assistência de frenagem de emergência, luzes de emergência em fre-
nagens bruscas, controle de oscilação de reboque, sistema anticapotamento, controle adaptativo de carga e 
diferencial traseiro blocante eletrônico. É um passo à frente no mundo das picapes.

Todas as fabricantes já oferecem assistente de partida em rampas e controle eletrônico de descida, itens que 
dão a garantia de auxílio ao motorista nos perrengues de ladeirões ou nas situações off-road, por exemplo. As 
mais caras já estão com valores acima dos R$ 200 mil, com as suas versões de motor V6 (Amarok e Hilux).  

Usar o sistema multimídia como o smartphone com aplicativos e espelhamento de tudo na tela já é uma 
prática na vida dos “picapeiros” e eles podem usar o iPhone ou qualquer tipo de aparelho Android. Agora, é 
andar nesses veículos brutamontes e se apaixonar rapidamente por eles.

Ford Ranger
Ganhou leve reestilização vi-
sual e reforço na parte da sus-
pensão, que ficou mais macia 
para transitar. O que mais im-
pressiona é a dirigibilidade, 
além da vontade da Ranger de 
ser um “veículo urbano” com 
pacote de segurança e itens 
como sistema de frenagem au-
tônoma, leitores de faixa, par-
tida por botão, controlador de 
velocidade adaptativo (man-
tém automaticamente a dis-
tância do carro que vai à fren-
te) e faróis baixos de xenônio.

Agora, todas as Ranger são 
movidas a diesel. A direção é 
elétrica e o câmbio é automáti-
co de seis marchas, com reca-
libração para garantir as trocas 
mais rápidas e suaves. A Ford 
Ranger tem motor de cinco 
cilindros, o 3.2 cm 200 cv. O 
motor menor 2.2 gera 160 cv 
com tração integral e conjunto 
de suspensão McPherson (D) e 
de eixo rígido (T). A Ford é a 

única que oferece garantia de 
cinco anos, contra os três das 
outras marcas rivais.

Toyota Hilux
É atualmente a picape a ser 
batida no mercado. Com me-
cânica confiável e altamente 
valorizada no Brasil, a Hilux 
quica menos hoje e incorporou 
melhorias na parte de conforto 
para o motorista e os passagei-

longe de ser um veículo apenas
com caçamba

ros. Adotou chassi com refor-
ços, mudanças na suspensão e 
recebeu um novo conjunto de 
motor e câmbio. O motor tem 
tecnologia GD (Global Diesel), 
com sistemas de injeção e de 
admissão, turbo variável com 
intercooler e tratamento para 
a redução do atrito interno. O 
novo motor 2.8 diesel é mais 
eficiente e despeja 177 cv de 
potência e 45,9 mkgf de tor-
que, com tração integral. Há a 
opção flex.

O destaque é a nova central 
multimídia no painel da picape, 
com uma tela de oito polega-
das e funções de Pinch Out, 
Pinch Close e Flick. Com ca-
pacidade de reconhecer dois 
toques simultâneos, o equipa-
mento agora permite que os 
ocupantes possam aplicar a 
função de zoom em imagens 
e informações do navegador, 
além de manusear barras de 
rolagem em listas de músicas 
e arquivos. O sistema de GPS 
integrado também recebeu 
aprimoramentos, com rotas 
mais precisas, pontos de refe-
rência em 3D para facilitar a vi-
sualização, além da ferramenta  
de configuração do destino 
mais simples, facilitando a na-
vegação. 

Por Roberto Nunes

 Escolha a sua picape

Fotos: divulgação
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Chevrolet S10
A A S10 cuida bem do motorista 
e dos caronas. Passou de ser uma 
picape roceira para ganhar o as-
falto com vida a bordo de fazer 
inveja a muitos carros de passeio. 
Além de ser o modelo com maior 
espaço na cabine, a S10 leva van-
tagem pela grande rede de re-
vendedores pelo Brasil afora. A 
picape da Chevrolet conta com 
recursos exclusivos como a com-
patibilidade da central multimídia 
com os sistemas operacionais 
Apple CarPlay e Android Auto e 
o serviço de monitoramento On 
Star, sendo um serviço concierge 
para saber rotas e melhores luga-
res. 

Há versões como a S10 High 
Country que possuem visual ar-
rojado e motor 2.8 L Turbo Diesel 
de 200 cv com 51 kgfm de tor-
que, câmbio automático, tração 
4×4 e direção elétrica. A Che-
vrolet reforçou a sua picape com 
partida remota com acionamen-
to do ar-condicionado digital, 
assistente de partida em rampa 
e acendimento automático dos 
faróis. Há ainda sistemas como o 
controle de descenso, sensor de 
chuva, assistente de permanên-
cia em faixa e alerta de colisão 
para “despertar” o motorista de 
leves momentos de desconcen-

tector inteligente de objetos em 
movimento, teto solar, novo sis-
tema multimídia A-IVI com tela 
de oito polegadas, sistema Isofix, 
seis airbags, entre outros. 

Também há novidades no in-
terior, na suspensão, nas rodas, 
na direção, na motorização, na 
transmissão e no sistema de tra-
ção. Agora, existem versões com 
câmbio manual ou automático e 
o motor 2.3 turbodiesel passa a 
ter a opção de uma turbina, com 
160 cavalos, ou duas turbinas. A 
Frontier esbanja conforto e se-
gurança. Entre os itens estão o 
ar-condicionado com saída para 
os bancos traseiros, painel de ins-
trumentos com todas as informa-

ções, retrovisores externos com 
ajuste elétrico, volante com ajus-
te de altura, alarme com sistema 
imobilizador, tomada de 12V e 
entrada USB. Destaque para itens 
como o sistema Isofix, seis airba-
gs, controle de descida de morro 
(HDC), controle de tração e es-
tabilidade (VDC) e assistente de 
partida em rampa (HSA). 

Mitsubishi L200
A Mitsubishi L200 Triton tem o 
seu lugar no mundo das picapes. 
A marca japonesa é reconhecida 
pela força da sua picape e re-
novou o estilo da All New L200 
Triton Sport. O modelo fabricado 
em Catalão (GO) reúne sofistica-
ção e conforto. A marca japonesa 
oferece três versões, valorizando 
a configuração L200 Triton Sport 
HPE Top, a topo da gama. 

A picape L200 chega também 
nas versões L200 Triton Sport 
HPE e L200 Triton Sport GLS, 
todas repaginadas. O motor 2.4 
turbodiesel gera 190 cavalos de 
potência e 43,8 kgfm de torque 
(força), com profusão de alumí-
nio, associado ao sistema MIVEC. 
O torque é alto já em baixas rota-
ções. A transmissão é automática 
e há a opção de até 20 combina-
ções de marcha – tem também 
aletas atrás do volante para as 
trocas sequenciais. O modelo de 
entrada GLS vem com câmbio 

manual de seis marchas.  

Volkswagen Amarok
A marca alemã invadiu o mundo 
das picapes e até o ano passado 
era a única com versão de mo-
tor mais potente, o V6. AUTOS 
E MOTOS andou na Amarok V6 
Highline Cabine Dupla com mo-
tor V6 de 225 cv e 56,1 kgfm de 
torque entre 1.500 e 2.500 rpm. 
Toda essa força vem auxiliada 
pela transmissão automática de 8 
velocidades e um sistema de tra-
ção integral 4×4. 

O “picapeiro” aproveita e mui-
to a Amarok com a sua direção 
elétrica e suspensão indepen-

dente, do tipo duplo A, com mo-
las helicoidais na dianteira e eixo 
rígido na traseira. Nada de pan-
cada “seca” para quem estiver 
no banco traseiro. Entre as pica-
pes, a Amarok se sobressai pela 
dirigibilidade. Todas têm amplo 
pacote de equipamentos. A pica-
pe da Volks vem com sistema de 
ar-condicionado dual zone, sem 
difusores de ar traseiros. A mul-
timídia Discover Media é simples 
e até deve, em breve, incorporar 
novidades para a melhor conexão 
nesta fase mais tecnológica e de 
modernos smartphones em uma 
tela maior em relação à do siste-
ma atual, de 7 polegadas. Produ-
zida em Pacheco, na Argentina, a 
Amarok V6 tem o seu lugar, sim, 
no mundo off-road. Tudo depen-
de do “trilheiro” saber dosar o pé 
para garantir a força e toda a po-
tência para transpor obstáculos. 

Dados da caçamba
Ford Ranger - 1.298 kg
Chevrolet S10 - 1.134 kg 
Volkswagen Amarok - 1.143 kg 
Mitsubishi L200 - 1.055 kg 
Nissan Frontier - 1.040 kg
Toyota Hilux - 1.035 kg  

tração nas estradas com faixas na 
pista. O sistema indica por alerta 
sonoro e leve trepidação do vo-
lante possíveis saídas da faixa, 
garantindo, assim, a segurança 
de todos. 

Nissan Frontier
A Frontier ganhou melhorias re-
centemente e hoje é fabricada na 
Argentina. De lá chega a picape 
da Nissan com versões como 
a esportiva Attack. O visual da 
Frontier Attack é mais agressivo. 
A nova Frontier é ofertada nas 
versões S 4×4, Attack 4×4, XE 
4×4 e LE 4×4 e, nas configura-
ções mais caras, são equipadas 
com visão 360º inteligente, de-

Fotos: divulgação
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Tecnologia

Plataforma promete revolucionar o modelo de negócios das 
transmissões esportivas nacionais

Por Otávio Queiroz

DAZN: a revolução do 
streaming esportivo

Na era do streaming, platafor-
mas como a Netflix e o Spotify 
já passaram a fazer parte do dia 
a dia de muitas pessoas. A faci-
lidade e a possibilidade de con-
sumir o conteúdo que se deseja 
quando e onde quiser fizeram a 
modalidade on demand (sob de-
manda) crescer no mundo todo. 
Em novembro de 2018, foi a vez 
do DAZN dar as caras por aqui.

Você pode até não ter ouvido 
falar dele, mas o DAZN cresce a 
passos largos e promete revo-
lucionar, inclusive, o modelo de 
negócios das transmissões es-
portivas nacionais. Trata-se do 
primeiro serviço de streaming 
do mundo dedicado somen-
te à transmissão de esportes, 
oferecendo aos fãs um acesso 
ilimitado à maior variedade de 
eventos esportivos, ao vivo ou 
sob demanda, em praticamente 
qualquer dispositivo conectado 
à internet.

Apesar de novo em terras bra-

sileiras, o DAZN já está presente 
em diversos países da América 
do Norte e da Europa, como os 
Estados Unidos, Canadá, Espa-
nha, Itália, Japão, Áustria, Suíça e 
Alemanha. O serviço, que conta 
hoje com mais de 8 milhões de 
assinantes ao redor do mundo, 
tem recebido diversos investi-
mentos e promete disputar com 
canais de transmissões esporti-
vas, como o SporTV, e ainda no 
modelo pay-per-view, também 
pertencente ao Grupo Globo.

Crescimento avassalador
Com um grande avanço em todo 
o mundo, o DAZN já é o aplica-
tivo esportivo que mais fatura 
em todo o planeta. A platafor-
ma, que tem por trás a Peform 

Group, faturou algo em torno de 
US$ 11,5 milhões apenas nas lojas 
virtuais de aplicativos, segundo 
um estudo realizado pelo Sensor 
Tower.

O DAZN é ainda o aplicativo 
de esportes mais baixado no 
Brasil para Android e iOS. Por 
aqui, o serviço de streaming tem 
também os direitos de trans-
missão de competições como a 
Copa Sul-Americana, o Campeo-
nato Brasileiro Série C, a Premier 
League, a Série A e o Campeo-
nato Turco, além de torneios de 
basquete, tênis e lutas. Ainda há 
a expectativa de que haja um 
acordo com a Globo para a exibi-
ção da Copa do Brasil em 2020.

Para atrair mais assinantes 
para a sua base, o DAZN tem 
usado um modelo similar ao da 
Netflix na produção de docu-
mentários sobre esportes. A ex-
pectativa é, assim, oferecer ao 
assinante mais do que somente 
o jogo ao vivo.  

EMPRESAS

ENTREGANDO DE TUDO, FAZENDO DE TUDO!
App Store

Fotos: divulgação
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Monomito - termo difundido 
pelo mitologista Joseph Cam-
pbell, a partir de uma das suas 
obras: “O Herói de Mil Faces”.  
Campbell dedicou-se à aná-
lise de culturas ao redor do 
planeta, encontrando mitos e 
símbolos similares entre povos 
distintos e distantes. Esse es-
tudo foi uma inspiração para 

heróis 
Você e outros 

Vivemos  
profundas  
e rápidas 

transformações 
sociotecnológicas, 

mas a jornada 
do herói se  

repete, 
independentemente 

da sua  
ambientação

“

”

Em uma galáxia muito distan-
te, a Aliança Rebelde lutava 
contra o tirânico Império Ga-
láctico. Luke Skywalker vivia 
no pequeno planeta Tatooine 
quando recebeu uma mensa-
gem aparentemente por en-
gano. O jovem então procu-
rou o destinatário, o ermitão 
Obi-Wan Kenobi, que revelou 
segredos sobre o passado e 
o incitou a abraçar a causa da 
Aliança. Luke rejeitou a ideia, 
porém um acontecimento re-
pentino e terrível - o assassi-
nato dos tios que o criaram, 
perpetrado por soldados do 
império - o fez engajar-se na 
épica jornada de uma guerra 
nas estrelas.

O resto da história boa par-
te dos terráqueos conhece 
sob o título “Star Wars”. O pri-
meiro filme estreou a Era dos 
blockbusters, arrecadando a 
maior bilheteria de todos os 
tempos. Era uma mistura de 
estilos e referências como fa-
roeste, guerreiros japoneses, 
cavaleiros da Idade Média, 
Segunda Guerra Mundial, ten-
do como cenário o espaço. A 
20th Century Fox não botou 
fé no resultado e permitiu que 
o cineasta George Lucas de-
tivesse todos os direitos da 
obra. Decisão a lamentar pela 
eternidade. 

“Star Wars”, na verdade, se-
gue uma fórmula: a jornada do 
herói. Muito usada por rotei-
ristas, também pode ser per-
cebida em diversas obras lite-
rárias. A força de tal narrativa 
é ancestral, identificada como 

George Lucas na criação do 
ícone da cultura pop. Cam-
pbell chegou a colaborar com 
“Star Wars” como consultor. 

Não são apenas os aman-
tes da arte de contar histórias 
que se beneficiam do trabalho 
desse grande pensador. O seu 
legado é ainda mais relevante 
agora, em um contexto em-
balado em tecnologia, volátil, 
incerto, complexo e ambíguo 
(VICA), porque ajuda a equi-
librá-lo com confortável previ-
sibilidade. Explico: ao analisar 
os mitos, encontra-se a histó-

ria de todos os homens - de 
ontem, hoje e amanhã –, algo 
quase sólido para nos susten-
tar em um mundo líquido.

Vivemos profundas e rápi-
das transformações sociotec-
nológicas, mas a jornada do 
herói se repete, independen-
temente da sua ambientação. 
Veja se você consegue identifi-
car essa estrutura nas histórias 
de grandes homens, em filmes 
e em diversos momentos de 
sua vida. Observe o seguinte 
roteiro: no mundo cotidiano, 
seguimos a vida normal; de re-
pente, um desafio se apresen-
ta; temos resistência em lidar 
com o desafio; obtemos algum 
tipo de ajuda; abandonamos a 
rotina que conhecíamos; en-
frentamos testes, provações e 
revelam-se amigos e inimigos. 

Essa é apenas a primeira 
parte da jornada, chamada de 
Partida. Campbell descreve 
três grandes momentos: Par-
tida, Iniciação e Retorno. As 
duas outras partes da aven-
tura, de viver, tratam basica-
mente de enfrentar os medos, 
lidar com vitórias e derrotas, 
chegar ao limite e superá-lo, 
conquistar a recompensa, re-
tornar ao cotidiano - que nun-
ca será mais o mesmo -, usar 
os aprendizados e, finalmente, 
por entender o próprio valor, 
colaborar com o mundo.

Viver é cultivar histórias, 
que irão alimentar outras ge-
rações. Somos, cada um de 
nós, mais uma das mil faces do 
herói. Que a força esteja com 
você! 

Ana Carolina 
Monteiro

Professora, gestora e 
estrategista na Hackel e 
consultora de Marketing 

Conversacional
hackel.com.br

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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  Posicionamo-
nos no mercado 
de forma a solu-
cionar qualquer 

problema relacio-
nado ao tempo. 

Oferecemos agili-
dade no transpor-
te público ou na 
entrega de enco-

mendas 

Paulo Freitas, Giross

Tecnologia

Inovação
na mobilidade

Um projeto que transforma o es-
paço urbano visando à susten-
tabilidade, melhoria da gestão 
urbana, qualidade de vida para 
a população e economia criati-
va, usando para isso a tecnolo-
gia. Essa é uma smart city, ci-
dade inteligente em português, 
um dos assuntos do momento e 
tema abordado na edição ante-
rior da revista. 

Essas cidades prometem um 
ambiente inclusivo, sustentável, 

tecnológico, seguro, planejado 
com uma infraestrutura de alto 
padrão, serviços compartilha-
dos e mobilidade urbana. São 
criadas a partir de investimentos 
em cidades planejadas e ações 
sustentáveis, ou reavaliando os 
processos de cidades existen-
tes, para identificar melhorias 
que podem ser realizadas de 
acordo com as necessidades 
dos moradores e do ambiente. 

Os projetos de smart cities 

agregam três grandes áreas 
principais: Internet das Coisas 
– objetos que usam a tecnolo-
gia, como sensores e a conexão 
à internet, para coletar e trans-
mitir dados; Big Data – proces-
samento e análise de grandes 
quantidades de informação; e 
Governança Algorítmica – ges-
tão e planejamento com base 
em ações construídas por al-
goritmos que se aplicam à vida 
urbana.

Startup com “dendê” inova na mobilidade e traz para a capital 
baiana o Giross, o aplicativo de transporte oficial do Carnaval 
de Salvador

Por Nágila Santana

Atualmente, o mundo do em-
preendedorismo está tomado 
pelos aplicativos e pelas plata-
formas. E com essa alta da re-
volução tecnológica, a solução 
encontrada pelas grandes e pe-
quenas empresas foi juntar-se à 
tendência da “criação de aplica-
tivos”.

E seguindo o sucesso de in-
vestimentos de mobilidade 
como o Uber e o 99Pop, novas 
plataformas foram lançadas nos 
últimos anos, com o intuito de 
ofertar os seus serviços de for-
ma mais prática. Pensando nis-
so e trazendo um recorte para 
a Bahia, escolhemos a startup 
de mobilidade Giross, que foi o 
aplicativo de transporte oficial 
do Carnaval de Salvador em 
2020.

A Giross
Como uma solução para o gran-
de problema de mobilidade ur-
bana que atinge a sociedade, o 
aplicativo foi lançado há mais de 
dois anos em Brumado, no inte-
rior da Bahia, unindo a tecnolo-
gia com a prestação de serviço 
de transporte via motocicletas. 

“A ideia veio após a minha in-
quietação com os motociclistas 
da cidade, que não ofereciam 
um diferencial para os seus clien-

tempo”, pontua Paulo Freitas, da 
Giross.  

Atualmente, além de Bruma-
do, a empresa opera nas cidades 
de Feira de Santana, Salvador, 
Caetité, Santo Antônio de Jesus, 
Guanambi e em Rezende, no Rio 
de Janeiro. 

“São 20 mil motociclistas ca-
dastrados e já contamos com 
60 mil corridas concluídas. Com 
essa adesão dos parceiros e do 
público, fechamos uma grande 
parceria e fomos o aplicativo de 
mobilidade oficial do Carnaval da 
capital baiana”, pontua Filipe.   

Com relação à segurança, ele 
explicou que a empresa realiza 
uma triagem com os motoristas 
cadastrados e monitora as corri-
das 24 horas por dia. “Queremos 
pôr fim a esse paradigma de que 
andar de moto é perigoso. Todos 
os nossos motociclistas passam 
por uma avaliação, na qual ve-
rificamos os seus antecedentes 
criminais, a habilitação em dia e 
exigimos a experiência de, no mí-
nimo, dois anos na categoria A. 
Além disso, pensando na higiene 
dos nossos clientes, disponibili-
zamos touca higiênica e uma es-
sência para limpeza”, ressalta.  

O CEO também comentou so-
bre os próximos passos da em-
presa. “Visamos expandir o 

tes. Com isso, pensei em criar 
uma experiência e levar para a 
população um novo conceito de 
transporte, com custo-benefício, 
segurança e higiene. Ofertamos 
entrega com qualidade e agilida-
de”, pontuou o fundador da Gi-
ross, Filipe Martins.  

“Posicionamo-nos no merca-
do de forma a solucionar qual-
quer problema relacionado ao 
tempo. Oferecemos agilidade no 
transporte público ou na entrega 
de encomendas. Funcionamos 
como uma empresa de mobili-
dade e facilitadora na gestão de 

Fotos: arquivo pessoal

Foto: Jotta
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Tecnologia

Plano diretor de
tecnologia  
No dia 2 de janeiro deste ano, o 
prefeito de Salvador, ACM Neto, as-
sinou um contrato que dá início aos 
trabalhos de elaboração do Plano 
Diretor de Tecnologias da Cida-
de Inteligente (PDTCI). A iniciativa 
promete bueiros que enviam infor-
mações sobre a capacidade de es-
coamento, sensores para informar 
a qualidade da água e o armaze-
namento de dados da prefeitura 
na nuvem. Em breve, essas tecno-
logias serão implantadas na capital 
baiana, que se tornará a primeira 
no Brasil com um plano diretor de 
tecnologia, na busca por ser cada 
vez mais eficaz nos seus processos. 

O PDTCI tem como base o con-
ceito de “Internet das Coisas”, no 
qual a conectividade permite a 
comunicação entre os objetos da 
cidade e os seus usuários para a 
transmissão de dados em rede. 

Carro voador  
A Porsche e a Boeing, duas gran-
des marcas da mobilidade, anun-
ciaram uma aliança que tem como 
objetivo explorar uma possibilida-
de animadora do futuro: a criação 
e o uso de carros voadores em uma 
nova forma de transporte pelo ar.  

Até o momento, tudo o que 

há é um documento que estabe-
lece a cooperação para “explorar 
o mercado da mobilidade aérea 
premium e a ampliação do tráfego 
urbano para o espaço aéreo”, de 
acordo com a Porsche. As empre-
sas criarão uma equipe em con-
junto para fazer estudos e relató-
rios sobre o tema, incluindo uma 
análise de mercado. Em paralelo e 
em conjunto com a Aurora Flight 
Sciences, as montadoras também 
desenvolverão um conceito de um 
carro elétrico voador de decola-
gem e pouso vertical – cuja única 
imagem divulgada é a que ilustra a 
matéria. Todavia essa realidade ain-
da está um pouco distante. 

Cidade do futuro 
A montadora Toyota anunciou a 
construção de uma cidade do futu-
ro no Japão, que funcionará como 
um laboratório para a condução 
de testes com casas inteligentes, 
carros autônomos, Robótica, In-
teligência Artificial e novos pro-
dutos de mobilidade, entre outras 
tecnologias.  Também chamado 
de Woven City (cidade tecida, em 
tradução livre), o projeto será er-
guido em uma área de 175 acres, 
localizada na base do Monte Fuji, 
onde funciona uma fábrica de au-
tomóveis que será fechada até o 
fim do ano. 

Novidades na mobilidade 

nosso atendimento para Jequié 
e Aracaju, ainda este ano”, des-
taca. “O maior público da startup 
são os estudantes universitários 
ou pessoas que precisam se lo-
comover rapidamente, com se-
gurança e pagando pouco. Com 
isso, além de aumentar a mobili-
dade, proporcionamos uma fon-
te de renda para os motociclistas 
que estão desempregados ou 
em busca de uma renda extra”, 
finaliza. 

Como funciona  
Através do aplicativo, disponível 
gratuitamente nas plataformas 
Android e IOS, o passageiro in-
sere o destino da sua viagem, re-
cebe o custo estimado e solicita 
o serviço.  Então, os motociclis-
tas cadastrados que estiverem 
próximos recebem a notificação 
e quem aceitar primeiro faz a 
corrida. É nesse momento que o 
cliente recebe o nome, o número 
da placa, a foto do perfil e o sta-
tus do condutor. 

O pagamento poderá ser feito 
diretamente pelo aplicativo com 
o cartão de crédito ou em dinhei-
ro. Além do transporte de pas-
sageiros, o aplicativo também 
disponibiliza o serviço para enco-
mendas delivery, para a entrega 
de documentos, malotes e afins, 
podendo, inclusive, ser acionado 
para pagar contas.  

Foto: divulgação

Foto: arquivo pessoal
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Este início de ano é um mo-
mento de passagem, hora de 
ressignificar, transformar. Quais 
mudanças ocorreram em sua 
vida ou qual transformação 
pretende alcançar neste iní-
cio de nova década? Inspirado 
nos acontecimentos do ano 
que passou, desejo que se tiver 
lama, que seja em seus pés para 

transformar!
Hora de ressignificar, 

”

Não se obtém 

resultados diferentes 

fazendo as mesmas 

coisas, tomando as 

mesmas atitudes. Em 

meu povo Pataxó, 

há uma música que 

traz a seguinte 

frase: ‘PATAXÓ 

MUKÁ MUKAÚ’. Em 

Patxôhã, nossa língua-

mãe, estas palavras 

significam ‘povo unir 

para reunir’ ou pode 

ser o contrário ‘reunir 

para unir’

“

Nesse ano que passou, tivemos 
365 dias de oportunidades para 
melhorar, qualificar, refazer ou 
até mesmo inventar formas di-
ferentes de mudar o mundo. 
Agora, em 2020, mais uma vez, 
temos chances de tornar o mun-
do melhor, a começar pelo seu. 

Não se obtém resultados di-
ferentes fazendo as mesmas 
coisas, tomando as mesmas ati-
tudes. Em meu povo Pataxó, há 
uma música que traz a seguinte 
frase: “PATAXÓ MUKÁ MUKAÚ”. 
Em Patxôhã, nossa língua-mãe, 
estas palavras significam “povo 
unir para reunir” ou pode ser 
o contrário “reunir para unir”. 
Quando nos reunimos, fazemos 
uma retrospectiva, análises, re-
flexões e avaliações do que reu-
niu e uniu em todo o ano que 
passou. De 2019 para 2020, o 
que muda é apenas um núme-
ro, e uma ação negativa poderá 
comprometer 2019 ações po-
sitivas. Meu pai, o pajé Itambé, 
sempre nos ensinou que os er-
ros machucam, que são doloro-
sos, mas nos fazem crescer des-
de que tenhamos a sabedoria 
para aprender com eles.

Que neste ano de 2020 pos-
samos unir e reunir todos os 
nossos ensinamentos para fa-
zermos um ano novo diferente. 
É sempre bom lembrar que to-
dos os anos nós temos os mes-
mos períodos, as mesmas esta-
ções, o Sol e a chuva, as mudan-
ças de fase da Lua. Ou seja, o 
mundo tem o mesmo processo 
todos os anos, o que realmente 
muda de um ano para outro so-
mos nós. 

sentir a terra; se tiver óleo, que 
ele seja transformado em com-
bustível para seguir adiante; se 
tiver fogo, que ele possa arder 
em seu coração; e se tiver fuma-
ça, que ela seja a de um bom e 
delicioso café tomando conta 

de suas narinas até te faltar o ar 
de emoção.

No íntimo do meu coração, 
listei 12 motivos que me fazem 
unir/reunir ainda mais o amor 
pela vida, pelo planeta e pelo 
meu semelhante:

1. Aproveite ao máximo quan-
do estiver com uma criança.

2. Aprenda tudo o que pu-
der com os seus pais ou com 
aqueles que te criaram.

3. Trabalhe com amor e faça 
aquilo que te der prazer.

4. Cultive boas amizades.

5. Escolha um mentor ou  
alguém em quem possa se ins-
pirar.

6. Sorria sempre.

7. Abrace as pessoas o quanto 
puder.

8. Pratique a gratidão.

9. Sinta você, a natureza e 
tudo o que é divino.

10. Valorize quem você  
admira.

11. Esteja aberto para compar-
tilhar os seus conhecimentos 
e aprender com os diferentes 
saberes.

12. Jogue conversa fora, te-
nha uma boa prosa, dialogue  
sempre.   

UBIRACI PATAXÓ
Palestrante e instrutor 
de cursos em Terapia 

Comunitária Integrativa, 
Decodificação do Corpo 

Humano, Resgate da 
Autoestima

 www.ubiracipataxo.com
@ubiracipataxo
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Consultora de Etiqueta,  
Cerimonial e Protocolo
 @mariamedeirosoficial

Maria Medeiros

Simples Assim

Cresci ouvindo: “O baiano é as-
sim: informal e não muda. O 
problema é cultural!”. Em minha 
percepção, essa crença precisa 
ser reconsiderada. Primeiro, por-
que a cultura não é imutável. A 
mudança cultural se dá a partir 
de novas formas de pensamen-
to e comportamento dos seres 
sociais que, a todo o momento, 
estão acumulando experiências 
e se adaptando a novas realida-
des. A cultura, portanto, está em 
constante desenvolvimento e 
transformação. Segundo, porque 
a informalidade não é uma carac-
terística comportamental neces-
sariamente negativa. 

É certo que a informalidade é 
um traço característico da cultu-
ra baiana e ela está relacionada 
à capacidade de improvisar e, 
arrisco até a dizer, à genialidade, 
ao jeito “Glauber” de perceber e 
fazer as coisas. O baiano tem um 
modo distinto de pensar e agir, o 
qual considero oblíquo, transver-
sal, criativo, subjetivo e, essen-
cialmente, acolhedor. 

Justamente por ser baiana, fiz 
questão de que este texto aco-
lhesse distintas percepções so-
bre o nosso comportamento. De-
cidi, então, interceptar “diploma-
ticamente” um amigo e pedir sua 
contribuição. Em verdade, queria 
um olhar de alguém que não fos-
se baiano e com amplitude cul-
tural e analítica para tecer refle-
xões, não tendenciosas, sobre o 

concluiu esse amigo. 
A meu ver, a informalidade e 

o nosso jeito singular de pensar 
e agir, usados na dosagem certa 
e avaliando-se bem os contex-
tos sociais e profissionais, cons-
tituem uma importante fonte de 
“soft power”. Esse é um termo 
bastante usado nas Relações In-
ternacionais que, de modo muito 
simplificado, refere-se à capaci-
dade de um país exercer influ-
ência sobre outros, com base 
em fontes de poder intangíveis 
como a cultura, a ideologia, o 
desenvolvimento técnico, entre 
outras. 

Se usado com inteligência e 
equilíbrio, o nosso “soft power”, 
traduzido em autenticidade, 
criatividade e simpatia, pode ser 
utilizado com habilidade para 
encantar e promover a aproxi-
mação entre as pessoas e, até 
mesmo, ser instrumentalizado 
pelas organizações para estreitar 
os laços com seus colaboradores 
e clientes, facilitando as negocia-
ções e gerando oportunidades. 
Em excesso, a informalidade e 
a falta de objetividade podem 
causar constrangimentos e mal-
-entendidos, o que pode resultar 
perda de credibilidade, tanto em 
nível social quanto profissional.  

“De hoje 

a oito”

A informalidade 
e o nosso jeito 
singular de pensar 
e agir, usados na 
dosagem certa e 
avaliando-se bem 
os contextos sociais 
e profissionais, 
constituem uma 
importante fonte de 
“soft power”.

assunto. Agradeço igualmente a 
ele por ter batizado o texto com 
um título tão sugestivo. 

A expressão “de hoje a oito” 
foi escolhida por conseguir tra-
duzir a “objetividade oblíqua” do 
nosso modo de pensar. “A musi-
calidade e a gentileza do baiano 
em estabelecer um prazo para 
algo, sem a secura da objetivida-
de de dizer ‘daqui a sete dias’ ou 

‘daqui a uma semana’, reforça a 
singularidade de seu pensamen-
to. Ao incluir o ‘hoje’, o baiano 
considera o dia a ser vivido e, 
ao completar a expressão com 
‘oito’, ele contempla um dia que 
haverá de viver. O jeito de falar e 
as expressões usadas pelos baia-
nos são floreados e coloridos. A 
informalidade torna a vida mais 
fluida, leve. É mais democrati-
zante do que desrespeitosa”, 

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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Coach de vida, palestrante 
e influenciador digital

as suas origens

Honre e
        respeite 

Fabiano Lacerda

 Life Coach

Você já percebeu como o mundo 
é extremamente diverso? Consi-
dero isso algo fantástico! É muito 
interessante observar como cada 
povo lida com as suas dores, fes-
teja as suas conquistas e realiza 
as suas crenças e tradições. Foi 
pensando nisso que resolvi es-
crever este texto, para te contar a 
respeito da importância de hon-
rar e respeitar as nossas origens, 
sejam elas quais forem.  

Quando o processo de coa-
ching é trabalhado de forma sé-
ria, é possível chegar a resultados 
e a lugares extraordinários. Um 
desses lugares é chamado de luz 
e sombra. Luz e sombra são me-
táforas que nos auxiliam a enten-
der a nossa dualidade existencial. 
Existem muitas teorias e filoso-
fias que dão outros nomes para 
esse simbolismo, provavelmente 
a versão mais conhecida seja a 
da tradição oriental: o yin e yang. 

Independentemente da ver-
são que você conheça, esse prin-
cípio nos faz compreender que 
somos, ao mesmo tempo, pes-
soas admiráveis e pessoas ruins. 
Que somos iluminados, mas tam-
bém sombrios. Compreender a 
profundeza disso nos permitirá 
atingir um bom nível de autoco-
nhecimento. Contudo conhecer 
a si mesmo é extremamente do-
loroso, pois à medida que procu-
ramos a nossa luz encontramos 
também a nossa sombra. Mas te 
garanto que o autoconhecimen-

to é uma das mais enriquecedo-
ras experiências humanas.

Diferente do que muitas pes-
soas pensam, a nossa dualida-
de não está escondida. Ao con-
trário, ela está exposta, e tenha 
certeza que os outros indivíduos 
que nos rodeiam a veem com 
muita clareza. No entanto, quan-
do não aperfeiçoamos o autoco-
nhecimento, temos dificuldade 
em enxergar essas nossas pró-
prias características. 

Alguns enxergam em si mes-
mos apenas a sua luz e veem nos 
outros apenas sombras. Já ou-
tras pessoas enxergam apenas 
sombras em si e não conseguem 
encontrar os seus potenciais, a 

ná-las. Essas sombras são parte 
de nós e da nossa personalida-
de, entretanto temos o dever de 
aprender a lidar com elas e nun-
ca permitir que sejam dominan-
tes nas nossas vidas. 

Por isso considero extrema-
mente importante honrarmos e 
respeitarmos a nossa cultura e 
as nossas tradições, pois elas aju-
daram a nos moldar. Existe uma 
boa frase para pensarmos sobre 
isso. Deepak Chopra faz a se-
guinte afirmação no livro “Efeito 
Sombra”: “O primeiro passo para 
derrotar a nossa sombra é aban-
donar todas as expectativas de 
derrotá-la, quem falar em vencê-
-la já perdeu”. 

Desde pequenininhos fomos 
criados para acreditar que o bem 
vence o mal. Na verdade, o cer-
to é que esse “mal” não deve ser 
derrotado e vencido, mas, sim, 
deve ser compreendido e, se ne-
cessário, ajustado, já que ele nos 
constitui, ou seja, faz parte de 
nós. É um conflito que somente 
se vence com a integração, nun-
ca com a separação.

Independentemente da cultu-
ra e da tradição, qualquer um de 
nós somos cercado de ambigui-
dade. Somos pessoas de luz, in-
crivelmente capazes, admiráveis, 
bondosas, inteligentes, ilumina-

sua bondade, a sua luz. Nos dois 
casos, há um problema a ser en-
frentado, pois as nossas sombras 
– ou seja, o nosso lado ruim – fa-
zem parte de quem somos. 

É muita ingenuidade de algu-
mas pessoas quererem se desco-
nectar das suas sombras, acabar 
com elas, simplesmente elimi-

Um dos grandes 
ensinamentos 
que costumo 
compartilhar é 
exatamente este: 
honrar e respeitar 
a sua luz e a sua 
sombra.

das. Por outro lado, somos igual-
mente sombrios, terríveis, cruéis, 
muito ruins e obscuros. Todas as 
experiências pelas quais passa-
mos foram essenciais para nos 
transformar. Note que foram os 
nossos erros, fracassos e frustra-
ções que nos ensinaram a levan-
tar e dar a volta por cima. Com 
isso, quero te lembrar que sim-
plesmente aceitar a sua sombra 
e não tomar uma atitude para ser 
um indivíduo melhor será como 
um tiro no pé, não servirá de 
nada. Existe uma diferença gran-
de entre compreender a existên-
cia desse lado ruim e não fazer 
nada além de compreendê-la e 
não tomar uma atitude. 

Vá por mim, quando agimos 
efetivamente de forma conscien-
te, começamos a nos enxergar 
com mais amor e somos menos 
duros, ou seja, nos culpamos 
cada vez menos pelos nossos er-
ros, já que fizemos o que estava 
ao nosso alcance. Por isso insisto 
que é importante honrar e res-
peitar tudo o que foi vivido e o 
que ainda vai ser vivenciado ao 
longo de nossas histórias.

Um dos grandes ensinamen-
tos que costumo compartilhar é 
exatamente este: honrar e res-
peitar a sua luz e a sua sombra. 
Agora que você já sabe a serie-
dade dessa ação, vou dividir al-
gumas dicas de como você pode 
ser uma pessoa melhor: nunca se 
esqueça da família de onde você 
veio; quando se sentir desanima-
do, lembre-se das suas vitórias e 
conquistas, o que já fez e o que 
ainda vai fazer; tente, ao máximo, 
não se culpar ou julgar excessiva-
mente as suas ações, comporta-
mentos e pensamentos; sempre 
respeite a história das pessoas ao 
seu redor, escute-as e evite todo 
e qualquer tipo de julgamento; 
seja grato a todas as coisas que 
acontecem em sua vida; e ouse ir 
além! Sem esquecer que somos 
os resultados das nossas pró-
prias escolhas! 
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Falando de Sexo

Cris Arcuri
Educadora sexual, palestrante e 
especialista em entretenimento 

para chás de lingerie

Por milhares de anos, a sexualida-
de tem sido objeto de curiosida-
de, interesse, medo e enigma para 
todas as culturas. São muitas as 
tradições sexuais que são forjadas 
em torno da vida de um casal ou 
da maturação em cada gênero.

Em Papua Nova Guiné, país lo-
calizado no sudoeste do Oceano 
Pacífico, por exemplo, as crianças 
são tiradas do lado de suas mães 
aos 7 anos de idade. A partir de 
então, eles têm que viver com os 
homens adultos de sua comuni-
dade: o objetivo é que eles se tor-
nem “homens”. É uma das tradi-
ções sexuais destinadas a evitar a 
contaminação, com base na ideia 
de que a mulher é um ser impuro. 
A passagem das crianças para a 
idade adulta inclui alguns rituais 
nos quais a sua pele é perfurada e 
cortes são feitos no corpo. O ob-
jetivo é remover qualquer vestígio 
de contaminação que permane-
ceu do contato com as mulheres. 
Como se isso não bastasse, eles 
também devem beber o sêmen 
dos homens mais velhos. Para os 
nativos de Papua da Nova Guiné 
não existe a influência da era digi-
tal. A tradição é plena.

Já no Brasil, com a evolução 
da era digital e a cultura do con-

sumismo, a nossa sociedade con-
temporânea é marcada pela fra-
gilidade, insegurança, ansiedade 
e depressão. Os relacionamentos 
amorosos rodeados de áudios 
enviados por WhatsApp ou pelo 
Telegram, de fotos compartilha-
das pelo direct do Instagram ou 
dos “nudes” nos mostram uma 

perdendo e estão marcados pelo 
consumo, em que as relações es-
tão como produtos e a promessa 
de satisfação dos desejos se dá 
com o mínimo possível de envol-
vimento e esforço, com uma data 
de validade.

Tanto o individualismo quan-
to o consumo exacerbado que 
circunda na sociedade atual fa-
zem com que haja uma imensa 
dificuldade de estabelecimento 
de vínculos mais íntimos entre as 
pessoas - aquela necessidade de 
mais olho no olho e boca na boca.

Ao analisar os mais jovens, 
é evidente que essa influência 
afeta a forma como eles estão 
começando a sua vida: com re-
lacionamentos amorosos rápi-
dos, descompromissados, des-
cartáveis e sem a presença de 
sentimentos.

Cito a frase de Carlos Drum-
mond de Andrade para fazer 
você refletir mais sobre a nossa 
sociedade: “A cada dia que vivo, 
mais me convenço de que o des-
perdício da vida está no amor 
que não damos, nas forças que 
não tiramos, na prudência egoísta 
que nada arrisca e que, esquivan-
do-nos do sofrimento, perdemos 
também a felicidade”.  

Tanto o 
individualismo 
quanto o consumo 
exacerbado 
que circunda na 
sociedade atual 
fazem com que 
haja uma imensa 
dificuldade de 
estabelecimento 
de vínculos mais 
íntimos entre as 
pessoas.

Por mais olho
no olho e 

sociedade calcada em relações 
descartáveis, em busca de cura 
através de terapias holísticas, ou 
da Medicina Integrativa, basea-
das no corpo, na mente e no es-
pírito. E por que isso? Porque os 
vínculos com a tradição foram se 

boca na 
boca
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Sócio-diretor do Grupo BACO 
www.bacomultimidia.com.br

Sérgio Queiroz

Wine

Vale do São Francisco
na rota dos vinhos de

 qualidade

O Rio São Francisco, tão cantado em verso e prosa, se não realizou 
a profecia de transformar a sua água em vinho, tem o mérito de ser 
fundamental para a vitivinicultura na região do vale. 

Região impensável para qualquer cultura há alguns anos, o Vale do 
São Francisco é, hoje, o maior polo exportador de frutas no país e já 
se destaca como o segundo maior produtor de vinhos, atrás apenas 
do Rio Grande do Sul e à frente de Estados como Santa Catarina e 
Paraná. 

A produção de vinhos finos está localizada nos Estados da Bahia e 
de Pernambuco, concentrada no eixo Petrolina-Juazeiro, em particu-
lar nos municípios de Casa Nova, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa 
Vista, no chamado Submédio São Francisco. 

O trabalho de desenvolvimento da região para a vitivinicultura 
teve os primeiros ensaios nos anos 1960, sendo que os primeiros vi-
nhos finos só tiveram produção em meados dos anos 1980. Porém 
só tomou impulso há 20/25 anos, o que no mundo do vinho é algo 
insignificante se comparado às culturas milenares do Velho Mundo, 
ou mesmo centenária no Rio Grande do Sul. 

Situada entre os paralelos 8º e 9º, a região oferece peculiaridades 
extremamente diferentes de todas as regiões vitiviníferas do mundo, 
o que requer muito mais conhecimento do solo, do clima e da adap-
tação das uvas ao local. Estamos falando do Semiárido baiano-per-
nambucano, da Caatinga, região de muito sol e pouca chuva – são 
apenas 400 milímetros de chuva no ano, com 3.100 horas de sol e 

O Espumante Rio Sol 
Assinatura,  um extra 
brut branco, tem a sua 
colheita e a seleção 
de uvas feitas manu-
almente. No corte, 
mais novidades: te-
mos Arinto em 60%, 
Viognier em 10% e 

Touriga nacional em 30%, mas 
vinificada em branco. Agora, a 
surpresa: o espumante passa 
por 15 meses de autólise e três 
meses em cave após o engar-
rafamento, o que proporciona 
um aroma complexo e distinto 
volume de boca.  

A Miolo, que chegou à 
região de Casa Nova 
(BA) em 2001, já sentia 
a força e a potencialida-
de do local e, através da 
sua linha de vinhos Terra-
nova, espalhou o néctar 
do Nordeste pelo Brasil, 
encantando a todos com 

os espumantes e, mais recentemen-
te, com os tintos, como o Testardi 
Syrah e o Miolo Single Vineyard 
Syrah. A empresa já produz anual-
mente nessa unidade 4,5 milhões de 
litros (2,5 milhões para espumantes 
e vinhos e 2 milhões para destilados) 
em 200 hectares de terra.  

O Rio Sol Assinatura 
Tinto traz um impro-
vável e talvez inédito 
blend de 40% em Tou-
riga nacional, 20% Ca-
bernet Cauvignon, 20% 
Syrah e 20% Malbec, 
com 18 meses em barri-
cas de carvalho francês, 
sendo 50% barricas 

novas e 50% de segundo uso, e 
estágio por mais de seis meses 
em garrafa. Um vinho complexo, 
intenso, elegante, mesmo ainda 
“jovem”, pois não é que estamos 
falando de um vinho de guarda 
do São Francisco. 

Quem assina os vinhos é o renomado enólo-
go português Osvaldo Amado, responsável pela 
enologia da Rio Sol e do Grupo Global Wines, 
conglomerado de vinícolas portuguesas que no 
Dão responde por 35% dos vinhos dessa nobre 
região de Portugal. 

Só em 2019 foram mais de 20 prêmios con-
quistados nos principais e mais respeitados con-
cursos nacionais de vinhos, chancelando a qua-
lidade da marca e posicionando a vinícola entre 
as melhores do Brasil, destaca a empresa. “Se 
atualmente o Vale do São Francisco é o segundo 
polo produtor, tem tudo para estar ‘mano a mano’ 
em termos de volume com o Rio Grande do Sul, 
ou mesmo ultrapassar, se considerarmos o pouco 

tempo na elaboração de vinhos”, destaca o enó-
logo português Ricardo Henriques, responsável 
local pela produção da Rio Sol, que já considera 
os vinhos em condições de serem apresentados 
em qualquer parte do mundo, devido à qualidade 
alcançada.

Mérito também aos pioneiros, como a Boticelli 
e a Milano, e a outros produtores que se aventura-
ram nesse mundo de Baco em uma região nunca 
antes pensada para vinhos, além de órgãos e en-
tidades como a EMBRAPA e a Escola do Vinho, 
do curso superior de Tecnologia em Viticultura e 
Enologia, do Instituto Federal do Sertão Pernam-
bucano. O próximo gol de placa da região deve 
ser o registro da IP Vale do São Francisco. 

temperatura média de 26º C. 
Esses fatores, porém, aben-

çoam os produtores, que nos vi-
nhedos irrigados com a água do 
Velho Chico produzem uvas em 
todos os meses do ano e, assim, 
administram ciclos de duas co-
lheitas ao ano por áreas defini-
das, podendo chegar a três. 

Os visitantes poderão ver em 
um mesmo dia parreirais com 
uvas, outras podadas e outras 
já em floração. São exatamente 
essas variáveis que não nos per-
mitem falar em terroir do Vale do 
São Francisco, pois são tantas as 
possibilidades já mapeadas nes-
sa jovem região que fica difícil 
colocar tudo no mesmo cesto. 

O segredo desse manejo resi-
de no fato de as plantas estarem 
sempre em “atividade”, devido 
à ausência do inverno, sendo 
que a poda determinará o ciclo 
de cada lote. Uma curiosidade 
interessante é que, com a men-
cionada ausência de inverno, a 
água de irrigação é cortada para 
simular a estação fria, quando a 
planta hiberna. 

As áreas experimentais são 
inúmeras e seguem em busca 
de novas espécies de uvas, ava-
liando quais se adaptam melhor 
à região. Mas, hoje, algumas cas-
tas já se destacam, entre as tin-
tas Syrah, Cabernet Sauvignon, 

Touriga nacional, Alicante Bouschet, Grenache, 
Mourvedre e Tempranillo, e nas brancas Sauvignon 
Blanc, Chenin Blanc, Viognier, Arinto, Fernão-Pires, 
Verdejo e Moscato.  

Uma vez que essa ousada aventura superou o 
desconhecido absoluto, embarcando novas tecno-
logias e equipes de enólogos e técnicos altamente 
qualificadas, a resposta começou a chegar. E olhe 
que quando falamos em superar o desconheci-
do, isso é apenas uma ponta da verdade, pois no 
mundo do vinho há sempre o que se conhecer, 
aprimorar e onde aventurar-se. O fato é que hoje 
começamos a colher, literalmente, os frutos plan-
tados. Excelentes vinhos, de alta qualidade, com 
reconhecimento nacional e também internacional, 
começam a chegar às taças. 

O enólogo português Miguel Almeida (da Miolo) 
aposta que do Vale do São Francisco sairão os me-
lhores Syrah do Brasil. Como também, com certeza, 
o melhor Tempranillo,  pois o Rio Sol Tempranillo 
2017 foi eleito o melhor dessa categoria na Grande 

Prova Vinhos do Brasil 2019-2020, mesmo resulta-
do do Terranova Brut Rosé da Miolo, que fechou 
como campeão com um duplo ouro e 92 pontos. 

Marco de qualidade celebrado com
grandes vinhos
O ano de 2019 coroou esse trabalho com grandes 
lançamentos, vinhos que quebraram paradigmas 
e fizeram os mais descrentes repensarem os seus 
conceitos. Aliás, a melhor arma para os resistentes 
segue sendo uma boa prova às cegas ou servir à 
“escura”. Ou seja, servir ao convidado sem dizer do 
que se trata e depois colher a opinião. 

A gigante Rio Sol, vinícola que deve ser orgu-
lho para os nordestinos, com os seus 15 anos de 
vida e cerca de mil hectares, sendo 120 hectares 
de área plantada e 10 hectares experimentais, 
produzindo anualmente cerca de 2 milhões de 
garrafas, lançou a exclusivíssima e improvável  li-
nha Assinatura, quebrando vários paradigmas, e 
na taça mostrou a que veio. 
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Gastrô

Drinks deverão

Com a chegada do verão, o calor aumenta e a melhor pedida são os drinks, bebidas mais refres-
cantes que combinam com a estação. Diferente do vinho tinto, da cerveja e do uísque, que nem 
sempre são as melhores opções no calorão, vemos despontar o queridinho do momento: o gin. 
Com uma fórmula versátil, que usa desde frutas até especiarias para criar as mais variadas combi-
nações do drink, ele tem sido destaque em eventos e nos bares da cidade, sendo o carro-chefe de 
diversas festas do verão soteropolitano.

Para a premiada mixologis-
ta Maria Bento, uma das pou-
cas barwomen de Salvador, 
essa procura pelo gin se deve 
pelo fato dele ser uma bebida 
menos calórica, ou seja, uma 
opção para quem quer se man-
ter fit. “O gin virou tendência 
mundial também por ser con-
siderado mais light, composto 
por cítricos, ervas e especia-
rias, com teor de açúcar zero”, 
disse Bento.

No caso do gin com tôni-
ca, são colocados poucos ele-
mentos para que se consiga 
sentir o sabor do gin, e hoje 
já é possível encontrar o gin 
saborizado, desde o sabor de 
frutas vermelhas até laranja; 
são muitas as opções. “Cada 
vez mais, há descobertas a ser 
feitas, com diversas misturas e 
possibilidades. Hoje, inclusive, 
temos a cachaça despontando 
novamente no mercado, tam-
bém com misturas diferentes, 
atraindo adeptos”, afirmou a 
barwoman.

Hoje, as pessoas estão op-
tando mais pelos drinks, por-
que as misturas estão cada vez 
mais atraentes e refrescantes.

Para o leitor da Let’s Go, 
Bento indica a gin tônica e 
também a cachaça tônica, que 
pode ser servida com suco, 
água de coco, refrigerante ou a 
tônica light. Outra bebida que 
também vem com tudo nes-
te verão é o Mojito, à base de 
rum, hortelã e limão, comple-
mentado com água com gás.

E para quem gosta do gin 

de clássicos usando a cachaça 
no lugar do rum no Mojito, ou 
no Moscow Mule, substituindo 
a vodca; então, tudo depende 
da imaginação.

Para quem gosta de uma 
caipirinha bem caprichada, 
veja como preparar uma caipi-
rinha de kiwi:

Por Ana Virgínia Vilalva

Bebidas à base de gin, ca-
chaça e vodca são opções 
mais refrescantes para a 
estação mais quente do 
ano 

bem caprichado, uma dica: 
menos é mais. “Gin tônica é um 
clássico. A maioria das espe-
ciarias já está presente no gin, 
então, acrescentar um pau de 
canela ou uma rodela de laran-
ja desidratada fica muito bom”, 
concluiu Bento.

Saiba como fazer: depen-
dendo do teor alcoólico da be-
bida, o recomendado é colocar 
o gelo, a especiaria/fruta/erva, 
o gin e depois a água tônica. 
Para uma taça de gin, 50 ml de 
gin e o restante dos ingredien-
tes. Se quiser uma bebida mais 
diluída, coloque 25 ml.

Um dos experts em cachaça 
de Salvador, Raimundo Freire, 
da Kikaxassa, teve a ideia de 
colocar a cachaça tônica em 
um barril, para grandes even-
tos, modificando também o 
modo de servi-la, podendo sair 
até 50 doses e de forma igual, 
o que ajuda ainda a diminuir 
custos. Dessa forma, de acor-
do com Freire, muda também 
a ideia de como as pessoas co-
nhecem o gin. Para ele, o ideal 
para o consumo de cachaça 
pura no verão é deixá-la refri-
gerada na geladeira para de-
pois ser consumida. Há quem 
prefira a bebida com uma pe-
dra de gelo, o que ajuda até a 
apurar o aroma.

Já no caso dos drinks, Frei-
re indica a tradicional caipiri-
nha, com limão ou com frutas 
como o maracujá, acerola, cajá, 
seriguela, que dão ao preparo 
aquela cara do verão. Mas nada 
impede de fazer uma releitura 

INGREDIENTES
Um kiwi, duas colheres (sopa) 
de açúcar, uma dose de 
cachaça e gelo a gosto. 

MODO DE PREPARO
Descasque e corte o kiwi em 
cubos, coloque-os dentro de 
uma coqueteleira ou “shakeira” 
e adicione o açúcar. Logo 
depois, macere bem para 
obter todo o sumo da fruta. 
Acrescente o gelo e a cachaça, 
agite bem até misturar tudo e é 
só servir. 

RECEITA DA
CAIPIRINHA DE KIWI
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Gastrô

D. Anna e 
o Bella Napoli: 

58 anos de tradição
 Por Marília Simões

O Restaurante Bella Napoli vem dando certo desde 1962. E que passe 
para a próxima página o soteropolitano que aprecia uma boa comida 
e nunca experimentou o clássico Filé à Parmegiana do Bella Napoli.

Para que essa receita se mantenha até hoje, muita história aconte-
ceu. Com 82 anos bem vividos e sempre bem servindo, D. Anna, a ita-
liana de sotaque forte mesmo depois de 70 anos vivendo na Bahia, é 
dona de uma memória surpreendente e um carinho imenso pela nossa 
terra.

Em 1º de dezembro de 1950, a ragazza Anna Sciarretta Angelino, 
aos 13 anos, desembarcou na Bahia, vinda da Itália com a sua 

família. Foram para o município de Itiruçu, a 330 km de 
Salvador, para uma colônia agrícola italiana. Naturais de 
Pescara, uma província da região dos Abruzzi, banhada 
pelo Mar Adriático, trocaram a cidade à beira-mar para 
plantar verduras no interior baiano, recebendo terras 
e casa. “As famílias vinham ‘a convite’ do governador 
da época, Octávio Mangabeira, porque a Bahia ainda 
não tinha o domínio de técnicas agrícolas”, explica 
Anna Angelino.

Depois de 12 anos, a agricultura não estava 
dando retorno e eles resolveram arriscar a vida na 
capital. Chegaram a Salvador, em 6/9/62, deci-
didos a abrir um ristorante. Alugaram uma casa 
em São Bento, no centro da cidade, e fundaram 
o Bella Napoli. Apesar de não serem de Nápoles, 
naquela época, a cidade era a referência da Itá-
lia, por isso, então, a escolha do nome. A mãe, 
ela e uma irmã cozinhavam, o irmão atendia no 
salão e o pai administrava o negócio. Quatro 
anos depois, o local já havia ampliado a sua ca-
pacidade para 80 lugares. D. Anna sempre foi 

o braço direito da mãe na cozinha e a única filha 
que permaneceu no restaurante.

RECEITA: 
- D. Anna, e a receita do famoso filé à 
parmegiana?
- Ah, minha filha, é simples. A carne tem de ser 
filé de primeira. Fatias finas passadas nos ovos 
e na farinha de rosca para empanar e fritar na 
frigideira com óleo. A mozzarella é gratinada 
por cima. Depois, regamos com o molho de 
tomate fresco, que preparamos litros, todos 
os dias, e servimos o prato acompanhado de 
batatinhas fritas em rodelas e tomates frescos 
em gomos. 

EMPRESA SABOR FAMÍLIA
Em uma viagem para a Itália, em 1968, D. Anna conheceu 
Vittorio Angelino. Apaixonaram-se, ele veio para Salvador 
com ela e se casaram. Em 1971, compraram o estabeleci-
mento de Sr. Francesco Sciarretta, pai de Anna, que se apo-
sentava. 

Em 1996, abriram o restaurante do Caminho das Árvores. 
A matriz ficou aberta até 1998 e depois disso apenas a uni-
dade do Caminho das Árvores permaneceu funcionando. 
Eles optaram por abrir franquias e logo as encerraram, por 
não considerarem o retorno positivo. Principalmente, em re-
lação à manutenção do padrão de qualidade dos seus pro-
dutos, o que é regra na casa.

“A utilização de alimentos de primeira qualidade, a pro-
dução artesanal e a responsabilidade com os nossos clien-
tes são os segredos de sermos, com muita honra, um dos 
restaurantes mais antigos e reconhecidos da cidade”, orgu-
lha-se D. Anna. 

A tradição do Bella Napoli começa na cozinha. “No pe-
ríodo que em eu ficava à frente da cozinha, nunca tive um 
chef. Nossas receitas são as mesmas do cardápio original. 
Fico atenta a tudo. E me atualizo sempre, porque quem 
para está perdido!”, explica a dona da cozinha. D. Anna fica-
va à frente da sua cozinha cerca de 17 horas por dia. Hoje, o 
ritmo diminuiu, claro! Seu filho, Gian Francesco Angelino, é 
quem está à frente da administração.  

Foto: arquivo pessoal

Foto: divulgação
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Gastrô

Cozido
A receita lusitana é um prato democrático 
que agrada até os paladares mais exigentes

O cozido é uma comida versátil 
que agrada a diversos paladares e 
se tornou presença fixa no menu 
de quinta-feira de diversos res-
taurantes em Salvdor. Mas, afinal, 
como surgiu o cozido? Há quem 
diga que esse prato nasceu em 
Portugal, devido à necessidade 
econômica das famílias portu-
guesas. Segundo a história, lá no 
século XVII, alguém aproveitou as 
sobras das refeições e carnes, co-
locou tudo em uma panela e dei-
xou cozinhando para dar sabor. Já 
outras versões alegam que o cozi-
do veio da Espanha, e até que foi 
criado pelos judeus. 

A receita lusitana é composta 
por vegetais, carnes e embutidos, 
que são cozidos juntos. Na ver-
dade, nas terras d’além-mar, são 
muitas as versões, variando as 
verduras e até as proteínas usa-
das; não muito diferente da nos-
sa versão, que também leva os 
mesmos ingredientes. E, claro, por 
aqui não falta o pirão, preparado 
com o caldo e a farinha.  

Mas o fato é que quase todo 
o mundo tem a sua versão de 
cozido. O tagine, diretamente do 
Marrocos, é preparado com car-
ne de carneiro ou cabra, cenou-
ras e outros legumes a gosto. De 
acompanhamento, a preferência é 
o cuscuz marroquino e limão em 
conserva para acentuar o sabor. 
Na França, o pot-au-feu é o nome 
dado ao prato, que leva cortes va-
riados de carne pré-selados em 
frigideira antes de ser levados ao 
cozimento com as verduras, e leva 
de três a quatro horas para ficar 
pronto. 

Direto da Espanha, o puchero 
é uma opção de cozido diferen-
te. Na receita tem grão-de-bico, 
calabresa, costelinha, bacon, car-
ne-seca, coxão, cenoura, batatas, 
páprica e mostarda para tempe-
rar. Tudo é colocado em um cal-
deirão para cozer, e no final fica 
bem similar a uma feijoada, com 
bastante caldo. 

Nos restaurantes soteropolita-

nos é fácil encontrar a iguaria às 
quintas-feiras, principalmente nos 
buffets a peso. Por aqui, não po-
dem faltar no cozido (nem no pra-
to de quem o come) os legumes 
e as verduras. Entre as opções: 
couve, repolho, cenoura, jiló, maxi-
xe, abóbora, batata, batata-doce, 
aipim e, claro, as carnes. Linguiça, 
carne-seca, fumeiro, costela, tudo 
servido com um pirão preparado 
com o caldo do cozido. O cozido, 
aliás, é uma comida democrática, 
pois é saudável, mas, ao mesmo 
tempo, um prato cheio de fartura. 

No Centro de Salvador, na Rua 
Ruy Barbosa, o Restaurante Mini 
Cacique é conhecido pelo cozido 
preparado pelos donos da casa. 
O prato, muito bem servido, dá 
para duas pessoas, com folga, e 
não deixa ninguém insatisfeito. 
A iguaria pode ser consumida às 
quintas-feiras, e o restô abre das 
11h30 às 15h30. 

No verão, a Orla da Ribeira é 
o lugar certo para achar aquele 
cozido. Sempre aos domingos e 
às segundas-feiras, não tem erro: 
pelo menos um restaurante vai 
ter a iguaria para satisfazer até os 

Por Ana Virgínia Vilalva

paladares mais 
exigentes. Ali-
ás, o prato é 
tradicional 
na Segun-
da-Fe i ra 
Gorda da 
Ribeira , 
s e m -
pre na 
s e g u n -
da-feira 
após a 
L a v a -
gem do 
Bonf im. 
Basta dar 
a q u e l a 
passadinha 
na Avenida 
Beira-Mar e 
escolher o me-
lhor local. E o 
melhor: o valor é 
democrático e ain-
da tem aquele visual 
da Baía de Todos-os-
Santos. 

Mas se você preferir pro-
var a iguaria em casa, que tal 
seguir a nossa receita? 

INGREDIENTES
Charque dessalgado; paio; costela de porco dessalgada; calabresa 
defumada; bacon; pé de porco defumado; repolho; cenoura; chuchu; 
abóbora; quiabo; batatas; maxixe; jiló; banana-da-terra; batata-doce; 
pimentão verde; coentro; alho; cominho; colorau; extrato de tomate; 
tomate picado; folhas de louro; vinagre; sal a gosto; cebola; e farinha de 
mandioca.
MODO DE PREPARO
Amasse o alho com o sal, o cominho e o corante. Depois junte a 
cebola picada, amasse bem, junte o restante dos temperos, inclusive 
o coentro bem picado, e amasse mais um pouco. Coloque as folhas 
de louro sem picar. Corte as carnes como se fosse para um ensopado 
e junte-as ao tempero. Deixe rechear um pouco sem colocar água. 
Depois é só ir colocando água e deixar cozinhar por uns 10 
minutos. Tire a pressão e coloque as verduras aos poucos. 
Depois de cozidas, separe a metade da abóbora, batatinha, 
quiabo, cenoura e amasse-os com o auxílio de um garfo, 
até ficar uma pasta. Pegue a verdura amassada, junte 
com o caldo das carnes cozidas (deixe sempre um 
pouco na panela para esquentar a carne depois), 
acrescente as folhas de coentro, de cebola branca 
picada, farinha de mandioca e leve ao fogo até o 
ponto desejado do pirão. Depois é só servir e se 
deliciar! 

RECEITA DO COZIDO
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Gastrô

Arroz deHauçá

Vamos começar pelo nome: hauçá se refere a 
uma etnia africana de religião mulçumana que 
se localiza principalmente no norte da Nigéria 
e ao sudoeste do Rio Níger, mas também está 
presente no Sudão, em Camarões, em Gana e 
na Costa do Marfim. Este nome tem várias gra-
fias: hauçá (Dicionário de Português Houaiss e 
Aurélio), haussá (Dicionário de Português Cal-
das Aulete) e haúça (Dicionário Porto da Língua 
Portuguesa com acordo ortográfico). 

O prato Arroz de Hauçá foi trazido para o 
Brasil no século XIX pelos escravos hauçás. Há 
um relato interessante relacionado ao nome 
do prato, feito por Sodré Viana e citado por  
Darwin Brandão: “Uma recordação de infância... 
Ruy Barbosa estava na Bahia. Vinha pregoeiro 

do voto popular, fazer propaganda de sua can-
didatura à Presidência da República. Na bela vi-
venda da família Augusto Viana, na Graça, um 
almoço íntimo, bem baiano, reuniu numerosos 
amigos do senador. E surgiu um prato de ‘Arroz 
de Haussá’. Naquele tempo, negro era negro, 
não entrava nas cogitações de brasileiro fino. 
Arroz de Haussá... – donde viria aquilo, aquele 
nome tão esquisito. E o conselheiro, interpela-
do, teve um brilho erudito na imensa testa. Ex-
plicou: era a corruptela de ‘arroz de água e sal’. 
Os pretos, na sua maneira de engolir letras, di-
ziam ‘arroz de áua e sá’, donde arroz de aussá. 

Correu pela mesa um murmúrio apaixonado. 
Aquele talento! Aquela cultura! 

Hoje, todos sabem que Haussá era uma tribo 

africana. E, assim, nada mais 
fácil do que explicar de onde 
vem ‘Arroz de Haussá’. 

Quando me lembro disso 
tenho tanta pena de que Rui 
não houvesse pousado em 
nós uns olhos honestos e dito, 
como verdadeiro sábio: - Ho-
mem, não sei!... tanta pena!”. 

INGREDIENTES
1 kg de arroz

1 cebola grande

Leite de 2 cocos secos

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

1. Refogue a cebola com pouco 

óleo, adicione o arroz e bem 

pouco sal.

2. Adicione água quente e 

deixe cozinhar por 15 minutos, 

mexendo de vez em quando.

3. Adicione o leite de coco, 

mexa e deixe cozinhar mais 5 

minutos. O arroz deve ficar bem 

grudadinho.  

RECEITA DO  
ARROZ DE HAUÇÁ

É um arroz com pouquíssi-
mo sal, cozido com bastante 
água e leite de coco, exata-
mente para ficar mais cozido e 

quase desmanchando. Por ser 
um prato de influência árabe, 
o arroz deve ficar bem ligado, 
pois o costume é de se comer 
com as mãos. O prato pode 
ser servido acompanhado de 
molho de pimenta malagueta, 
cebola e camarão ralados na 
pedra ou carne-seca frita com 
alho e cebola e depois pilada 
até desfiar toda. No candom-
blé, é uma comida ritual tra-
zida da África pelo povo Hau-
çá, e o arroz é cozido somen-
te com bastante água: não se 
coloca óleo, tempero nem sal, 
pois será oferecido a Oxalá e 
Iemanjá, podendo ainda ser 
oferecido a todos os outros 
orixás. Nas festas de Cosme e 
Damião, quando se oferece o 
caruru completo, o Arroz de 
Hauçá é um dos acompanha-
mentos. 

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

História
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Publicitária e autora do
@baianes_oficial

Roberta Magalhães

Baianos e
o seu dialeto próprio
Ah, mas não tem coisa melhor 
que exaltar a nossa cultura, né, 
não? Quem conseguir passar um 
dia sem falar “Rapaz…” ou “Mas-
sa!” que atire a primeira pedra! 
Agora, com este calor todo, pelo 
amor de Deus, que essa pedra 
seja de gelo, viu? (risos). Bem, eu, 
por exemplo, não tenho a menor 
capacidade de não praticar o 
meu “baianês” fluente, tenho so-
taque “como o quê” e te garanto: 
é muito mais real escrever como 
se fala. Até porque quem é que 
encontra um amigo na rua e o 
aborda falando “Venho, por meio 
desta, informar-lhe sobre o ocor-
rido”? Perdoem-me os que assim 
o fazem, mas se colocássemos 
essa frase no Google Tradutor do 
“baianês raíz”, teríamos, certa-
mente, como resultado: “Rapaz, 
cê num tá ligado da colé, não?”.
Nós, baianos, temos, literalmente, 
um dialeto próprio que somente 
nós entendemos; e convenha-
mos, vamos usando quase todos 
os termos no modo automático, 
né? Digo isso porque depois que 
eu me mudei de Salvador – e ob-
viamente continuei usando as 
nossas expressões, diga-se de 
passagem, com muito orgulho –, 
passei a me questionar de onde 
tiramos algumas delas.

Por exemplo, baiano não fala 
“Eu não vou”, fala “Quem vai é 

o coelho”. Por favor, alguém me 
ajude a interpretar a escolha 
do coelho. Será que é porque 
se trata de um animal rápido e 
ágil? Será que é porque o coelho 
sempre está correndo? Já pes-
quisei a origem dessa expressão 
em alguns lugares e ainda não a 
encontrei, mas também não me 
surpreendi, porque não é a gente 
que tem que pesquisar no Goo-
gle, né? No caso dos baianos, é o 
Google que tem que pesquisar a 
gente (risos).

Bem, fica aí a reflexão, mas 
tenho certeza que seja qual for 
a explicação para o uso do “co-
elho”, tem um pouco de humor 
no meio, como tudo o que vem 
da gente. Ah, e uma dica, tá? Se 
você for receber um amigo “de 
fora”, deixe-o aprender como se 
fala aqui na Bahia. O nosso “baia-
nês” é a nossa cultura, é o nosso 
patrimônio, a nossa identidade, é 
o que nos faz ser únicos; e tem 
que ser sempre motivo de orgu-
lho. E, além disso, quando você 
viaja, não tem que aprender a 
língua local? Então, pronto, deixe 
que se adaptem ao nosso terri-
tório. E se precisarem de uma 
ajudinha, o @baianes_oficial está 
aqui para isso!  .

Baianês

-Você é baiano?

-Sou.

-Então fale “Venho 
por meio desta
informar-lhe sobre 
o ocorrido”

-Rapaz, cê num 
tá ligado da colé, 
não?

-Você é baiano?
-Sou.
-Então fale “Eu 
não vou”.
-Quem vai é o 
coelho.

     Alameda Florença n 33, Pituba
     71 991714034

     @milenaoliveiraconfeitaria
Segunda a sábado: 08h às 18h

ab
oc
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oc
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co

m

Um doce presente ao seu paladar.

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

e lembrancinhas personalizadas.
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Esporte

A natação é opção de lazer e hobby para muitas pessoas, mas é 
também escolhida como uma atividade física que traz diversos 
benefícios para o corpo

Por Ana Virgínia Vilalva

Natação:  
Conhecida internacionalmente 
como esporte olímpico, a nata-
ção é uma opção também de la-
zer e hobby para muitas pesso-
as. Principalmente no verão, por 
conta do calor, a modalidade é 
escolhida como atividade física, 
que também traz diversos be-
nefícios para o corpo. A história 
da natação sugere que o espor-
te aquático existe desde antes 
de Cristo, registros indicam que 
pinturas rupestres de cerca de 
7.000 anos atrás já retratavam 
pessoas nadando.

Como esporte competitivo, a 
natação estreou na Europa em 
1800, no estilo bruços. Nos Jo-
gos Olímpicos, o debut foi em 
1896, já na era moderna. Em 
1902, Richard Cavill introduziu 
o estilo crawl e em 1908 foi fun-
dada a Federação Internacional 
de Natação (FINA). Embora seja 
popular nos dias atuais, a nata-
ção demorou em se transformar 
em uma competição organiza-
da e os seus principais estilos 
foram se desenvolvendo ao lon-
go da história.

 
Natação no Brasil 
Aqui no Brasil, o primeiro regis-
tro oficial da natação data de 
julho de 1897, quando da funda-
ção da União de Regatas Flumi-
nense. No ano seguinte, foi re-
alizado o primeiro campeonato 
brasileiro, que consistia em uma 
distância de 1.500 metros, entre 
a Fortaleza de Villegaignon, na 
Baía de Guanabara, e a Praia de 
Santa Luzia, no Rio de Janeiro.

Em Salvador, relatos histó-
ricos registram que há mais de 
50 anos o esporte é praticado 
na cidade, seja nas piscinas ou 
em mar aberto, a exemplo da 
travessia Mar Grande–Salvador, 
que data de 1955. Segundo re-
latos, é a travessia mais antiga a 
se ter notícia no Brasil, a segun-
da mais antiga do mundo, per-
dendo apenas para a travessia 
Capri–Napoli, que é realizada na 

Itália desde 1949.
Os clubes sociais ajudaram 

a natação a ganhar força em 
Salvador, a exemplo da Asso-
ciação Atlética da Bahia e do 
Yacht Clube da Bahia. No Yacht, 
nomes como Allan do Carmo e 
Nayara Ribeiro fizeram parte da 
equipe, trazendo prêmios na-
cionais e internacionais para a 
Bahia. Por lá, a atividade é ofe-
recida apenas a sócios e conta 
com uma equipe de competição 
que tem cota para não sócios, 
que treinam nas dependências 
do clube.

Fora dos clubes, escolas de 
natação e academias de ginásti-
ca também passaram a oferecer 
o serviço, em alguns espaços, 
inclusive, com piscina aquecida. 
É o exemplo da academia Villa 
Forma, no Rio Vermelho, que 
tem piscina semiolímpica aque-
cida e ionizada. Na Rede Fluir de 
Natação, a natação é oferecida 
para um público que vai desde 

uma atividade que vai  
do lazer ao esporte

pois de anos parado. Para ele, 
o retorno foi além da recreação. 
“Voltei a praticar a natação prin-
cipalmente por causa da saúde, 
pois depois dos 30 anos se tor-
na mais que necessário fazer um 
esporte, e se tratando da nata-
ção é melhor ainda por ser um 
esporte tão completo. Além dis-
so, sempre fui apaixonado pelo 
treino, sempre gostei de com-
petir”, disse ele.

O engenheiro mecânico Edu-
ardo Santana também é adepto 
da natação, para ele é um es-
porte completo, por mexer com 
a respiração, movimentos dos 
braços e pernas, além de melho-
rar o condicionamento físico de 
quem o pratica. “Primeiramente, 
escolhi a natação como esporte, 
mas depois de um tempo come-
cei a gostar muito e fui exploran-
do outras funções como o nado 
com palmar (acessório preso às 
mãos que amplia a área de con-
tato com a água, aumentando 

o esforço e o condicionamento 
dos músculos), mas tive que pa-
rar por conta do trabalho”, con-
tou Santana.

Campeão olímpico
Nadador desde os três anos de 

bebês até adultos, nas suas sete 
sedes localizadas na cidade.

Natação por hobby
O fotógrafo Bruno Concha é 
nadador por hobby e retornou 
recentemente às piscinas, de-

Fotos: (Bruno Concha/Secom PMS)
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Esporte
idade, o atleta Edvaldo Valério 
começou a nadar por recomen-
dação médica. “Sempre con-
siderei a natação um esporte, 
nunca pensei em ser um atleta 
de alto rendimento, isso foi algo 
que veio com o tempo, com o 
primeiro patrocínio, aí vi que 
a natação estava se tornando 
uma profissão para mim”.

O ex-nadador foi campeão 
baiano, do Norte/Nordeste, 
sul-americano, pan-americano, 
chegando a ser medalhista olím-
pico nas Olimpíadas de Sydney, 
no ano 2000. Hoje, Valério atua 
como gestor da Arena Aquática 
de Salvador, tocando o projeto 
da arena com natação e hidro-
ginástica. Sempre ligado às pis-
cinas, para ele o maior proble-
ma foi a transição entre deixar 
de ser atleta para ser cidadão 
comum. “Foi complicado, mas 
hoje está tranquilo, e temos alu-
nos na arena que prometem. Es-

tamos só começando, para em 
breve apresentarmos a equipe 
municipal, que hoje conta com 
80 atletas”, disse Valério.

Grandes nomes 
O ex-nadador também falou 
sobre as grandes revelações da 
natação no Estado e sobre o ce-
nário atual da natação na Bahia, 
destacando Ana Marcela Cunha 
e Allan do Carmo. “A Bahia sem-
pre revelou grandes atletas da 
natação e é claro que o resul-
tado conta muito, a exemplo de 
Ana Marcela e Allan do Carmo, 
que também conseguiram títu-
los expressivos. Não vou dizer 
que vai sair um medalhista do 
que produzimos hoje, mas te-
mos atletas que se credenciam 
a isso. Hoje, posso destacar Gui-
lherme Caribé, que tem 16 anos 
de idade e está quase batendo 
os meus recordes, então, ele 
pode vir a ser um grande cam-

peão”, concluiu Valério.

Arena aquática
Inaugurada em 2018, a Arena 
Aquática Salvador, na Orla da 
Pituba, é uma opção gratuita 
para quem quer praticar nata-
ção. Com 15 mil m² de área, o lo-
cal abriga uma piscina olímpica 
que foi usada no Estádio Aquá-
tico de Esportes Olímpicos, 
onde foram realizadas as dispu-
tas de medalhas da natação nas 
Olimpíadas de 2016, no Rio de 
Janeiro.

Além de sediar grandes even-
tos dos esportes aquáticos, a 
arena também recebe equipes e 
atletas de alto rendimento para 
treinamentos e oferece aulas de 
natação e hidroginástica para a 
população, que pode se inscre-
ver no site do espaço, que tem 
a capacidade de atender, apro-
ximadamente, duas mil pessoas 
por ano. 
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Médico geriatra,  
gerontólogo e clínico médico

sabedoria
Dr. Leonardo Salgado

Quando procuramos um médico, 
fragilizados com algum sintoma, 
com medo de alguma doença e 
sem entender o que está aconte-
cendo com o nosso corpo que já 
não está se comportando como 
de costume, procuramos uma 
pessoa de grande saber, que atra-
vés do seu conhecimento cientí-
fico possa nos ajudar a resolver 
o nosso problema de saúde, seja 
ele qual for. Tudo certo, mas nem 
sempre essa ajuda está baseada 
em um conhecimento científico.  

O que eu vou dizer agora pode 
chocar muitas pessoas e deixar 
outras frustradas, mas nem tudo 
o que se faz na Medicina é ba-
seado em evidências científicas. 
Algumas condutas comuns no 
meio médico se perpetuam e até 
ganham status de “tradicionais” 
sem nunca ter se comprovado 
eficientes, elas apenas parecem 
ser eficientes.  

Incomodado com essa realida-
de, o Conselho Americano de Me-
dicina Interna – American Board 
of Internal Medicine (ABIM) co-
meçou em 2012 uma campanha 
objetivando diminuir a utilização 
de exames e tratamentos médi-
cos desnecessários e sem eficácia 
comprovada a fim de aumentar 
a segurança do paciente e evitar 
desperdícios. Essa campanha se 
chamou Choosing Wisely, que 
pode ser traduzida como “Esco-
lhendo com Sabedoria”. Rapida-
mente, a campanha que começou 
nos Estados Unidos se expandiu 
para dezenas de países, incluindo 
o Brasil.  

Em minha opinião, o sucesso 

dessa campanha se deve ao fato 
de, ao invés de lançar críticas às 
práticas fúteis adotadas por al-
gumas especialidades, ter sido 
solicitado aos médicos especialis-
tas, através de suas associações, 
que listassem condutas médicas 
presentes no seu cotidiano e que 
não deveriam continuar sendo 
adotadas pela completa falta de 
evidências científicas da sua efi-
cácia. Começaram então a surgir 
as listas de recomendações das 

O paciente é o 
protagonista que 
escolhe os cuidados 
e o médico é 
quem o apoia na 
escolha, levando a 
ele as informações 
adequadas. 

Saúde

sociedades de diversas especia-
lidades do que não se deveria 
fazer. A missão da Choosing Wi-
sely é promover o diálogo entre o 
médico e o paciente, ajudando-o 
a escolher cuidados que sejam 
suportados por evidências cientí-
ficas, não duplicados de um trata-
mento já recebido, livres de danos 
e verdadeiramente necessários. 

O paciente é o protagonista 
que escolhe os cuidados e o mé-
dico é quem o apoia na escolha, 
levando a ele as informações ade-
quadas. Atualmente, mais de 70 
sociedades de especialidades já 
fizeram mais de 400 recomenda-

ções de exames ou tratamentos 
que não devem ser indicados em 
situações nas quais antes eram 
rotineiramente indicados.  

Sou geriatra e fiquei muito fe-
liz quando em 2018 a Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Geron-
tologia (SBGG) fez a sua lista de 
recomendações sábias e entre 
outras lá estava a orientação de 
não prescrever polivitamínicos, 
reposição vitamínica ou hormonal 
para idosos assintomáticos.  

Recordo que quando li a lista 
da SBGG, lembrei-me de alguns 
pacientes que em uma primeira 
consulta se mostraram bem cha-
teados por eu não prescrever um 
suplemento vitamínico. Este é um 
dos maiores mitos em Geriatria, 
o de que todo idoso precisa de 
suplementação vitamínica. Não 
há nenhuma evidência científica 
de que o uso de polivitamínicos 
ou suplementos vitamínicos por 
idosos assintomáticos melhora 
a sua condição de saúde. Assim 
como esta, temos várias outras 
condutas bem tradicionais que 
hoje estão sendo questionadas. A 
notícia boa nisso tudo é que a so-
ciedade médica está, aos poucos, 
deixando para trás velhas práticas 
ineficazes e está adotando novas 
escolhas sábias que promovem 
mais segurança e qualidade de 
vida para os pacientes. 

Escolhendo com
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Saúde

humanizadoCuidado
A importância do cuidado na hora de dar as más notícias 
aos pacientes e seus familiares

A Medicina Humanizada é uma tendência mundial e, ao mesmo tempo, um desafio para diversos países. O 
conceito engloba todo o processo de atendimento, de maneira eficaz e resolutiva, com o respeito em todas 
as etapas do tratamento, desde o local em que a assistência é prestada, passando por toda a equipe envol-
vida, até a etapa de pós-tratamento. 

Pablo Blasco, diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, traz em seu artigo “O Hu-
manismo Médico” o pensamento de Sir Theodore Fox ao afirmar que: “O paciente está mais seguro com um 
médico sábio do que com um médico treinado artificialmente”, e continua: “Conhecer a pessoa que tem a 
doença é tão importante quanto conhecer a doença que aquela pessoa tem”. 

No Brasil, em 2003, foi criada a Política Nacional de Humanização, com o objetivo de proporcionar a ges-

Por Brenda Sales

tores, trabalhadores e usuários um 
atendimento mais humanizado no 
SUS. Por outro lado, sabe-se que 
uma das dificuldades ainda per-
sistentes para os profissionais de 
saúde é a comunicação das cha-
madas “notícias ruins”, como o 
caso de processos terminais. Esse 
é um dos importantes momentos 
em que o médico precisa propi-
ciar a redução do estresse aos pa-
cientes, às famílias e aos próprios 
especialistas. 

A série “The Good Doctor”, em 
um dos seus episódios, mostra o 
protagonista Shaun Murphy, um 
médico excelente e com autismo, 
em toda a sua dificuldade ao rece-
ber a notícia de que o seu grande 
amigo e mentor está com um cân-
cer terminal e, por isso, provavel-
mente terá poucos meses de vida. 
A produção foi muito sensível 
ao evidenciar que a forma como 
cada personagem descobre a en-
fermidade pode ser diferente, mas 
o espectador entende que a reve-
lação é sempre dolorosa. 

Tamiris Freitas Quadros, tera-
peuta ocupacional e idealizadora 
do Núcleo Terapêutico CRER-
SER, diz que dar más notícias é 
sempre desafiador para um pro-
fissional, tendo ele um vínculo 
prévio com o paciente ou não. É 
preciso levar em consideração 
não apenas o indivíduo, mas a 

sua história e o contexto em que 
aquela informação será inserida. 
“Nós damos a má notícia de uma 
forma respeitosa, com um voca-
bulário acessível, explicando os 
termos técnicos que utilizamos, 
quando necessário, e sempre 

te de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida, através de 
prevenção e alívio do sofrimento”. 
Tamiris afirma que essa alternativa 
costuma auxiliar o direcionamen-
to das condutas mais adequadas 
que devem ser disponibilizadas 
para cada pessoa.  

Já o livro “Cuidado Paliativo”, 
do Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo, diz 
que à medida que a doença pro-
gride e surge a fase em que a in-
curabilidade se torna uma realida-
de, os cuidados paliativos buscam 
prevenir uma morte caótica e com 
grande sofrimento. 

Assim sendo, é possível rece-
ber o tratamento paliativo estan-
do hospitalizado ou em interna-
ção domiciliar. Claudia Pedrosa, 
CEO da empresa Bom Cuidar, 
afirma que a equipe multidisci-
plinar tem um papel fundamen-
tal para a reabilitação e a estabi-
lização da saúde física e mental 
de quem está sendo cuidado no 
hospital ou em casa. “O cuidador 
tem um papel importante nesse 
processo de acolhimento e, com 
as devidas orientações dos pro-
fissionais multidisciplinares, zela 
pelo bem-estar e promove a auto-
nomia do paciente com estímulos, 
audição e participação no seu dia 
a dia”, esclarece Claudia. 

No entanto, as ações paliativas 
não são um desejo de postergar 
a morte, elas são sempre ativas e 
reabilitadoras, dentro de um limite 
no qual se considera que nenhum 
tratamento pode significar mais 
desconforto ao doente do que 
a sua própria doença. O interes-
sante é que, além de oferecer um 
sistema de suporte que auxilie o 
paciente a viver tão ativamente 
quanto possível, o cuidado paliati-
vo integra aspectos psicossociais 
e até mesmo espirituais ao trata-
mento. O importante é fazer com 
que o cuidado seja o mais huma-
no possível, confortando os en-
fermos para enfrentarem as suas 
dificuldades.   

Conhecer a
pessoa que tem a 

doença é tão
importante quanto 
conhecer a doença 

que aquela
pessoa tem

Sir Theodore Fox 

mostrando-nos disponíveis para 
mais esclarecimentos”, explica. 

O cuidado paliativo é justa-
mente uma das abordagens utili-
zadas para aumentar a qualidade 
de vida nesses momentos. O con-
ceito de cuidado paliativo foi res-
significado, em 2002, pela OMS 
como sendo “a abordagem que 
promove a qualidade de vida de 
pacientes e seus familiares dian-
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Sustentabilidade

ser mais?
Por Carla Visi

Como 
menos pode

mular bens materiais, 
apesar de compatível 
com o mundo moderno.

A essência desse propó-
sito é muito antiga. Há exem-
plos tanto no domínio secular 
quanto no religioso, mas as razões 
que nos motivam agora são novas. 
As razões plenamente justifica-
das para nos preocuparmos com 
o paradigma do desenvolvimento 
moderno, baseado na produção e 
aquisição indiscriminada de bens 
de consumo, estão na real possi-
bilidade de exaustão dos recursos 
básicos para a vida humana na Ter-
ra. Os recursos naturais são finitos 
e, como sabemos, a população 
mais que duplicou em apenas cin-
co décadas. Éramos 2,5 bilhões em 
1950 e chegamos à virada do milê-
nio com a marca de seis bilhões de 
habitantes. 

Como um reflexo das questões 
ambientais que ficaram 
mais evidentes a par-
tir da década de 1970, 
em 1981, Duane Elgin 
escreveu um livro cujo 
título “Simplicidade Vo-
luntária” sugeria viver melhor 
com menos. Vida simples ou sim-
plicidade voluntária seria um estilo 

de vida no qual os indivíduos es-
colhem conscientemente minimi-
zar o consumo. Os seus adeptos, 
por diferentes razões - espiritua-
lidade, saúde, qualidade de vida, 
qualidade do tempo com a família 

e amigos, redução do 
estresse, preservação 
do meio ambiente, 
justiça social ou an-
ticonsumismo -, op-
tam por viver com 
plenitude o que 
realmente é im-
portante.

De fato, é im-
possível viver 
sem qualquer 
tipo de consu-
mo e sem gerar 
impacto no meio 
ambiente, mas a 

grande diferença 
entre consumo e 

consumismo está na 
qualidade do ato de con-

sumir. O consumista, nor-
malmente, compra aquilo que 

não precisa e de forma exagerada. 
Então, como ter essa percepção 
diante de tantas pressões midiáti-
cas criando necessidades irreais? 
A cultura do consumismo vende a 
ideia da vergonha e do sentimento 
de inferioridade em não ter algo 
que essa cultura determina como 
crucial. As publicidades conven-
cem o indivíduo de que beleza, 
felicidade e saúde se encontram 
nas diversas prateleiras das lojas 
do mundo real e virtual. A cura 
para essa loucura do consumismo 
está na consciência. Não significa 
deixar de comprar, mas significa 
deixar de buscar a felicidade nas 
compras. O consumismo nos dis-

trai e preenche todas as ho-
ras do dia, pois traba-
lhamos mais para ga-
nhar dinheiro para 
gastar mais, adquirin-

do coisas que muitas 
vezes nem teremos tempo 

de usufruir. A vida simples é essen-
cialmente uma escolha e não tem 

nada a ver com “voto de pobreza”. 
Muitos já ouviram falar em Mi-

nimalismo nas artes e na decora-
ção, mas em tempos de susten-
tabilidade, o Minimalismo ganhou 
outra dimensão e que tem tudo a 
ver com a Simplicidade Voluntária. 
Minimalismo significa simplificar 
a vida eliminando os excessos e 
mantendo apenas o que é essen-
cial, segundo os escritores Joshua 
Fields Millburn e Ryan Nicodemus, 
criadores do movimento “Os Mini-
malistas”, no Twitter.  O documen-
tário “Minimalism: A Documentary 
About the Important Things” retra-
ta o lançamento do livro de Joshua 
e Ryan por várias cidades dos Es-
tados Unidos e compartilha a his-
tória de pessoas que decidiram 
viver apenas com o essencial. Ryan 
explica que não é uma competição 
sobre quem tem menos coisas e 
completa: “Ao contrário, queremos 
mais: mais tempo, mais espaço, 
mais paixão, mais experiências. 
Limpamos a bagunça do caminho 
da vida para sermos mais livres”. 
De acordo com a escritora norte-
-americana Francine Jay, autora de 
“Menos É Mais: Um Guia Minimalis-
ta para Organizar e Simplificar sua 
Vida”, livro considerado a “Bíblia” 
do Minimalismo, o minimalista va-
loriza as experiências e dá menos 
importância às posses materiais.

MINIMALISMO EM TRÊS PASSOS:
O primeiro passo é liberar espaço. 
Casas minimalistas têm poucos 
objetos. Poucos móveis, poucos 
utensílios de cozinha, poucas rou-
pas, sapatos e acessórios, menos 
livros e objetos de decoração, 
sem automóveis nem depósitos 
cheios de quinquilharias. Não exis-
te uma regra. O que você elimina 
e o que permanece são decisões 
pessoais.

O segundo passo é ter menos 
atividades, ou melhor, eliminar ati-
vidades que não fazem sentido 
para a nossa vida. A regra é apren-
der a dizer não para aquilo que não 
é realmente importante e priorizar 

o tempo no trabalho que realiza 
com prazer e nas atividades que 
agregam valor como estar com os 
amigos e a família. O excesso de 
atividades gera cansaço e estres-
se, além de reduzir a qualidade do 
que fazemos. 

O terceiro passo é reduzir des-
pesas. Como a cultura do consu-
mismo é pautada em forjar neces-
sidades irreais, estar atento às nos-
sas prioridades nos ajuda a definir 
melhor onde podemos e devemos 
investir o nosso dinheiro. Fica-se 
imune aos sedutores equipamen-
tos eletrônicos, liquidações e pro-
moções “leve 3, pague 2”, planos 
de serviços que você jamais vai 
usar. Analisar com bom senso nos 
ajuda a discernir o essencial do su-
pérfluo. Pessoas são mais impor-
tantes que coisas.

A vida simples ou minimalista 
permite desenvolver os valores da 
moderação material, da vontade e 
do autocontrole, promove a cons-
ciência ecológica e a percepção 
da dimensão humana na ordem 
universal, além de nutrir a sabedo-
ria de ser e estar no mundo. Talvez 
essas iniciativas individuais não re-
solvam os problemas da pobreza, 
as desigualdades sociais e econô-
micas, os impactos do consumis-
mo, a produção de resíduos e a 
escassez de recursos. Em síntese, 
elas não solucionam o problema 
da degradação ambiental, mas, 
sem dúvida, contribuem para uma 
perspectiva de sustentabilidade 
na Terra. Independentemente de 
ser minimalista ou não, sempre dá 
uma sensação de leveza quando 
fazemos uma limpeza na casa e 
doamos o que não nos serve e que 
pode ser útil para alguém, e ainda 
ter a coragem do desapego e jo-
gar fora as tralhas sem qualquer 
serventia. Inclusive a ausência 
dessa capacidade de se desfazer 
daquilo que é inútil foi identificada 
como um distúrbio psicológico, a 
Síndrome dos Acumuladores, que 
pode ser o tema do nosso próxi-
mo texto. 

Em tempos de crise ambiental, sa-
bemos que todo o impacto das ati-
vidades humanas tem um objetivo 
comum: o consumo. São mais de 
sete bilhões de pessoas que pre-
cisam se alimentar e matar a sede, 
vestir, morar, se deslocar, respirar... 
em síntese, viver. O fato é que há 
um grande desequilíbrio nesse 
consumo, pois 20% da humanida-
de consome 80% de tudo o que se 
produz. E o pior é que boa parte 
consome sem critério, gera resí-
duos e desperdício. Por isso surgiu 
um apelo em torno do Consumo 
Consciente. Esse consumidor ana-
lisa o impacto do produto desde a 
sua origem até o seu descarte, mas 

tudo começa em uma simples per-
gunta: eu preciso realmente com-
prar isso? Mudanças de hábito de 
consumo são fundamentais para 
garantir a viabilidade da vida hu-
mana na Terra, e alguns movimen-
tos fazem parte dessa tendência 
necessária, entre eles estão a Sim-
plicidade Voluntária e o Minimalis-
mo.

Em 1936, o filósofo norte-ameri-
cano Richard Gregg (1885-1974) in-
troduziu o conceito de “Simplicida-
de Voluntária” em um artigo publi-
cado na revista indiana Visva-Bha-
rati Quaterly. Para o autor, a Simpli-
cidade Voluntária era uma forma 
de reagir ao consumismo então 
emergente nos EUA, contrarian-
do a ideia de Henry Ford de que a 
civilização só progride através do 
aumento do número dos desejos 
das pessoas e, claro, da sua satis-
fação. Nas suas próprias palavras, 
a Simplicidade Voluntária significa 
“unidade de objetivos, sinceridade 
e honestidade interior que evita a 
desordem exterior associada ao 
acúmulo de posses irrelevantes 
para o objetivo principal da vida”. 
Gregg não defende o ascetismo 
como finalidade, mas uma forma 
de vida simples, sem procurar acu-
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responsável, respeitoso ao 
ser humano e cuidadoso com 
o planeta, significa cada vez 
mais retorno líquido e certo. O 
empresário que não entender 
isso está fadado a ter sérios 
problemas.

As marcas precisam fazer 
sentido para os seus consu-

Monique Melo
Jornalista, assessora  

de comunicação e 
diretora da Texto & Cia.COMUNICACAO

COM PROPÓSITO?

Empresas ou 
líderes que 

inspiram multidões 
de pessoas se 
comunicam de 

maneira diferente. 
Eles têm um 

propósito, um 
motivo, uma razão 

de existir, um 
porquê bem claro e 
definido. As pessoas 

não compram o 
que você faz, elas 

compram o porquê 
você faz

Simon Sinek, autor da 
metodologia do Círculo 

Dourado

“

”

Com produtos cada vez mais 
semelhantes e concorrência 
acirrada, o caminho para as 
empresas se diferenciarem 
está em uma comunicação 
mais emocional com o clien-
te, mostrando, além dos seus 
atributos e posicionamentos, 
o porquê impactam positiva-
mente a sociedade. Bem dife-
rente de filantropia, a comu-
nicação deve estar alinhada à 
estratégia do negócio, geran-
do valor, consistência e rele-
vância. Para isso, o propósito 
precisa ser genuíno, claro e fa-
zer parte da cultura da marca. 
Quanto mais percebido pelas 
pessoas, criando conexões e 
construindo relacionamentos, 
mais trabalha a favor da sua 
reputação e rentabilidade.

Os números do mercado 
financeiro do último ano já 
comprovaram que estamos 
vivendo o capitalismo cons-
ciente e a economia da trans-
formação para além da expe-
riência com um produto ou 
serviço. Os investidores do 
Brasil estão acompanhando 
esse movimento global. Se-
gundo a Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (AN-
BIMA), quase nove entre dez 
gestores de fundos brasileiros 
consideram algum aspecto 
social, ambiental ou de gover-
nança na hora de investir re-
cursos de sua carteira total de 
R$ 2,79 trilhões. Na prática, 
a sustentabilidade, que guia 
esse novo jeito de pensar e 
fazer negócios, mais íntegro, 

midores, ganhando a sua le-
aldade, e estar alinhadas com 
o que eles acreditam e de-
fendem, não se importando, 
inclusive, de pagar mais por 
isso. O trabalho de comuni-

cação precisa estar nessa sin-
tonia, transmitindo coerência, 
transparência e ética para 
conquistar a confiança e os 
corações das pessoas. Empre-
sa é feita de gente, funcioná-
rios (que estão dentro) falam 
para os clientes (que estão 
fora). Por isso, todo o time 
precisa vivenciar o propósito 
definido para passar a mesma 
ideia com congruência e au-
tenticidade, não importando a 
plataforma nem os diferentes 
públicos-alvo. A liderança tem 
que dar exemplo e incentivar. 
Não é à toa que nesta era di-
gital os CEOs estão se trans-
formando em grandes influen-
ciadores nas redes sociais e 
também estão estimulando 
os colaboradores a fazerem o 
mesmo.

O caminho é progressivo 
e sem volta. Um dos motivos 
foi a ascensão dos Millennials, 
que nasceram com a ameaça 
de mudanças climáticas, po-
tencial escassez de recursos 
naturais e crise de valores em-
presariais. Eles já representam 
35% da força de trabalho e 
deixam claro que querem tra-
balhar, investir e comprar nas 
organizações sustentáveis. As 
empresas, por sua vez, têm 
uma responsabilidade imen-
sa de humanizar o ambiente 
de trabalho, incentivando os 
colaboradores a entenderem 
quem são e como podem 
também contribuir para o 
bem-estar social e o meio am-
biente, impactando, assim, em 
um mundo melhor.

Por que as empresas
estão falando em 
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Spot

feijão
CEO da Youpper Insights

Diego Oliveira

Quando eu era menino, sonha-
va em subir muito alto. Imagi-
nava que lá em cima era muito 
mais legal; era uma forma de 
ver muitas coisas ao mesmo 
tempo. Era como poder mon-
tar um jogo de quebra-cabe-
ça gigantesco em milésimos 
de segundos. Eu, que sempre 
pensei demais, deixava a mi-
nha imaginação me levar para 
onde nunca pensei que estaria 
de verdade.  

Eis que chega o dia 17 de ja-
neiro de 2020. E, sim, eu subi 
muito alto. O mais realizador 
é que eu não subi sozinho, es-
tava ao lado do meu amigo e 
parceiro Kobra. A 33 metros 
de altura, eu via muito mais do 
que o bairro da Barra, em Sal-
vador. Eu via os olhos da Irmã 
Dulce brilhando no meio da 
fantástica obra desse muralis-
ta que se tornou um dos artis-
tas brasileiros mais reconheci-
dos do mundo.  

Aquele guindaste, que se-
gurou firme as minhas pernas 
trêmulas, foi testemunha de 
uma das maiores emoções 
da minha vida. Além de es-
tar prestes a inaugurar o lin-
do mural em homenagem à 
Santa Dulce dos Pobres, que 
agora compõe a série “Olhares 
da Paz” do muralista, eu esta-

va literalmente realizando um 
projeto profissional desafia-
dor, para um cliente para lá de 
especial, em parceria com um 
grande ídolo para mim. 

Parece conversa fiada, mas 
não é não. Esse projeto de-
mandou praticamente um ano 
de trabalho. Ok, nada de espe-

cial nisso! Então, vamos res-
gatar o significado da palavra 
comunicação. Comunicação é 
uma palavra derivada do ter-
mo latino communicare, que 
significa partilhar, participar 
algo, tornar comum. Por meio 
da comunicação, os seres hu-
manos e os animais partilham 
diferentes informações entre 

si, tornando o ato de comu-
nicar uma atividade essencial 
para a vida em sociedade. Des-
de o princípio dos tempos, a 
comunicação foi de importân-
cia vital, sendo uma ferramenta 
de integração, de instrução, de 
troca mútua e desenvolvimen-
to. 

Voltemos à minha experi-
ência nas alturas... Partilhar, 
participar algo, tornar comum 
a soma disso tudo foi o maior 
propósito desse projeto. E sabe 
por que deu certo? Porque 
tudo veio do humano. As pes-
quisas realizadas ouviram pes-
soas e consideraram as opini-
ões delas; as negociações com 
o cliente foram feitas dentro de 
perspectivas humanas; a esco-
lha do ícone da ação levou em 
conta o ser humano que ele é 
e a luz que o trabalho dele di-
reciona a outros humanos que 
fizeram história.  

Por fim, construir relações 
verdadeiras e humanas foi o 
sonho daquele menino que 
queria subir alto; e continua 
sendo o caminho trilhado por 
quem quer ir cada vez mais 
longe. É como a clássica histó-
ria de “João e o Pé de Feijão”. 

Construir relações 
verdadeiras e 
humanas foi o 
sonho daquele 
menino que 
queria subir alto; e 
continua sendo o 
caminho trilhado 
por quem quer 
ir cada vez mais 
longe.

Meu pé de 
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Beleza e estética

Saiba como se cuidar e 
prevenir o envelhecimento 
precoce

Por Brenda Sales

Pele à prova 

de verão

30 minutos antes de sair de casa. 
“Evite a exposição solar prolonga-
da por mais de uma hora e prin-
cipalmente nos horários de pico, 
entre dez da manhã e três da tar-
de. Procure sombras e se proteja”, 
recomenda a doutora. 

Camila diz ainda que em caso 
de vermelhidão ou queimadura é 
muito importante beber bastante 
água. Algumas medidas para ali-
viar o desconforto são usar água 
termal e hidratante à vontade. E 
em caso de queimadura com bo-
lhas, é necessário procurar um es-
pecialista. 

Para os que têm dúvidas, o 
aconselhado é usar um filtro so-
lar diariamente com pelo menos 
FPS 30, segundo a doutora Mar-
ta Mascarenhas, dermatologista 
da Clínica Sanlazzaro. Também é 
importante usar uma camisa UV, 
chapéu e óculos escuros na praia. 
Quem quiser um bronzeado, deve 
investir em uma boa hidratação e 
em alimentos ricos em carotenoi-
des (alimentos alaranjados como 

cenoura, beterraba e mamão).  
Para Marta, deve-se evitar fi-

car úmido por muito tempo, para 
diminuir os riscos das micoses. 
Outra forma de se proteger é não 
fazendo depilação no dia em que 
for se expor ao sol, porque au-
menta o risco de manchas e irri-
tações. 

E os cuidados não devem ser 
exclusivos no verão, já que o cor-
po naturalmente diminui a forma-
ção de colágeno e elastina grada-
tivamente a partir dos 25 anos de 
idade. Com isso, perde-se a elasti-
cidade e a tonicidade da pele, dei-
xando-a mais fina e flácida. Esse é 
o chamado envelhecimento intrín-
seco, que acontece nas células, e 
não é possível combatê-lo de for-
ma natural, de acordo com Danie-
la Avena, pós-graduada pela Har-
vard Medical School e doutoranda 
em Ciências Biomédicas.  

“Para a renovação celular nes-
ses casos, é necessário estimular 
o colágeno com os bioestimula-
dores, sendo os mais conhecidos 
Sculptra, Radiesse, Ellansé, Ren-
nova Diamond, entre outros”, ex-
plica Daniela. 

Há outro tipo de envelheci-
mento, chamado extrínseco, que é 
ocasionado por agentes agresso-
res como o consumo de alimentos 
ricos em açucares, álcool, tabagis-
mo, exposição excessiva ao sol e 
radicais livres que se formam nas 
células. Tudo isso provoca uma 
degradação do colágeno, que re-
sulta no envelhecimento cutâneo.  

Daniela complementa que 
para se prevenir é necessário 
adotar um estilo de vida sau-
dável, com a prática de exer-
cícios físicos. É recomendado 
também o consumo de alimen-
tos ricos em polifenóis, carote-
noides, vitaminas C e E. Entre-
tanto, se mesmo com todos os 
cuidados, aparecerem rugas e 
marcas de expressão, não hesi-
te em procurar um profissional 
qualificado que deve indicar a 
melhor forma de tratamento.  

Cada estação do ano pede os 
seus cuidados específicos e com 
a temporada mais quente não 
poderia ser diferente. O sol sem 
exageros pode fazer bem, 15 mi-
nutos por dia, por exemplo, já 
são suficientes para estimular a 
nossa produção de vitamina D. 
Entretanto, em excesso, pode ser 
muito prejudicial e aumentar a 
chance de câncer de pele, o enve-
lhecimento precoce, o melasma e 
a queimadura solar.  

Inclusive, atualmente, o câncer 
de pele é o mais frequente no Bra-
sil. Segundo o Painel Oncologia, 
base de dados coordenada pelo 
Ministério da Saúde, Salvador 
aparece na décima posição en-
tre as cidades que registraram o 
maior número de diagnósticos da 
doença. 

Camila Meccia, dermatologista 
membro das sociedades brasilei-
ra e americana de Dermatologia, 
diz que para ficar mais protegido 
é importante passar uma cama-
da grossa de protetor solar uns 
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Beleza e estética

Sal, sol e produtos químicos são prejudiciais 
na estação mais quente do ano

Ana Virgínia Vilalva

Cabelos de 

verão
Que o verão é a estação mais quente do ano todo 
mundo sabe. E para nos refrescarmos do calor, as pri-
meiras opções em que pensamos são sempre praia 
ou piscina. Mas o que precisamos lembrar é que com 
o sal do mar, os produtos químicos usados na piscina 
e os raios solares os nossos cabelos também sofrem 
danos, que vão desde o enfraquecimento ao clarea-
mento (em caso dos loiros) e também a queda. Por 
isso, a Let’s Go foi atrás de especialistas em cuidados 
com as madeixas para que nos dessem dicas sobre o 
que fazer para mantermos os nossos cabelos saudá-
veis e podermos curtir a temporada mais quente do 
ano sem nos preocuparmos. 

A médica Juliana Santana não descuida dos ca-
belos antes de curtir a praia. Para ela, é fundamental 
hidratar os fios e prepará-los para evitar os danos 
causados pela exposição ao sol. “Eu uso o filtro solar 
para cabelos da OX, com o qual eu me dei superbem 
e protege os fios. Também procuro lavá-los depois 
de sair do mar, para tirar o excesso de sal, e os hidrato 
bem também durante o banho, para não desgastar a 

Pensando na saúde dos seus cabelos, aproveitamos 
para reunir algumas dicas básicas que podem te 
ajudar a mantê-los saudáveis nos 365 dias do ano, 
já que por aqui é verão o ano todo. Confira! 

- Sempre enxaguá-los ao sair do mar ou da piscina. 
Isso evita que o sal da água do mar e produtos 
usados para o tratamento da água da piscina 
fiquem acumulados e causem danos aos fios.

- Procure manter os cabelos e o couro cabeludo 
sempre limpos. No verão, o suor, o calor e a umidade 
podem facilitar problemas como seborreia e caspa.

- Evite abusar de químicas nesta época do ano. 
No verão, as agressões aos cabelos são maiores 
(vento, sol, água do mar e da piscina). Abusar de 
químicas coloca em risco a qualidade dos fios.

- Use sempre cremes com fator de proteção solar. 
Mesmo nos dias nublados, é preciso proteger as 
madeixas. Aplique o produto nos fios secos ou 
úmidos pelos menos 30 minutos antes de se expor 
ao sol. O chapéu também é uma boa pedida, ele 
ajuda a proteger os fios e dá um charme especial.

- Evite usar água quente para lavar os cabelos e 
deixe os fios soltos para que sequem naturalmente, 
e só use o secador quando for realmente necessário. 
Ah, prender o cabelo ainda úmido pode arrebentar 
os fios e deixá-los opacos.

CABELOS SAUDÁVEIS 
- Faça hidratações regulares. Apesar da maior 
umidade relativa do ar e da exposição à água do mar 
e da piscina, os cabelos no verão tendem a ressecar.

E para cada tipo específico de cabelo, do loiro ao 
grisalho, dicas especiais:

Para os cabelos loiros, fica a dica: para evitar o 
amarelamento dos fios, que pode ocorrer por causa 
do contato com o cloro das piscinas, o ideal é usar 
sempre um leave-in com proteção solar. Caso tenha 
luzes no cabelo, é indicado o uso de um shampoo 
desamarelador.

Para os cabelos castanhos escuros, a nutrição dos fios 
naturais já basta. Contudo, no caso dos fios coloridos, é 
indicado o uso de shampoo, condicionador e máscara 
para a proteção da cor.

Para os ruivos, se os fios forem tingidos, a atenção deve 
ser mais que especial, pois os pigmentos vermelhos 
desbotam com facilidade. Por isso, é essencial ter em 
mãos um kit de proteção e um leave-in.

Com os cabelos coloridos é preciso manter cuidados 
específicos recomendados por um cabeleireiro, pois 
cada tom merece uma atenção diferenciada. 

E para os grisalhos, como tendem a amarelar, é 
recomendado aplicar um shampoo especial a fim de 
manter os cabelos brancos com um tom vibrante. 

tintura das minhas mechas”. 
A cabeleireira Janda Costa, do Simetria Studio 

de Beleza, afirmou que é preciso ter um olhar mais 
aguçado para manter os fios saudáveis e hidratados. 
Ela indica produtos específicos, como a linha Expert 
K da Kérastase, pois o seu uso combinado protege, 
reforça, nutre e dá brilho aos fios. Além disso, a pro-
fissional pede cautela com o uso de química duran-
te a estação. “Isso pode afetar a qualidade dos fios, 
principalmente dos fios loiros, que pedem cuidado 
redobrado, já que a química da piscina pode alterar 
até a coloração”. 

O cabeleireiro José Bahia, do Salão B&C, aposta 
em produtos específicos também para cuidar das 
madeixas das clientes e amigas. Para ele, a hidrata-
ção é fundamental e o uso do protetor solar capilar 
e de produtos sem sal na composição no pós-praia 
também é recomendado. “Hoje, existem linhas de 
produtos específicos para o período, como o Solar 
Sublime da L’Oréal, e também os da Kérastase. O 
ideal é justamente procurar um produto apropriado, 
pois outros produtos podem queimar o cabelo”. 
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água na
     boca

Beleza

Cosméticos de dar 

Ingredientes provenientes de alimentos sempre estiveram presentes 
na formulação de cosméticos para garantir os mais diversos benefí-
cios para a pele. Agora, pensando em uma forma de levar o conceito 
de alimentos nos cosméticos para um novo nível e revolucionar o 
nécessaire, surge uma linha de produtos de dar água na boca.

Produtos em texturas e embalagens alimentícias, como geleia hi-
dratante de rápida absorção e brownie sabonete, são somente al-
guns das opções que compõem a linha Food Cosmetics, que, apesar 
de dar água na boca, deve ser utilizada topicamente.

Brownie sabonete: Além de 
limpar a pele, contém óleos 
vegetais para evitar o seu res-
secamento.

Post Cosmetics: Cosméticos em 
formato de pequenas folhas de 
papel-lembrete, com praticidade 
e baixo impacto ambiental, para 
lembrar o cuidado diário que de-
vemos ter com a pele.

Creme antirressaca, da
Consulfarma: Acordar sem a 
cara inchada depois de uma noi-
te na balada é possível com o 
creme antirressaca, formulado 
com ativos específicos para di-
minuir esse inchaço.

Kit arroz e feijão: Traz um esfo-
liante de arroz corporal e facial e 
um creme anti-idade de arroz e 
feijão que contém os dois extra-
tos para a ação de antienvelhe-
cimento.

Borracha para apagar a maquia-
gem
Que mulher não vive esse des-
conforto? Quanto mais se tenta 
limpar, mais a mancha se espa-
lha, e o borrão fica lá. Com for-
mato retrô, a borracha atua na 
remoção e correção de maquia-
gens, de modo pontual e prático. 
Um cuidado diário que devemos 
ter com a pele.

Os óleos essenciais são os alia-
dos perfeitos para aumentar a 
energia e a confiança. Além dis-
so, podem ser usados como uma 
fragrância, aplicada no pescoço 
e nos pulsos. Esse foi o truque da 
princesa de Gales antes de parti-
cipar de um evento importante.

O produto Charming é uma op-
ção perfeita para superar a timi-
dez e animar o espírito antes de 
um evento. Sua fórmula inclui ge-
rânio, sândalo, patchouli e ylang 
ylang, entre outros; são aromas 
perfeitos para aumentar a auto-
estima e a energia.

Geleia hidratante: Com uso per-
feito para o dia a dia, o produto 
tem rápida absorção e propor-
ciona hidratação sem deixar a 
pele muito oleosa. Ideal para le-
var na bolsa e usar sempre que 
sentir a pele ressecada.

Tradição e essência
Com muitos benefícios, os 
óleos são utilizados tanto na 
aromaterapia quanto para tra-
tar a pele, diminuir inflamações 
musculares e como produtos 
de beleza. Estão presentes em 
diferentes fórmulas, podendo 
ter diferentes aplicações. Com 
uma crescente popularidade, 
os óleos essenciais têm se tor-
nado aliados da pele, da mente 
e da saúde. Usar a riqueza dos 
óleos essenciais é um recurso 
natural e eficaz.

O perfume de Lady Di era um 
óleo essencial chamado Revive 
Evening. É um óleo com múl-
tiplos benefícios e tem o dom 
de melhorar a sociabilidade, 
pois é um ótimo energizador e 
perfeito para usar antes de ir a 
uma festa ou jantar.

Protagonista de várias fes-
tas, prêmios e grandes discur-
sos, Diana continua sendo um 
ícone de estilo imbatível. Uma 
de suas ferramentas para su-
perar a sua insegurança foi o 
perfume que, como tal, é, na 
verdade, um óleo essencial 
para o banho, da Aromathera-
py Associates.

Esse óleo essencial de banho e 
chuveiro segue um ritual espe-
cífico de aromaterapia. É apli-
cado massageando o peito, 
depois são feitas três inalações 
com as palmas das mãos, co-
letando pelo nariz e, final-
mente, entra-se no chuveiro.

Márcia Damasceno
Empresária e Relações Públicas
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Destaque

Allex Miranda
A história do menino do 

interior da Bahia que 
conquistou o Brasil e 

Portugal

Por Brenda Sales

Allex Miranda nasceu em Nazaré 
das Farinhas e começou a sua 
trajetória artística na cidade de 
Vera Cruz, em 2000, como 
ator no grupo de teatro de 
igreja chamado Mega Gêne-

sis. Posteriormente, começou a fre-
quentar aulas de teatro em Salvador, no Espa-

ço Xisto Bahia, acordando de madrugada para pegar 
a lancha e atravessar o mar, ir andando até o Xisto e 
depois voltar para a ilha a tempo de ir para a escola, no 
período da tarde.  

Mudou-se para Camaçari e foi no complexo da Ci-
dade do Saber que Rui Madeira, diretor português 
da Cia. de Theatro de Braga, maior companhia de 
teatro do norte de Portugal, realizou uma oficina de 
teatro. Desse projeto seriam escolhidos três artis-
tas para participarem de um estágio de formação 
teatral de seis meses em Portugal e integrarem o 
elenco do novo espetáculo da companhia. Depois 
de ser escolhido e viajar para Portugal, Allex Mi-
randa foi um dos selecionados para fazer parte 
do elenco por mais dois anos. 

Allex então começou a estudar Licenciatura 
em Teatro na Escola Superior de Música e das 
Artes do Espetáculo, em Portugal. Para pagar 
a faculdade, escrevia pequenos sketches de  
stand-up comedy e os apresentava à noite nos 

bares. Apesar de morar em Porto, ele se cadastrou 

em uma agência de Lisboa e foi 
assim que começou a trabalhar 
como ator em novelas e séries, 
colaborando com os três maio-
res canais de Portugal (RTP, TVI 
e SIC). 

No cinema, marcou presen-
ça em obras como “Cinzento e 
Negro” (2015), “A Canção de 
Lisboa” (2016) e “Amantes na 
Fronteira” (2018). Entre março 
e dezembro de 2019, integrou o 
elenco principal das 5ª e 6ª tem-
poradas da série “Escola de Gê-
nios”, da Globoplay, filmada em 
São Paulo. Atualmente, com 20 
anos de carreira, está com proje-
tos entre o Brasil e Portugal.  

“Sinto-me abençoado ao 
olhar para trás e constatar que 
já consegui adentrar tantos es-
paços outrora não imaginados”, 
conta Allex, que complementa: 
“Também me sinto extrema-
mente grato e honrado por ser 
a continuação do legado daque-
les que vieram antes de mim e 
que abriram caminhos para que 
hoje eu pudesse conquistar tan-
tos feitos”. 

Allex se aventurou também 
na arte da escrita e, em 2018, 
publicou “O Pequeno Príncipe 
das Ruas”. Na história, um ga-
roto, protetor das ruas, vive em 
uma cidade completamente 
degradada pelo abandono, até 
encontrar um homem de negó-
cios. O menino vê nesse encon-
tro a sua última esperança em 
achar seu melhor amigo, que se 
encontra perdido na floresta de 
árvores sem raízes, e para assim 
ele não desaparecer estando so-
litário. Para escrever essa obra, 
Allex estudou temas como os 
arquétipos, o folclore brasileiro e 
nordestino e o universo africano. 
Atualmente, o livro se encontra 
esgotado nos dois sites de ven-
das (Amazon e loja Uirapuru  
on-line).  

“Por conta do nosso siste-
ma estrutural brasileiro, muitas 
pessoas como eu, negro, po-

bre, nordestino, sentem-se de-
sestimuladas – para não dizer 
barradas – de entrarem nessa 
corrida por um ‘lugar ao sol’. 
Por isso, eu tenho a responsabi-
lidade de mostrar, com a minha 
representatividade, que é possí-
vel um preto, pobre, do interior 
da Bahia, burlar as estatísticas”, 
comenta Allex. E como diz o 
próprio artista: “É importante 
observar o percurso de alguém 
parecido conosco porque so-
mos fruto e reflexo das nossas 
referências, para ressignificar as 
limitações sistêmicas que fazem 
com que os nossos sonhos des-
faleçam”. 

Por conta do  
nosso sistema 

estrutural brasileiro, 
muitas pessoas  
como eu, negro, 

pobre, nordestino, 
sentem-se 

desestimuladas – para 
não dizer barradas 

– de entrarem nessa 
corrida por um  
‘lugar ao sol’

“

”
Fotos: divulgação
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Moda

 Advogada, digital influencer
e apaixonada por moda

Renata Rangel

Tudo Azul: 
É a cor de 2020 e reflete os valores e desejos para o ano que se inicia

O CLASSIC BLUE 
Mundialmente reconhecida como referência no universo das cores, ao 
longo do ano a Pantone promove uma vasta pesquisa sobre fatores 
como comportamento, cultura, moda e design para eleger a “A Cor do 
Ano”, que regerá as tendências do mundo do design e da moda.

Para 2020 o instituto elegeu o Classic Blue, cor sólida, atemporal 
e elegante, que inspira confiança, estabilidade e nos desafia a refletir 
com mais profundidade, ampliando as nossas perspectivas e abrindo 
o canal da comunicação. Um tom de azul profundo que se assemelha 
a um céu noturno, superfácil e versátil para as mais diversas combina-
ções: looks monocromáticos, degradês ou variações com tons mais 
suaves para as mais discretas ao lado de combinações com tons vi-
brantes. Eis algumas propostas para se inspirar e abusar muito dessa 
novidade: 

QUANTO MAIOR, MELHOR! 
INVISTA NOS MAXI BRINCOS 
NESTE VERÃO
Na dúvida do acessório per-
feito para tirar o seu look do 
lugar-comum nos dias de sol 
e céu azul? Que tal apostar 
nos brincos e argolas? Cores, 
texturas e materiais diversos 
invadiram as passarelas e são 
superopções para usar e abu-
sar. Acrílico, pedraria, crochê e 
metal, o difícil vai ser escolher 
um só:

NA CONTRAMÃO: AS TÃO 
DESEJADAS MICROBAGS PO-
DEM CEDER ESPAÇO PARA 
AS BOLSAS GIGANTES?
Se por um lado as microbolsas 
de tamanhos cada vez meno-
res conseguem conferir um 
charme todo especial a qual-
quer look, é verdade também 
que a grande maioria compor-
ta apenas a chave de casa e 
um cartão de crédito (e só!), 
não passando de um simples 
enfeite. Na contramão des-
sa tendência, que certamente 
estará presente nas próximas 
estações, marcas apostam nas 
bolsas gigantes das mais di-
versas formas e modelos para 
quem não abre mão de ter 
tudo o que precisa quando sai 
de casa. Eis uma seleção de 
modelos para você se decidir 
entre as micro ou maxi e arra-
sar no quesito estilo:

Fotos: divulgação
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verão 2020
Luxo

Luxo

Que tal conhecer um pouco o 
mundo de Andrea Bocelli vi-
sitando lugares que o famoso 
tenor e a sua família detêm ao 
redor da sua cidade natal, La-
jatico? Esse passeio é uma das 
opções nos cruzeiros da Oce-
ania Cruises que aportam em 
Florença (Livorno). A excursão 
começa conhecendo o estúdio 
onde Bocelli frequentemen-
te grava e quem quiser terá a 
oportunidade única de gravar 
uma versão no estilo karaokê 
de “The Prayer” ou “Can’t Help 
Falling in Love”, famosas músi-
cas de Bocelli, no próprio estú-
dio, que depois serão gravadas 
em CD para levar de lembran-
ça dessa divertida experiência. 
O tour continua em Lajatico 
para conhecer os vinhedos da 
família Bocceli, produtora de 
vinhos italianos clássicos na 
propriedade toscana desde 
1730, com prova de vinhos e 
petiscos, seguida de almoço.

Patricia Zanotti
Jornalista

Por aqui, o Tivoli Ecoresort 
destaca a experiência que o 
Anantara Spa proporciona, 
com tratamentos especiais 
energizantes de origem asiáti-
ca. Os tratamentos são únicos, 
com terapias que oferecem 
equilíbrio e fuga do estres-
se do dia a dia em um verda-
deiro paraíso tropical. Para os 
adultos, destaque para a mas-
sagem corporal Samba Mas-
sage, que trabalha pontos de 
pressão ao longo do corpo 
com a palma da mão e o coto-
velo, liberando a tensão mus-
cular e melhorando os níveis 
de energia corporal.

Simple Organic. Uma solução 
leve, poderosa e eficaz que tem 
como ingrediente principal o 
Bakuchiol a 1%, uma alternativa 
vegetal para o retinol (vitami-
na A). O extrato de Bakuchiol 
possui efeitos equivalentes aos 
retinoides (retinol-like), produz 
colágeno como o retinol, forta-
lece a base da pele e minimiza 
o surgimento de linhas finas e 
rugas, mas sem o risco de irri-
tação ou sensibilidade comum 
nos tradicionais retinoides. 
Proporciona uma significati-
va redução de sebo, de man-
chas e de lesões inflamatórias 
comumente encontradas em 
peles acneicas e oleosas. É um 
produto completo que atende 
quem deseja uma pele viçosa, 
saudável e iluminada.

Colaboradora especial da Gale-
ria Nacional do Jeu de Paume 
em Paris desde 2006, a Jaeger-
LeCoultre convida você a des-
cobrir o “The Supermarket of 
Images”, uma poderosa reflexão 
sobre a economia da imagem - 
ou “iconomia” - a partir de 11 de 
fevereiro de 2020. Enquanto es-
paço de criatividade dedicado à 
imagem e à fotografia, a Galeria 
Nacional Jeu de Paume cumpre 
novamente a sua promessa de 
ultrapassar as barreiras no que 
diz respeito ao estudo da cultura 
visual. Com o apoio da Jaeger-
LeCoultre, um talentoso coletivo 
de artistas confronta a hiperpro-
dução de imagens que caracte-
riza a nossa sociedade e aborda 
as consequências da mercanti-
lização de tudo o que é visível. 
Uma exposição que reflete o rit-
mo de uma era, a imagem dos 
nossos tempos. 

Para a primavera/verão 2020, 
a Salvatore Ferragamo reúne-
se com Harley Weir para conju-
rar uma campanha que expres-
sa e celebra essa libertação. 
Um elenco diversificado mos-
tra uma coleção em camadas e 
sofisticada do diretor criativo 
da Ferragamo, Paul Andrew, 
na qual o artesanal faz um con-
traponto com o direcional para 
criar peças que transmitem 
simplicidade, confiança, indi-
vidualidade e, acima de tudo, 
liberdade.

A Rimowa lança 
duas novas co-
res da coleção 
Essential. As ma-
las estarão dis-
poníveis a partir 
do dia 23 de ja-
neiro no site da 
grife e em todas 
as lojas físicas.

O verão che-
gou e a coleção 
Resort da Emi-
lio Pucci e os 
seus prints são 
a aposta para a 
temporada mais 
quente do ano. A 
grife aposta em 
uma linha resort, 
composta por 
vestidos, lenços, 
maiôs, biquínis, 
bolsas e ócu-
los de sol, que 
trazem a marca 

A Lancôme, a marca número 1 
de beleza no mundo, inaugura 
a sua primeira loja flagship no 
coração de Paris. Localizada na 
Champs-Élysées, a loja da mar-
ca é o lugar onde os consumi-
dores irão descobrir a essência 
de Lancôme, assim como ex-
perimentar, compartilhar e se 
divertir. Com dois andares e 
300 m², a loja é uma imersão 
pelos valores da marca e o seu 
DNA, que preza pela felicida-
de, generosidade, feminilidade, 
empoderamento, confiança e 
parceria.

A Ford anuncia o lançamen-
to do Mustang Black Shadow, 
edição especial comemora-
tiva de 55 anos do esportivo 
que traz tudo o que os fãs de  
muscle cars apreciam: alta po-
tência, personalidade marcan-
te e tecnologias avançadas.

registrada da maison italiana: 
as estampas, sempre únicas 
e vibrantes. Destaque para os 
maiôs, que podem ser usados 
na piscina ou na praia e ainda 
como body durante a noite, 
acompanhados de uma saia ou 
pareô. Os vestidos e kaftans 
também merecem destaque 
por sua leveza.

Fotos: divulgação

Fotos: divulgação
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Coluna Social

VIP
Vip

Administradora de empresas,  
bacharela em Direito e professora

Karla Borges

Casamento no Museu 
de Arte Sacra
Letícia Garcia e Gabriel Albu-
querque, médicos baianos resi-
dentes em São Paulo, já estão 
enviando os convites do seu ca-
samento, que será realizado no 
dia 14 de março, em Salvador, na 
Igreja de Santa Tereza, às 15 ho-
ras, seguido de uma recepção 
no mesmo local, com direito a 
um belo pôr do sol. 

Celebração
Ana Lucia e Paulo Evangelista 
reuniram a família e amigos 
no seu belo apartamento 
para uma confraternização 
natalina, depois seguiram para 
o veraneio em Interlagos.

Viagem
Regina Fernandez e Sabiá Faria 
curtem o friozinho europeu 
com os filhos e prometem 
uma temporada na Bahia para 
matar a saudade dos familiares 
e amigos.

Visão
Maiza Brito e Fernanda Drummond inovam mais uma vez 
levando a sua Cristalli para o Bahia Marina durante o verão, com 
lançamentos descolados de óculos de sol.

Aniversário
Regina Weckerle, o nome da 
moda da Bahia, comemorou o 
seu aniversário ao lado da filha 
Ingrid Sobreira, recebendo na 
sua loja Paradoxus as amigas 
que quiseram abraçá-la. 

Sol e mar
Os apaixonados Marcia Libório 
e Antonio Freitas aproveitaram 
uns dias de férias para passear 
pelas belas praias do litoral 
brasileiro.

As bodas do ano
O casamento da psicóloga Carol Lisboa e do empresário João 
Pedro Kruschewsky foi considerado um dos mais elegantes e 
românticos dos últimos tempos. A cerimônia foi realizada na 
tradicional Igreja de Santo Antônio da Barra, seguida de uma 
finíssima recepção no Palácio da Aclamação.

Happiness
Sandra Teschner, publisher da Edi-
tora Profashional, esteve em Sal-
vador para falar sobre felicidade, 
tema do qual é especialista pela 
Universidade da Flórida, no Res-
taurante Lafayette, e aproveitou 
para abraçar o amigo Tiago Ma-
racajá, que está trazendo para a 
Bahia um novo modelo de entre-
tenimento a partir de março.

Elegância
Duas amigas que são sinônimos 
de simpatia e elegância na socie-
dade baiana: Michelle Magalhães e 
Ana Maria Sá.

Almoço de aniversário
Florinda Meirelles, conhecida pela 
arte de bem receber, resolveu co-
memorar o seu aniversário ofere-
cendo às amigas um delicioso al-
moço no Restaurante do Vinni, no 
Rio Vermelho. Na foto, Florinda e 
Tatiana Paraíso Carneiro.

Kátia e Eduardo Lisboa, pais 
da noiva, com os padrinhos, 
Rita e Livio Tourinho.

Flavia e Tiago Tourinho 
prestigiaram a bela recepção.

Delcker Melo também esteve 
presente no casamento e não 
escondia a sua alegria pelo 
sucesso da sua filha Natália 
Brandão.
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Vip

Encontro
Josival Marques com a bela filha 
Thaís Marques na comemoração 
do encontro da família no salão de 
eventos do Sol Marina Jacuípe.

Teatro
A atriz Evelin Buchegger, 
vencedora de mais um prêmio 
Braskem em 2019, deu um 
verdadeiro show de interpretação 
na peça “Sonho de uma Noite de 
Verão”, apresentada no Teatro 
Gregório de Mattos, em Salvador.

Imagens
Rita Moraes está rindo à toa com 
o sucesso das lindas imagens que 
vem fazendo da Santa Dulce e de 
Iemanjá. Já tem encomendas até 
2021.

Ouro
Claudinha Belfor não resistiu aos 
apelos dos seus clientes e abriu 
uma linda joalheria com o seu 
nome no 2º piso do charmoso 
Shopping Paseo, no Itaigara. Está 
um grande sucesso!

Clarice Confeitaria
Naiane Peixoto inaugurou em On-
dina a charmosa Clarice Confeita-
ria e recebeu os amigos Leoncio 
Neto, Monique Martins e Jimi Me-
deiros.  

Itaparica
Sheila Varela sempre consegue 
um tempinho para o banho de 
mar de fim da tarde, depois da 
maratona de projetos sociais que 
vem desenvolvendo na Ilha de 
Itaparica.

Brilho
Diana Magalhães e Carlos 
Araújo têm inovado cada vez 
mais nas peças exóticas de 
mármores, granitos e pedras 
naturais oferecidas pela 
sua Decorally, próxima ao 
aeroporto de Salvador.
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 Jornalista
July Isensee

Alma Baiana

Alma
Baiana

Tudo de bom
Como vem fazendo nos últimos anos, Licia Fabio fez o seu 
quartel carnavalesco “Casa do Bem Bahia!” e agitou o Restau-
rante Lafayette, na Bahia Marina, de sexta a terça, no Carnaval. 
Negra Cor, Rode Torres, Nata do Samba, Charlou, Água Fresca, 
Alvinho, GelaSamba, Faustão, Batifun e Mirela Bastos fizeram 
parte da programação musical deste ano. Sofisticação, segu-
rança, comodidade e um ambiente para lá de agradável com 
vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos são alguns 
dos requisitos da Casa Bem Bahia. Mais uma vez, Licia Fabio 
preparou o espaço especialmente para receber convidados, 
com conforto, serviço all inclusive premium, gastronomia com 
buffet assinado pelo Lafayette e muita badalação.

Momento lindo
Nayla Villas Boas e Leonardo 
Kraus, ao lado dos pais, Te-
resa e Paulinho Villas Boas, 
e Fátima Borges e Walter 
Kraus, tiveram uma bela ce-
rimônia de casamento ao 
entardecer no Restaurante 
Amado, animada pelas ban-
das de Alexandre Pires e Da-
niel Vieira, que reuniu cente-
nas de amigos no mais alto 
astral.

Me Brega, Baile!
A Sala do Coro do Teatro Castro 
Alves voltará a ser palco de um 
grande baile de dança de salão 
e política com o espetáculo “Me 
Brega, Baile!”, com estreia no 
dia 6 de março, às 20h. Produ-
zido pelo Coletivo Casa 4, cinco 
bailarinos intérpretes-criadores 
homossexuais utilizam a dança 
de salão como discurso político 
para reivindicarem a liberdade 
de serem e de existirem.

Re-programe 
A empresária e fisioterapeuta 
Lidiane Angelim participou do 
curso Conexão Cérebro/Intes-
tino ministrado pela renomada 
médica Denise Carvalho, pre-
miada pela World Gastroente-
rology Organization (WGO), 
realizado em Campinas-SP. Li-
diane, conhecida pelo trabalho 
que desenvolve à frente da sua 
Nutriderm, tem se especializado 
cada vez mais no tema em prol 
do aprimoramento dos serviços 
oferecidos na sua clínica. A pro-
fissional também é criadora do 
Método Re-programe, um pro-
grama de emagrecimento - com 
eficácia comprovada - que pro-
porciona mudanças positivas 
em diversas áreas da vida do 
paciente, de forma duradoura.

Destinos exóticos
Kika Mamede e Marcos Leão apresentaram aos amigos e 
clientes da Happy Tour os destinos exóticos mais desejados 
pela maioria das pessoas: Singapura, Tailândia e Dubai. O 
roteiro foi cuidadosamente preparado para que fosse uma 
viagem inesquecível. Entre os viajantes estavam: Mônica 
Bacelar e Marcelo Sacramento, Marcus e Patrícia Jatobá, 
Maurício Uzeda e Laura Scaldaferri, André Muniz, Tatiana 
e Renata Lessa, Nelinho e Tânia Borges, André e Kitty Bor-
ges, Américo e Adelina Carvalho, Fernanda Possa, Raquel 
e Joana Ferreira, Carla Carvalho, Mônica Mendes e Izilda 
Moaraes.

Nova diretoria
A Associação de Dirigentes de 
Empresas do Mercado Imobiliá-
rio da Bahia (ADEMI-BA) reele-
geu no dia 17 de fevereiro a nova 
diretoria da entidade. Concor-
rendo em chapa única, o atual 
presidente Cláudio Cunha será 
reconduzido ao cargo para o 
próximo biênio. Além de Cláu-
dio, fazem parte da chapa o vi-
ce-presidente Marcos Dias Lins 
Melo; o diretor administrativo-fi-
nanceiro Marcos Nogueira Vieira 
Lima; o diretor técnico Pedro de 
Oliveira Mendonça; o diretor de 
Habitação Eduardo Pedreira; a 
diretora comercial e de Marke-
ting Viviane de Brito da Fonseca; 
o diretor de Expansão de Merca-
dos André Luiz Duarte Teixeira e 
o diretor de Assuntos Ambien-
tais e Gestão Sustentável Rafael 
Cardoso Valente.

Artistas de rua 
Selma Santos e Bernard Snyder 
já estão trabalhando sem parar 
para a realização do 16º Festi-
val Internacional de Artistas 
de Rua da Bahia, que acontece 
no próximo mês em Salvador 
(Santo Antônio Além do Carmo 
e Ribeira), Senhor do Bonfim 
e Morro do Chapéu. Artistas e 
grupos nacionais e internacio-
nais farão shows gratuitos, em 
praças públicas, atuando e to-
cando bem perto do público, 
sem palco, no mesmo chão, na 
mesma luz, cara a cara com os 
espectadores, sempre lindo de 
se (vi)ver.

Parabéns!
Ewerton Visco celebrou o seu aniversário no último dia 10 e foi 
surpreendido pelos amigos e familiares no show de Saulo e Elba 
Ramalho. O diretor da Aliansce Sonae no Norte e Nordeste man-
teve a tradição festeira que acompanha a sua trajetória.  

Fábio Peixoto/Divulgação
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Não é à toa que a Bahia é o refúgio de diversas personali-
dades nacionais e mundiais no fim e no início de ano. Com a 
chegada do verão também por esta época, a nossa terra de 
cantos e encantos se torna ainda mais atraente para quem 
busca um momento de descanso ou celebração. A Let’s Go, 
sempre atenta aos melhores eventos, traz aqui um compi-
lado do que já aconteceu de bacana, além de dicas do que 
você ainda pode correr para aproveitar. Vamos, então, aos 
nossos destaques:  

Da Redação, colaborou
Matheus Pastori

VIBE POSITIVA
Capa da edição nº 47 da 
Let’s Go Bahia, o querido 
Saulo deu início aos seus 
ensaios de verão, intitula-
dos de “Saulo, Som e Sol”. 
O evento é realizado na 
Chácara Baluarte, no bair-
ro do Santo Antônio Além 
do Carmo. Com ingressos a 
partir de R$ 100 (inteira), o 
baiano já recebeu Iza e Jau, 
entre outros, em um cená-
rio irresistível à beira do 
pôr do sol da Baía de To-
dos-os-Santos. Clima ideal 
para curtir e relaxar com 
amigos.  

VAMOS VER O PÔR DO SOL
Na Bahia, não tem jeito, é im-
possível fugir da magia irre-
sistível do nosso sol de verão. 
E quem já assistiu ao entar-
decer na Ponta de Humaitá? 
É o que fazem Levi Lima e a 
Banda Jammil, que retornam 
ao seu lugar de origem e um 
dos cartões-postais mais 
bonitos de Salvador com os 
seus ensaios típicos da es-
tação; o local foi totalmente 
revitalizado. Esta é a quinta 
temporada do projeto que, 
desde 2015, agita a capital 
baiana e já levou mais de 150 
mil pessoas aos eventos.  

CONSOLIDAÇÃO
Festa eletrônica mais conhe-
cida de Salvador, a Sollares 
inovou com uma localiza-
ção ousada para a primeira 
edição do evento em 2020. 
Realizada no Estádio de Pi-
tuaçu, em edição Summer 
Festival, o selo da Concept 
Content contou com atra-
ções nacionais e internacio-
nais de peso, como KVSH, 
Mandrágora, Liu, Karielle, o 
duo Future Class e Costaed. 
O destaque especial ficou 
para o duo Vini Vici – um dos 
maiores projetos da atualida-
de, com passagem por festi-
vais como o Tomorrowland e 
o Ultra Music. 

SIMPLESMENTE LUXO
Com a proposta de “pé na 
areia”, a nona edição do Ré-
veillon Simplesmente Luxo 
foi realizada em um condo-
mínio de Praia do Forte. A 
programação contou com 
apresentações da musa Ive-
te Sangalo e da banda Tim-
balada. O evento ofereceu 
serviço all inclusive premium 
de bebidas e alimentação 
assinada pelo chef Bartô, do 
Soho, que serviu um menu 
exclusivo com entradas, me-
sas de queijos, sushis, sashi-
mis, além de opções para 
jantar. 

INOVAÇÃO NO CLUBE
ESPANHOL
O tradicional Réveillon do 
Clube Espanhol esteve de 
cara nova. Sofisticação nas 
instalações, gastronomia e 
bebidas de alta qualidade 
foram algumas das carac-
terísticas que marcaram o 
“Costa do Sol”. Com servi-
ços dos camarotes incre-
mentados, o palco ficou sob 
o comando da banda Filhos 
de Jorge e dos cantores 
Rode Torres, Denny Denan 
e Bigg. O Réveillon, que é 
uma produção da Niti Entre-
tenimento, 2+1 e Frog, teve 
direito a show pirotécnico, 
decoração temática e muita 
diversão! 

VIRADA NA CAPITAL
A Virada Salvador, festa de 
Réveillon oficial de Salvador 
– e maior festival da virada do 
ano do Brasil –, contou com 
mais de 70 horas de música 
e 26 atrações oficiais em cin-
co dias de festa. Consagrados 
nomes nacionais como Anitta, 
Alok e Paralamas do Suces-
so estiveram por lá. A conta-
gem para o Ano Novo, como 
já é tradição, foi comandada 
por Ivete Sangalo. Já Daniela 
Mercury, que dá nome à arena 
montada especialmente para 
a virada, manteve o seu tam-
bém emblemático “Pôr do 
Som”, encerrando oficialmen-
te as festividades no primeiro 
dia de 2020. 

Festas

GLAMOUR EM ITACARÉ
Ivete Sangalo também foi 
uma das estrelas do Réveillon 
Nº 1, maratona de cinco dias 
dedicados à virada do ano 
em Itacaré, no sul da Bahia. 
Assinado pelo consagrado 
empresário Victor Oliva, o 
evento contou com festas 
consecutivas de 28 de de-
zembro a 2 de janeiro. Tam-
bém fizeram parte do line-up 
o DJ Alok, as duplas Jorge & 
Mateus, Matheus & Kauan, o 
DJ Sunroi, Durval Lelys, Dre 
Guazelli e Zeh Pretim. 

CELEBRE
Desfrutar do melhor da gastronomia baiana, ao som de gran-
des atrações musicais. Celebrar a vida em alto estilo, tendo a 
Baía de Todos-os-Santos como vista principal. Esse foi o clima 
do Réveillon Celebre 2020, realizado na Bahia Marina, metro 
quadrado mais disputado de Salvador e que virou sinônimo 
de sofisticação, conforto e alegria. Ao som de Alexandre Peixe, 
Timbalada, Batifun e Tico, o requinte e a exclusividade foram os 
seus diferenciais. A gastronomia ficou por conta dos restauran-
tes Soho e Lafayette. 

Festas
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Festas

Ousado, o grupo formado pelos empresários Rodrigo Bouzon, Rafael Dias, Rodrigo Smith e Mau-
rício Azevedo, a Concept Content firmou-se como uma produtora que foge dos clichês baianos.  
Com trabalhos cheios de estilo e claramente pensados para se destacar do senso comum, as festas 
incentivam e valorizam a cena eletrônica local, fazendo de Salvador e da Bahia um promissor polo 
de grandes eventos do gênero. Exemplo disso é a famosa e já consagrada “Sollares”, além de no-
vos selos como a “Festa Hype”.  É também esse quarteto de produtores que realiza em território 
baiano os eventos “Só Track Boa”, do DJ Vintage Culture, e a “KRIOK”, vinda do Rio de Janeiro – 
reforçando por aqui outra força nacional: o funk. Isto só para citar alguns dos feitos do grupo.  Foi 
nesse clima de mistura que a Concept realizou, entre os últimos meses de dezembro e janeiro, o 
Guarajuba Music Festival. Com o apoio da Let’s Go Bahia, o projeto gigantesco foi resultado da 
união de três dos mais disputados selos de festas do Estado: a “Festa Hype”, o “Guarajuba Sun-
set” e o “Bailão”. Em três dias, foram recebidas atrações como Vintage Culture, Kevin O Chris, MC 
Rebecca, ÀTTOOXXÁ, Bhaskar e Cat Dealers em um projeto que já começou com sucesso. Veja a 
seguir uma seleção de momentos que retratam bem essa maratona de diversão. 

conceitoO segredo está no

FESTAS



96 | Let’s Go Bahia Jan/Fev 2020 Jan/Fev 2020   Let’s Go Bahia | 97 

Festas
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a velha câmera fotográfica e, 
quem sabe, filmar em Super 
8, um hobby muito charmoso! 
Deixe o celular de lado e use-
-o apenas para o necessário, 
se esforce para se desconec-
tar da correria do dia a dia, da 
agenda lotada e da poluição 
dos sentidos com a avalanche 
de informações que recebe-
mos a todo instante. Clareie a 
sua mente, sinta a sua respira-
ção e escute o seu coração! 

PROGRAME-SE!

Em 2020, o MASP vai se dedi-
car à investigação do corpo e 
dos movimentos no ciclo His-
tórias da Dança, homônimo de 
uma mostra coletiva que acon-
tecerá em junho. Os destaques 
do calendário são a mostra do 
carioca Hélio Oiticica (1937-
1980), programada para mar-
ço. Na ocasião, serão recriados 
os famosos parangolés, vestes-
-estandartes que tiveram a sua 
elaboração influenciada pela 
convivência do artista com a 
escola de samba Mangueira. 
O mestre francês Edgar De-
gas (1834-1917) terá abertura 
em outubro, com uma exposi-
ção que contará com 150 tra-
balhos. Em dezembro, será a 
vez da carioca Beatriz Milha-
zes, uma das brasileiras mais 
reconhecidas na arte contem-
porânea. Além dessas mostras, 
também ocorrerão exposições 
da francesa Mathilde Rosier e 
das americanas Senga Nengu-
di e Trisha Brown e a exibição 
de vinte obras do museu mexi-
cano Jumex. 

tão prontas, já causaram o seu 
impacto e, além disso, contêm 
histórias e memórias. 

5. Compre local
Dê preferência para marcas e 
negócios locais, preocupados 
por produzir de forma mais jus-
ta e sustentável. Os consumi-
dores são os verdadeiros finan-
ciadores das marcas. Invista 
naquilo que quer ver florescer. 

Carvalhal é autor do  
best-seller “A Moda Imita a 
Vida: Como Construir uma 
Marca de Moda” (2014), “Moda 
com Propósito” (2016) e “Viva 
o Fim: Almanaque de um Novo 
Mundo” (2018), todos publica-
dos pela Companhia das Le-
tras. 

DETOX DIGITAL
Aproveite o período das festas 
e as férias de verão para um 
“digital detox”. As exigências 
do mundo superconectado em 
que vivemos trazem um gran-
de impacto para a saúde men-
tal e emocional. Procure viver 
experiências e memórias junto 
com amigos e familiares sem 
usar o seu smartphone para 
realizar registros. Uma boa 
ideia para 2020 é voltar a usar 

Adriana Cravo
Relações Públicas

Life Style

Almanaque de
um novo mundo

Mais uma década se passa e 
mais um ano começa repleto 
de desejos e expectativas. As 
listas são uma marca desses 
períodos e fazem parte da re-
flexão da passagem. Sem dú-
vida, a demanda das próximas 
décadas é cuidar do planeta 
em que vivemos. E nós pedi-
mos ao consultor e escritor 
Alexandre Carvalhal, precursor 
do propósito na moda e espe-
cialista em Design Sustentá-
vel, cinco dicas para começar 
a próxima década de forma 
consciente e alinhada com 
uma perspectiva positiva de 
futuro.

1. Bye-bye, plástico!
Plásticos de único uso, como 
canudos, copos descartáveis 
e até sacolas plásticas, conso-
mem o mesmo petróleo que é 
utilizado para fazer remédios e 
energia, e depois de descarta-
dos demoram séculos para se 
decompor, liberando gases de 
efeito estufa enquanto apo-
drecem.  

2. Segunda sem carne
A produção de carnes é a maior 
responsável pelo desmatamen-
to ilegal da Amazônia, que im-
pacta totalmente no clima do 
planeta. A mudança para uma 
dieta vegana/vegetariana já foi 
indicada pela ONU como uma 
solução para problemas climá-
ticos. Comece experimentando 
abrir mão da carde às segun-
das-feiras. 

3. Vá de bike
Procure transportes alterna-
tivos, como a bicicleta, o ska-
te, o patinete… eles economi-
zam combustível, além de não 
emitirem gases prejudiciais ao 
meio ambiente. 

4. Reuse roupas
Repetir roupa ao invés de 
comprar novas é uma das for-
mas mais sustentáveis de se 
expressar. Mas caso queira 
comprar uma roupa nova, as 
de brechó são as mais susten-
táveis que existem, pois já es-

Fotos: divulgação
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Lídia de
Oxum
Os mestres baianos Ildásio Ta-
vares e Lindembergue Cardoso 
deram vida a Lídia de Oxum. Um 
escreveu, o outro musicou e o que 
Grande Otelo sonhou se realizou! 

Por Marília Simões

Ópera Baiana 

A ópera é um espetáculo cê-
nico que reúne a arte do can-
to, da declamação e da dança. 
Uma performance plural que 
exige habilidades técnicas do 
seu elenco, em geral, nume-
roso. Uma interface de teatro 
e música, com interpretações 
simultâneas. 

A ópera baiana “Lídia de 
Oxum” foi criada para os ne-
gros. Baseada na peça “O Ba-
rão de Santo Amaro”, de au-
toria do baiano multidimen-
sional Ildásio Tavares (1940 
– 2010), poeta, escritor e pro-
fessor encantado pela Bahia, 
por suas crenças e por seu 
povo que tanto representou e 
valorizou em suas obras lite-
rárias. Esta é a parte textual 
da ópera, chamada de libreto. 
A parte musical foi composta 
por Lindembergue Cardoso 
(1939 – 1989), um dos maio-
res nomes da música erudita 
baiana, autor de mais de uma 
centena de obras.  

A história dessa ópera co-
meça no final da década de 
1970, com uma queixa do ator 
Grande Otelo (1915 – 1993) ao 
romancista Ildásio Tavares de 
que o teatro brasileiro era ca-

Capa

sil e encontrou provocação 
e motivação para colocar a 
ideia no papel e dar vida a 
ideais, em forma de enredo e 
personagens. 

Em 1986, depois de 16 anos, 
a peça estava pronta para de-
butar. As tentativas de ence-
ná-la não vingaram. Em 1987, 

rente de textos para negros. 
O autor foi desafiado a escre-
ver uma peça para ele ence-
nar. A missão foi dada e muito 
bem cumprida!  

Ildásio já tinha uma semen-
te de vontade plantada para 
escrever algo sobre a luta do 
negro pela liberdade no Bra-
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Lídia é a
beleza e a força, 

é o amor e a 
razão, é a voz 

que acalma, mas 
também a que 

grita por guerra. 
Não se enganem, 
pois a fragilidade 

não lhe é uma 
virtude. Lídia é de 

Oxum

Irma Ferreira,
intérprete da personagem 

Lídia de Oxum

Fotos: Diney Araujo
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         Quando Ildázio Jr. e Gil Tavares me convidaram para 
fazer esse trabalho eu fiquei fascinado. Porque ópera 
é um lugar elitizado. E o que me fascinou foi ver uma 
composição erudita galgada em bases populares. Uma 
ópera brasileira, negra, em português, com pequenos 
trechos em iorubá. É incrível! Uma obra como essa, 
encenada, revelando os problemas de identidade da 
classe social opressora, me deixa esperançoso. Eu 
trabalho há mais de 30 anos com teatro e com óperas, 
também fora do Brasil. Na Romênia, por exemplo, tive 
a oportunidade de trabalhar com óperas apresentadas 
nas ruas, nas praças públicas; e lá o público prestigia. 
Então, a minha esperança com um trabalho desse tipo, 
com um libreto de Ildásio Tavares, com a valorização 
da cultura negra, na qual os tambores e os atabaques 
falam, é que a obra seja acessível para todos

Márcio Medina,
cenógrafo da ópera

em um encontro casual entre 
o escritor e o músico, foram 
trocadas ideias e eles chega-
ram ao consenso de que am-
bos gostariam de fazer uma 
ópera. Uma ópera negra, em 
homenagem ao centenário da 
Abolição da Escravatura, que 
seria comemorado no ano se-
guinte. 

“Sonho que se sonha só é 
só um sonho que se sonha só. 
Mas sonho que se sonha jun-
to é realidade”, já cantava o 
maluco-beleza Raul Seixas. E, 
assim, a ópera baiana “Lídia 
de Oxum” se tornou um so-
nho real! 

Uma realidade que foi apre-
sentada pela primeira vez em 
1994, no palco principal do 
Teatro Castro Alves, e é consi-
derada a primeira montagem 
do tipo no Brasil, em língua 
portuguesa, que trata da te-
mática afro-brasileira. A pri-
meira ópera baiana! 

Em maio de 1995, foi en-
cenada pela segunda vez, ao 
ar livre, às margens da Lagoa 
do Abaeté, em Salvador, para 
um público de cerca de 30 
mil espectadores. Um projeto 
ousado e arrebatador! Em se-
guida, a ópera foi apresenta-
da em diversos palcos brasi-
leiros. “Lídia de Oxum” foi um 
espetáculo criado por uma 
causa, para causar, para ficar, 
para fazer história. E cumpriu 
todos os seus papéis.   

Bodas de Prata da criatura. 
Bodas de Carvalho dos
criadores
Em 2019, em homenagem 
aos 80 anos de nascimento 
dos seus criadores, a criatu-
ra – a ópera baiana “Lídia de 
Oxum”, depois de 25 anos da 
sua estreia – voltou ao palco 
principal do Teatro Castro Al-
ves para uma nova encena-
ção. Proporcionando a uma 
nova geração a oportunidade 

Foto divulgação

     Coordenar 
‘Lídia de Oxum’ 
sempre foi um 

sonho para mim 
e, acima de 

tudo, um misto 
de  promessa/

desafio feito ao 
meu saudoso e 
brilhante pai

Ildázio Taveres Júnior,
diretor-geral

novembro, data em que se 
celebra o Dia da Consciên-
cia Negra. 

“Coordenar ‘Lídia de 
Oxum’ sempre foi um so-
nho para mim e, acima de 
tudo, um misto de  pro-
messa/desafio feito ao 
meu saudoso e brilhante 
pai, no dia 31 de outubro 
de 2010, quando em um 
derradeiro momento, o 
vendo partir, disse a ele 
que sim, que eu não 
pouparia esforços 
para fazer ‘Lídia de 
Oxum’ acontecer!”, 
conta Ildázio Júnior 
sobre o seu sonho, 

vel e diversa, levando adian-
te a obra do nosso pai. Seria 
bem melhor que estivéssemos 
montando esta ópera com 
uma perspectiva histórica, 
como uma advertência da ver-
gonha que o país já foi, para 
que aprendêssemos com os 
nossos erros e não permitísse-
mos jamais que algo parecido 
retornasse. Um pouco como 
faz a Alemanha em relação ao 
Nazismo. Mas, infelizmente, 
não prestamos contas à histó-
ria. Montar ‘Lídia de Oxum’ é 
denunciar, agora, a marginali-
dade forçada do negro, a sua 
falta de acesso à educação, ao 
trabalho, aos cargos políticos. 
É sentirmos que ainda somos 
escravocratas, racistas, e esta-
mos em um país que elegeria o 

de acompanhar essa mega-
produção que tanto nos or-
gulha por ser baiana. Sim, nós 
temos uma ópera para cha-
mar de nossa! 

De pai para filhos
Os filhos de Ildásio Tavares, Il-
dázio Tavares Júnior e Gil Vi-
cente Tavares, assumiram, res-
pectivamente,  a coordenação 
geral e a direção artística do 
espetáculo, apresentado entre 
os dias 21 e 23 de novembro 
de 2019, logo após o dia 20 de 

também realizado. Um sonho que começou a ser dese-
nhado e planejado por ele em 2014. Foram cinco anos 
de gestação para “Lídia de Oxum” renascer. E ela re-
nasceu recheada de Axé! 

Uma superequipe de 200 pessoas trabalhou para 
que oito solistas, além do coro, a Orquestra Sinfô-
nica da Bahia, o corpo de balé e a percussão subis-
sem ao palco, fazendo o enredo ganhar vida duran-
te quase duas horas de apresentação. “É um es-
petáculo com um cunho histórico, com contribui-
ção para dignificar a cultura afrodiaspórica - tão 
importante para a formação do povo brasileiro, 
da cultura brasileira, da identidade de um país 
que, ainda oficialmente, se nega a perceber-se 
colorido, em todos os seus matizes de cor e gê-
nero”, define Gil Vicente Tavares. 

E ele completa: “É uma alegria imensa estar 
com o meu irmão, junto a uma equipe incrí-

Foto: Diney Araujo

Foto: Diney Araujo
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Quatro profissionais ficaram 
responsáveis pela maquiagem 
do elenco. Anne Costa, 31, fez 
parte da equipe. Ela atua há 
sete anos no ramo e nunca ti-
nha trabalhado para uma ópe-
ra. Até então, a sua experiên-
cia com maquiagem artística 
tinha sido para peças de teatro 
e espetáculos circenses. Anne 
considera que as linhas de cos-
méticos, hoje, já oferecem de 
forma satisfatória produtos 
suficientes para a pele negra, 
contribuindo para a qualidade 
estética do trabalho. “Venho 
atuando na maquiagem des-
de uma época em que apenas 
as marcas profissionais davam 
opções mais diversificadas de 
produtos para a pele negra. E 
apenas algumas delas existiam 
no mercado de Salvador. Co-
mecei sem ter produtos que 
realmente atendessem a esse 
público, havendo a necessida-
de de importá-los, tornando 
também mais caro o serviço. 
Nos últimos 10 anos, as mar-
cas mais acessíveis evoluíram 
muito na tecnologia, tornando 
mais populares as cores mais 
diversas”, analisa Anne. 

Cícero Allouza, 32, foi outro 
maquiador no espetáculo. No 
mercado há seis anos, ele tam-
bém nunca tinha trabalhado 
para uma ópera e vê com bons 
olhos o crescimento e a con-
solidação do mercado de ma-
quiagem em Salvador, sobre-
tudo na área das makes con-
ceituais. “A maquiagem vem 
ganhando um espaço enorme 
e hoje é possível encontrar em 
nossa cidade produtos para fa-
zer todo tipo de efeito. Antes, 
eu precisava trazê-los de fora, 
às vezes de São Paulo. Era di-
fícil encontrar aqui na Bahia 
produtos para efeitos tão es-
pecíficos, mas hoje eu acredito 
que isso não é mais um proble-
ma”, declara o profissional que 
se sente realizado com o que 
faz. 

QUARTETO DE 
MAQUIADORES 

Barão de Santo Amaro, jamais 
Lourenço e muito menos To-
más de Ogun”. 

É história, é cultura, é políti-
ca, é arte, é espetáculo, é ópe-
ra, é Bahia. É “Lídia de Oxum” 
dando oportunidade para a 
classe artística baiana! Audi-
ções foram realizadas para a 
composição do elenco da ópe-
ra. A cantora Margareth Mene-
zes interpretou Lídia de Oxum 
na década de 1990. A Lídia de 
Oxum de 2019 ficou sob a res-
ponsabilidade da cantora Irma 
Ferreira, graduada e mestre 
em Música pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). “A 
ópera ‘Lídia de Oxum’ é mais 
um passo que nós, cantores lí-
ricos negros da Bahia, damos 
dentro de um, ainda longo, 
processo de ocupação e apro-
priação do protagonismo na 
cultura operística de Salvador. 
Representar a Lídia de Oxum 

A experiência
do trabalho para 
a ópera ‘Lídia de 
Oxum’ foi muito 

empolgante, pois nos 
proporcionou enxergar 
a nossa arte por outra 
perspectiva. Maquiar 
para um espetáculo 
que acontece em um 
teatro grande como 

o Castro Alves requer 
uma análise completa 
do resultado. Depois 

de tudo pronto, temos 
que ir para que o 

público veja como 
ficou o resultado no 

palco
Cícero Allouza,

maquiador

foi um grande presente; trata-
se de uma mulher forte que, 
por ideologia, é muito mais do 
que vemos no espetáculo”, co-
menta Irma.  
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Conexão Brasil-Portugal

Salvador e Lisboa 
nos caminhos do turismo

Originadas da mesma fonte portuguesa, 
com certeza! Ricas em patrimônios 
 históricos semelhantes, as cidades  

retomam os investimentos turísticos a 
todo gás, fomentando as suas atividades 

econômicas
Por Marília Simões

Que tal um acarajé com vinho 
verde? Ou preferes um bolinho 
de bacalhau com água de coco? 
Para adoçar, sugerimos um pas-
tel de Belém ou uma cocada. 
Por que não uma mistura de 
tradições e de mesmas inten-
ções, se crescemos no mesmo 
berço? Pois sim... Assim estão 
caminhando Salvador e Lisboa. 
Esta última deu um up no seu 
trade turístico na última década. 
Está no top 10 das cidades eu-
ropeias com o crescimento mais 
acentuado e entre as preferidas 
para viajar por lazer, de acordo 
com o estudo de 2018 do Global 
Destination Cities Index. O turis-
mo nacional tem crescido mais 
de 10% ao ano, desde 2014. O 
Banco de Portugal prevê que os 
gastos de turistas estrangeiros 
no país irão triplicar até 2021.

Nosso turismo em números
No Brasil, o Ministério do Turis-
mo registrou que as despesas 
de visitantes estrangeiros no 
país, em 2019, atingiram US$ 
5,913 bi. Ficando estável em 
relação a 2018 (US$ 5,921 bi). 
O órgão registra ainda que os 
destinos mais demandados no 

último ano foram São Paulo 
(SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasí-
lia (DF), Curitiba (PR), Salvador 
(BA) e Fortaleza (CE). Salvador 
segue crescendo nas suas esta-
tísticas de turismo. Em 2018, re-
gistrou um fluxo turístico de 9,3 
milhões de pessoas – superando 
os 9 milhões de 2014, quando 
foi sede da Copa do Mundo – e 
atingiu o melhor desempenho 
dos últimos oito anos, conforme 
dados da Secretaria Municipal 
de Turismo. 

Vislumbrando um cresci-
mento como Lisboa, Salvador 
conta com o apoio de relações 
da Câmara Portuguesa de Co-
mércio no Brasil – Bahia, insti-
tuição com sede em Salvador, 
fundada em 2003, apoiada 
pela Federação das Câmaras 
de Comércio Portuguesas no 
Brasil. A Câmara promove e dá 
suporte à comunidade empre-
sarial luso-brasileira. O empre-
sário Ricardo Galvão é o presi-
dente da instituição e está no 
seu segundo mandato, no biê-
nio 2019-2021. Ele considera a 
relação da Câmara com a capi-
tal portuguesa como a melhor 
possível. “Portugal, que em 
extensão geográfica cabe den-
tro do Estado de Pernambuco, 
acolhe mais de 20 milhões de 
turistas, anualmente. O Bra-
sil recebe entre 6 e 7 milhões. 
É um fator muito importante 

para o turismo local mirar nes-
se exemplo e focar nas ações”, 
comenta Galvão, demonstran-
do segurança e motivação.

Portugal Revive, Salvador
Revitaliza
Em 2016, Portugal implantou 
o Programa Revive, com o ob-
jetivo de recuperar e valorizar 
patrimônios públicos subutili-
zados, gerar investimento, criar 
postos de trabalho, diversificar 
e ampliar a oferta de produtos 
turísticos. Em três anos, o pro-
grama deu um drible na crise 
portuguesa. “Estamos traba-
lhando para que o Poder Públi-
co se espelhe no exemplo do 
Programa Revive como referên-
cia para alavancar ainda mais o 
nosso turismo. Queremos ajudar 
no processo para reviver o co-
mércio na região antiga de Sal-
vador”, explica o presidente da 
Câmara Portuguesa na Bahia.

A Câmara atua em todo o 
Estado e não apenas em Salva-
dor. Tem missões empresariais 
de contatos permanentes com 
prefeituras municipais para 
apresentar o interior baiano a 
Portugal. A Secretaria de De-
senvolvimento e Urbanismo 
(SEDUR) da Prefeitura Muni-
cipal de Salvador instituiu em 
2017 o Programa de Incentivo 
à Restauração e Recuperação 
de Imóveis do Centro Antigo 

de Salvador - Revitalizar, com 
o objetivo de estimular a re-
qualificação dos imóveis lo-
calizados na região, trazendo 
de volta o movimento e a cir-
culação de pessoas. Além de 
proporcionar incentivos fiscais 
para os imóveis em desuso. 

A Câmara Portuguesa apoia 
a iniciativa que une Bahia e 
Portugal, com o propósito de 
recuperar construções e edi-
fícios históricos, por meio do 
Programa Revitalizar, com in-
tegração ao programa portu-
guês Revive. 

O vice-presidente da Câma-
ra Portuguesa de Comércio da 
Bahia, Paulo Marques, come-
mora o incentivo: “Todo tipo de 
apoio do Poder Público para a 
iniciativa privada é importante, 
porque fomenta investimentos 
e a geração de emprego e ren-
da, movimentando a economia, 
além de dar o merecido valor 
ao Centro Histórico de Salvador, 
o principal do Brasil, com mais 
de 3 mil imóveis tombados pela 
UNESCO”.

Salvador, a primeira capital 
do Brasil na colonização portu-
guesa, vai se revitalizar, fortale-
cendo e revivendo essa irman-
dade com Lisboa, a capital de 
Portugal. Unem-se as capitais, 
ganha o turismo, usufruem os 
turistas, aumentam os investi-
mentos, valoriza-se a história!  
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um pequeno grande país
Luxemburgo:

O país e a sua capital carregam 
o mesmo nome. Conta a histó-
ria que o local surgiu quando 
o conde Sigfrid comprou uma 
fortificação chamada Castellum 
Lucilinburhuc, lá pelos anos de 
963. A capital tem, aproxima-
damente, 100 mil habitantes e 
é uma das cidades mais ricas 
do mundo.

Não é um destino muito 
procurado por brasileiros, mas 
possui uma grande colônia de 
portugueses, fazendo com que 
a nossa língua seja muito falada 

repleta de turistas a qualquer 
hora em busca de diversão nos 
muitos pubs e restaurantes.

Ladeando essa paisagem 
estão as Casamatas do Bock, o 
ponto turístico mais visitado da 
cidade. Um conjunto de túneis 
com 23 km de extensão esca-
vados na rocha e que ficava na 
parte baixa do castelo, onde 
hoje está o centro histórico, e 
que serviu de abrigo para as 
tropas e os seus cavalos du-
rante as guerras. Uma das for-
talezas mais estratégicas da 
Europa, cobiçada por diversos 
exércitos estrangeiros ao longo 
da história.

Pelas ladeiras ou de eleva-
dor se chega ao centro histó-
rico, que é tombado como pa-
trimônio da UNESCO. Com rua-

Aquele cantinho do mundo que mais parece ter saído das páginas 
de um livro de contos de fadas, assim é Luxemburgo! O único grão-
ducado do mundo, embora pequeno em tamanho, esconde belezas 
e muitas surpresas 

Por Alan e Déborah Fontes

zinhas estreitas, monumentos, 
jardins e edificações seculares, 
parece que a qualquer momen-
to vamos cruzar com um per-
sonagem de outra época.

O discreto Palácio Grão-du-
cal, residência oficial do grão-
duque, é bastante procurado 

cidade ficam os prédios altos 
com avenidas largas, as sedes 
das instituições financeiras, 
museus e casas de espetácu-
los. O imponente prédio da 
Filarmônica de Luxemburgo, 
com a sua acústica elogiada, é 
parte importante do processo 
cultural vivido pelo país e que 
o fez receber por duas vezes 
o título de Capital Europeia da 
Cultura. Da mesma forma, o 
Mudam, Museu de Arte Moder-
na do Grão-Duque Jean, com a 
sua coleção de arte contempo-
rânea, também contribuiu para 
esse processo, recebendo um 
público recorde no ano da sua 
inauguração.

Membro-fundador da União 
Europeia, da OTAN e da ONU, 
entre outros títulos, Luxem-

por lá, fora os idiomas oficiais: 
francês, alemão e luxembur-
guês.

A cidade de Luxemburgo é 
dividia pelas partes alta e baixa. 
No alto estão o centro histórico 
e a cidade nova, ligadas à re-
gião da Gare pela La Passerelle, 
de onde se tem uma vista privi-
legiada da parte baixa.

Com a sua belíssima arqui-
tetura medieval, a parte baixa, 
além de ser a região mais an-
tiga da cidade, também abriga 
um dos pontos mais bonitos 

do vale: o prédio da Abadia 
Neumünster, que hoje funciona 
como centro cultural, e o Rio 
Alzette, entrecortando a paisa-
gem. Essa vista de tirar o fôlego 
se tem passeando pela Corni-
che, um platô que acompanha 
o vale e de onde todas as suas 
fotos serão verdadeiros car-
tões-postais; não à toa, esse lo-
cal recebe o título de “varanda 
mais bonita da Europa”. Toda 
essa região também é conheci-
da como Grund e está sempre 

pelos turistas para fotos e para 
assistir à troca da guarda. Bem 
em frente dele fica a Nathalie 
Bonn Chocolate House e o seu 
famoso chocolate quente, com 
mais de 100 sabores, em um 
prédio medieval clássico data-
do de meados do século XV.

Bem próximo dali fica a prin-
cipal praça da cidade, a Guillau-
me II, onde acontecem as fei-
rinhas de Natal, de artesanato, 
festas e afins. Não muito longe 
e também com importância 
histórica, encontramos a Praça 
da Constituição, que abriga a 
estátua da mulher dourada, a 
Gëlle Fra, em homenagem aos 
combatentes de guerra. É daí a 
melhor vista para a Ponte Adol-
phe e para os lindíssimos fogos 
que acontecem no dia nacional 
luxemburguês.

Quase ao lado fica a Cate-
dral de Notre Dame, erguida 
em 1612 pelos jesuítas, em ar-
quitetura barroca e que merece 
um pit stop para apreciar a sua 
beleza. A Ponte Adolphe é ou-
tro cartão-postal e símbolo da 
cidade de Luxemburgo. Com 
os seus 154 metros de compri-
mento, abriga no piso inferior, 
logo abaixo do tráfego de car-
ros, uma ciclovia com acesso 
para pedestres. A ponte fica 
sobre o Vale do Pétrusse, um 
parque verde ideal para ativi-
dades físicas ao ar livre ou para 
um piquenique em família.

Na parte mais moderna da 

burgo tem relevante importân-
cia nas relações internacionais. 
Possui um dos maiores PIBs 
per capita do mundo e 57% da 
sua população, que só cresce, 
é de imigrantes. Um país gran-
de em história, grande em be-
lezas naturais e preocupado 
com a qualidade de vida do 
seu povo, Luxemburgo é um 
pequeno notável! F
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Apresentador e  
influenciador digital

@garimpando.life

Marcelo Sampaio

Encantadora e
exuberante

Rússia

Garimpando

Sim, eu tinha muitas expectativas 
com relação a essa jornada pela 
Rússia e posso dizer que todas 
foram superadas: encantou-me 
além do esperado. O país todo 
vive uma ebulição, o povo está 
aberto a receber a todos, o tem-
po inteiro. Um grupo amado de 
amigos me acompanhou nessa 
viagem tão sonhada e isso fez 
toda a diferença. 

Fomos recebidos pelo exem-
plar Rusmice, receptivo russo 
especializado no mercado bou-
tique cultural, com guias russos 
sensacionais que falam o nosso 
idioma fluentemente. É impres-
sionante o serviço prestado por 
eles, a organização do roteiro, os 
restaurantes e hotéis escolhidos 
nesse garimpo por esse país en-
cantador. 

São Petersburgo, imperial, 

tem uma poesia no ar. A cidade 
dos Czares e da alta aristocracia 
encanta com a sua exuberante 
arquitetura e belezas. A cidade 
respira história e nos coloca cara 
a cara com as riquezas de 200, 
300 ou mais anos atrás. Palácios, 
museus, basílicas e monumentos 
espetaculares estão abertos a to-
dos os visitantes. 

Muitas obras de arte indescri-
tíveis fazem do Hermitage um 
museu incomparável, nele há 
uma diversidade de afrescos e 
joias russas e internacionais por 
todos os lados. O Museu Fabergé 
também nos entrega preciosida-
des em forma de ovos adornados 
com muitas pedras preciosas e 
muito ouro. Uma coleção particu-
lar de joias assinadas belíssimas! 

As igrejas e basílicas são ver-
dadeiras odes ao luxo, mostran-

do a religiosidade de uma forma 
talvez mais suntuosa do que a já 
conhecida no Vaticano. A Cate-
dral do Sangue Derramado, intei-
ra feita de mosaicos, nos tirou o 
fôlego. 

A gastronomia de São  
Petersburgo foi um capítulo à 
parte, pois fomos a tradicio-
nais restaurantes russos, alguns 
criadores de pratos conheci-
dos internacionalmente, como 
o strogonoff, onde nos serviram 
a autêntica iguaria tão aprecia-
da pelos brasileiros preparada à 
base de filet mignon, mostarda, 
creme de leite e cogumelos, ser-
vido com purê de batatas. 

Nosso hotel, o Astoria Roc-
co Forte, em frente à Basílica de 
Santo Isaac, foi impecável e abriu 
as portas do seu palácio com 
todas as honras, prestando-nos 
um serviço memorável. O café 
da manhã foi um dos melhores 
e mais sofisticados que já tomei 
na minha vida. São Petersburgo 
é um cartão-postal com os seus 
lugares icônicos, como o Lago 
dos Cisnes, inspirador do famoso 
ballet e músicas de Tchaikovsky. 
Os trens foram os nossos trans-
portes entre as cidades, propor-

cionando-nos paisagens lindas 
por campos majestosos e lugares 
pitorescos. 

Chegamos a Moscou, onde 
também o meu queixo caiu, e 
diferente do que eu imaginava, 
encontrei uma cidade superilumi-
nada e grandiosa, com alto astral 
e energia o tempo todo. Mesmo 
no frio e na neve, as ruas estavam 
lotadas de pessoas caminhando 
com fisionomias felizes e para 
cima. Havia música, cores, risadas 
e agito por onde passávamos. Fi-
camos hospedados em frente ao 
Teatro do Ballet Bolshoi, no Ararat 
Park Hyatt. Que estrutura sensa-
cional nos ofereceram! Um dos 
melhores hotéis de alto luxo em 
que já me hospedei em capitais 
do mundo, e estava a poucos me-
tros da Praça Vermelha. Por falar 
em Praça Vermelha... Que lugar 
é esse, meu Pai? Ao chegarmos 
ali, constatei de vez que estava 
na Rússia. A icônica Basílica de 
São Basílio, muito conhecida por 
suas torres com domos colori-
dos, é um choque de beleza. Ela 
foi construída por ordem do Czar 
Ivan, o Terrível, no período entre 
1555 e 1561. 

Uma parte importante da his-
tória e da vida cultural de Moscou 
se concentra no complexo de 
prédios do Kremlin e podem ser 
citados museus, igrejas e prédios 
governamentais que foram sendo 
construídos dentro da fortaleza 
moscovita. É impressionante ver 
como o país abriu as suas portas 
ao mundo atual, em apenas 30 
anos pós-Perestroika. Lojas de 
grifes internacionais, restaurantes 
premiados e a alta sofisticação 
estão por todos os lados da capi-
tal russa. 

A cultura é um ponto de gran-
de destaque. O Teatro Bolshoi e o 
seu corpo de ballet encantam em 
suas apresentações e tivemos a 
oportunidade de assistir a um be-
líssimo bailado, assim como assis-
timos a um sensacional espetácu-
lo do tradicional circo russo.   

Moscou possui vários parques 
e todos muito arborizados e ex-
tremamente bem cuidados. O 
Museu da Cosmonáutica é um 
capítulo à parte e ver a evolução 
do contato com o espaço foi deli-
rante. Visitamos também o maior 
bunker da Guerra Fria e confesso 
que ali fiquei bastante apreensivo, 
apesar de ter adorado esse olhar 
vintage para algo que vemos ape-
nas nos filmes de espiões. Nos 
arredores da capital visitamos 
vilarejos e cidades pequenas mui-
to charmosas, mas foi o Mosteiro 
da Trindade-São Sérgio, um cen-
tro espiritual da Igreja Ortodoxa 
russa em Zagorsk, que mais nos 
emocionou.  

Comer em Moscou foi algo im-
pressionante, pois os restaurantes 
são ultramodernos e possuem 
uma gastronomia premiada inter-
nacionalmente, com sabores an-
tenados com o mundo. Piramos 
nos lindíssimos Ruski, Bochka e 

Chips. Vivi dias únicos e junto a 
meus garimpeiros fui presente-
ado com essa oportunidade de 
receber tamanho conhecimento 
e tantos momentos de alegria e 
bem-estar. A Rússia é surpreen-
dente. Tenho a plena certeza de 
que só trouxemos as melhores 
das impressões! 

Fotos: arquivo pessoal
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De saltar aos 
Ora, é o conjunto da obra que 

vai para o famoso feed – não 
sabe o que é isso? Pois tratamos 
de te atualizar: feed, no mundo 
virtual, particularmente no Ins-
tagram, é o conjunto de fotos e 
vídeos postados por alguém. A 
área nobre de todo perfil. Esses 
posts podem ser harmônicos, se-
guir um estilo ou não. Pode pare-
cer simples, até supérfluo, mas é 
algo levado tão a sério que já faz 
parte de muitas das disciplinas 
de quem estuda Comunicação. 
Afinal, não é fácil saber como 
se destacar entre os mais de 60 
milhões de brasileiros somente 
naquela rede social, de acordo 
com dados recentes da agência 
eMarketer.

“A disposição do feed das 
organizações e de figuras pú-
blicas tem sido muito analisada 
por pesquisadores e estudantes 
de Comunicação, o que implica 
em uma nova composição de 
conteúdos imagéticos e textuais. 
O mundo físico, ou off-line, tem 
se misturado ao mundo digital, 
ou on-line, apresentando o que 
chamamos de all-line. Essa reor-
ganização permitiu às empresas 
desenvolverem os ambientes 
“instagramáveis”. A atmosfera 
criada é muito importante para 
a repercussão da marca, pois, 
apesar de desenvolver uma es-
trutura que é compartilhada 
com todos os seus consumido-
res e usuários, permite a cada 
indivíduo apresentar a singu-
laridade do seu olhar através 
do seu repertório”, diz Milene 
Moura, pesquisadora de Cultu-
ra Digital e líder de Qualidade 
Nacional da Rede Laureate 
Universities.

Com praticamente tudo res-
significado, a força da rede so-
cial tornou-se tão grande que 
os consumidores conectados 
tendem a fazer suas escolhas de 
onde consumir a partir da óti-
ca do “instagramável”. Por isso, 
ambientes com o visual estimu-

olhos

Você já ouviu falar de espaços 
“instagramáveis”? O conceito de 
espaços “instagramáveis” surgiu 
na internet como uma conse-
quência típica das sociedades 
conectadas e está relacionado à 
necessidade de compartilhar just 
in time as suas experiências com 
os amigos e seguidores.

Quando  
resolvi mudar a de-

coração do  
escritório, a ideia 

era justamente dar 
ao nosso espaço 

toda uma identida-
de e personalidade, 
exatamente como 

buscamos  
posicionar a revista 
no mercado. Adria-
na e Mércia Sales 

acertaram em cheio 
na disposição dos 

móveis e nos  
detalhes  

sugeridos

Verônica Villas Bôas,   
publisher da Let’s Go Bahia

lante se tornaram uma das mais 
usadas estratégias de marketing 
dos últimos tempos. Quem nun-
ca se viu sem conseguir resistir 

a clicar aquele drinque diferente 
ou fazer uma pose para registrar 
a sua passagem por um lugar 
com decoração inusitada?

É bem verdade que sempre 
existiram lugares bonitos e dig-
nos de uma foto, mas atualmen-
te eles existem assim de caso 
pensado! Como uma estratégia 
bem e previamente elaborada 
justamente para fazer de cada 
cliente um meio de divulgação 
eficiente e abrangente! Nesse 
contexto, o mundo dos arquite-
tos e designers de interiores foi 
diretamente afetado pela cultu-
ra do Instagram. A estética de 
móveis, ambientes e constru-
ções inteiras está sendo repen-
sada para atender a esse apelo a 
mais que exigem as câmeras dos  
smartphones.

Seguindo essa tendência, o 
novo escritório da Let’s Go Bahia 
foi inteiramente decorado cheio 
de detalhes e imagens que esti-
mulam os registros a todo instan-
te e a cada convidado que che-
ga para visitar a nossa Redação. 
Com um projeto assinado pelas 
arquitetas Adriana Sales e Mércia 
Sales, o escritório da revista ficou 
um verdadeiro charme! Cheio de 
estilo e rico em detalhes nos ele-
mentos que compõem a nova 
decoração, quem acompanha as 
redes sociais da revista já deve 
ter observado que às sextas-
feiras são postadas imagens da 
Redação com a #issoéletsgo, 
e o objetivo é justamente mos-
trar cada cantinho do escritório. 
Quem chega lá para reuniões 
e visitas também não resiste a 
uma foto. Seja da parede estilo-
sa, da mesa vermelha cheia de 
personalidade, do chá de flores, 
da bomboniere ou mesmo do 
radinho retrô, o escritório é um 
convite a fotos e registros.

“Quando resolvi mudar a de-
coração do escritório, a ideia era 
justamente dar ao nosso espa-
ço toda uma identidade e per-
sonalidade, exatamente como  

Ambientes 
“instagramáveis” são 
a nova tendência da 
decoração moderna

Da Redação

Fotos: Jotta
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    Amamos  
projetar ambientes 
‘instagramáveis’. 
Eles são a nova 

tendência. São es-
paços muito bem 
decorados, cheios 

de charme, que 
emanam um con-
vite ao usuário do 

local a fazer fotos e 
compartilhá-las nas 
suas redes sociais. 

Um espaço que une 
bom gosto, criati-
vidade, inovação, 

marketing e muitos 
likes! Um ambiente 
‘instagramável’ bem 
projetado ‘arranca’ 

belas fotos de todos 
os que passam por 
lá. Tem como não 

amar?

Adriana Sales e Mércia Sales

buscamos posicionar a revista 
no mercado. Adriana e Mércia 
Sales acertaram em cheio na 
disposição dos móveis e nos de-
talhes sugeridos.”

Mas a Let’s Go Bahia não está 
sozinha nessa tendência! Nossa 
cidade, por exemplo, é altamente 
“instagramável”! Cheia de histó-
ria e cantinhos charmosos, Salva-
dor convida os turistas a fazerem 
registros por onde passam.

Quem nunca tirou uma bela 
foto ao lado da imagem de bron-
ze da Santa Dulce dos Pobres 
sentada em um banco, defronte 
de uma parede cuidadosamente 
decorada com plantas em tom 
verde forte nas Obras Sociais 
Irmã Dulce? 

Os bairros e pontos turísticos 
de Salvador estão repletos de 
estabelecimentos que vêm pe-
gando carona nessa tendência e 
hoje o que mais se vê são exem-
plos de locais “instagramáveis” 
pela cidade, como a Confeitaria 
Priscila Diniz, onde a decoração 
acabou se tornando uma das 

mais marcantes estratégias de 
marketing dos irmãos Priscila e 
Alberto Diniz.

O projeto já nasceu com esse 
conceito de ser um lugar inco-
mum e repleto de estilo. Inspi-
rada em uma clássica casa de 
bonecas dos sonhos de criança, 
a confeitaria foi eleita um am-
biente “instagramável” no ano 
passado, batendo verdadeiros 
recordes de postagens e com-
partilhamentos através das pla-
taformas on-line dos seus clien-
tes e seguidores. E a estratégia 
está presente em cada mínimo 
detalhe. Das cores das paredes e 
papéis de parede, passando pe-
los móveis, utensílios, forminhas 
e embalagens. Com muito rosa 
e tons pastéis na paleta de cores 
escolhida para a sua decoração, 
o lugar se tornou um cenário 
“instagramável” e explode em 
likes e compartilhamentos nas 
redes sociais.

E Priscila não está sozinha! 
Basta uma busca no Instagram 
para perceber a quantidade de 

O escritório da Let’s Go Bahia contou com um 
projeto assinado pelas arquitetas Adriana e 
Mércia Sales. Em cada canto, um detalhe com 
a personalidade de uma revista cheia de identi-
dade. Com móveis da Novo Projeto e detalhes 
da Camicado, o toque pessoal ficou por conta da 
publisher Verônica Villas Bôas. 

O rádio e o telefone retrô dão o toque especial à decoração

E não poderia faltar a fé Visão panorâmica para quem entra no escritório

A parede e a mesa vermelha enchem o ambiente de personalidade

Destaque para a famosa mesa vermelha

F
o

to
s:

 J
o

tt
a

Fotos: divulgação
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lugares “instagramáveis” que 
habitam nossa cidade. Preta, 
Red Burger, Bravo, Solange Bis-
coitos Finos, Museu do Sorvete 
Solar Amado Bahia, Casa de Te-
reza, dentre outros, são posta-
dos, clicados e compartilhados 
nas redes sociais a todo instante.

Hoje, para quem vende, não 
basta apenas que você queira 
algo. É preciso que haja o de-
sejo de que aquilo seja regis-
trado e orgulhosamente com-
partilhado com o mundo. Seja 
pela cor, pelo desenho, por re-
presentar uma causa ou ideo-
logia, nunca foi tão importante 
“saltar aos olhos”.

Ser “instagramável” virou 
uma tendência que tomou con-
ta do mercado e que tem uma 
particularidade: a demanda vem 
totalmente dos clientes. Algo 
absolutamente espontâneo. 
Surfar essa onda é, com certeza, 
lucrativo e traz bons resultados.

Louças escolhidas criteriosamente

Todo o cuidado com a 
estética dos doces

Embalagens que revelam a 
identidade dos doces

Tudo perfeitamente alinhado com o partido gráfico escolhido para a loja

Como tornar um ambien-
te “instagramável”:

Iluminação: Quem conhece um 
pouquinho de fotografia sabe 
que a luz é tudo! Apostar na 
iluminação fará toda a diferen-
ça na qualidade das fotos do 
seu espaço. Então, para cada 
cantinho uma luz que propicie 
bons registros. Isso tornará ir-
resistível o desejo de clicar!
Frases: Se você observar bem, 
muitos dos locais “instagramá-
veis” estão repletos de pôste-
res, quadros, paredes de giz e 
até de grafites com frases inte-
ligentes, reflexivas, divertidas 
ou fotos de celebridades co-
nhecidas. Uma boa dica é adi-
cionar o nome da empresa aos 
elementos, pois isso propicia e 
facilita muito a promoção da 
marca.
Tema: Mais do que uma boa 
decoração, uma boa luz e a 
sua marca espalhada no maior 
número possível de elemen-
tos, é fundamental conseguir 
estimular a publicação. Por 
isso, transmitir personalidade 
e criatividade é um dos passos 
mais importantes. Isso é possí-
vel com a escolha de uma pa-
leta de cores que defina o seu 
negócio, harmonizando a ela 
a escolha dos móveis, dos ob-
jetos e especialmente instala-
ções irreverentes e interativas. 
Tudo com o objetivo de dar 
identidade própria ao negócio 
e ao local. É aquele lugar em 
que se tira uma foto e nem pre-
cisa de legenda, porque quem 
olhar a imagem saberá onde 
você está.
Redes sociais: Para ser “insta-
gramável” não dá para ser na 
base do “casa de ferreiro, es-
peto de pau”. É imprescindível 
que o estabelecimento já tenha 
uma identidade nas redes so-
ciais e seja ativo nas suas pos-
tagens. 

@novoprojetobahia

(71) 3248-2358
Av. Paulo VI, 1209 – Pituba, Salvador, Bahia

Funcionamento: 
Segunda a sexta, das 9h às 19h 

e Sábado, das 9h às 14h 

ALTA DECORAÇÃO & DESIGN
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 Jornalista apaixonada por
Decoração e Arquitetura

Andréa Castro

Decoração

Tudo     Blue!
Tranquilidade, solidez, segurança, 
espiritualidade... Estas são apenas 
algumas das sensações associa-
das à cor azul nos ambientes. Con-
tudo, confesso que a motivação 
ao escolher para a minha sala de 

estar, recentemente, a cor do céu 
e do mar foi puramente estética. 
Afinal, o azul é lindo! E logo des-
cobri que a cor indicada pela Pan-
tone para 2020 foi a Classic Blue. 
Seja por coincidência, instinto 

ou tendência, o fato é que o azul 
compõe bem qualquer cômodo e 
qualquer estilo. Pode proporcio-
nar o equilíbrio perfeito no espaço 
e na alma.

Segundo a empresa america-
na que lança tendências em co-
res, seja na decoração, design ou 
moda, a Pantone, a tonalidade 
Classic Blue faz alusão ao céu do 
entardecer e à comunicação, in-
trospecção e clareza. Mas o azul é 
extremamente versátil! A depen-
der da tonalidade usada, pode re-
meter a sentimentos diversos.

A arquiteta Adriane Lins recen-
temente fez um loft para um ho-
mem solteiro abusando do azul, 
sobretudo em tons mais intensos. 
“Queria fazer algo alegre e desco-
lado. E o Salão Internacional do 
Móvel de Milão, em 2019, já estava 
com muitos tons de azul come-
çando a aparecer, o que ajudou a 
me inspirar”, revela. 

Adriane tem visitado diversas 
mostras internacionais e reforça 
a presença forte do azul. Em Mia-
mi, a profissional se deparou com 
uma explosão de cores e o azul 
teve o seu lugar de triunfo. “Acre-
dito que a tendência começa pela 
arte. E vai para a arquitetura e a 
moda”, declara. Adriane cita o 
bairro Wynwood Art District, em 

Nada melhor do que começar um novo ano 
com tudo azul. Classic Blue é a cor lança-
da pela Pantone para 2020. Entenda como 
essa e outras tonalidades do azul podem 
trazer boas vibrações e fazer toda a dife-
rença nos ambientes 

aponta a versatilidade do uso 
do azul nos diferentes ambien-
tes. “Pode ser usado em varanda, 
quarto, sala, escritório... É uma cor 
neutra que se relaciona muito bem 
com outras cores. Fora que é uma 
cor que não enjoa e é atemporal”. 
Para quem gosta de mudar com 
maior frequência as cores dos am-
bientes, uma boa dica também é 
investir em elementos no décor 
que possam ser mudados facil-
mente. Adriana projetou uma va-
randa gourmet, exibida na Mostra 
Lider em Salvador, em 2019, tendo 
o azul em diversos pontos de des-
taque, mas não em pontos perma-
nentes. “Usamos muito azul em 
peças como quadros, almofadas, 
itens de decoração de um modo 
geral, e misturamos com cinza, 
amarelo, tons terrosos e fendi”, 
descreve.

Seja lá qual for a tendência do 
momento, vale lembrar que o im-
portante é que cada um tenha em 
volta cores que proporcionem as 
melhores sensações, que tradu-

Miami, com imensos painéis com 
arte em grafite, repletos de cores 
vibrantes. As mostras ART Basel 
Miami Beach, Design Miami e Casa 
Cor Miami também foram visita-
das pela profissional. “A ART Basel 
está bombando! Não perco mais 
essa exposição por nada”, garante 
a arquiteta.

Do clássico ao moderno
A marca baiana Tidelli, líder 

no mercado de móveis outdoor 
no Brasil, traz uma gama de itens 
em diversas tonalidades de azul. 
O diretor da empresa, Lon Me-
nezes, lembra que o azul é um 
clássico que nunca sai de moda. 
“O azul está sempre em alta, mas 
agora a cor veio com tudo! Antes, 
tínhamos poucas variações do 
azul, mas hoje em dia existem vá-
rias opções disponíveis”, ressalta 
o empresário. Lon destaca ainda 
que um dos azuis mais procura-
dos é o navy, inspirado no ambien-
te naval.

A arquiteta Adriana Sales 

zam a sua personalidade e estado 
de espírito. As cores podem trazer 
diferentes associações em mo-
mentos distintos da vida. Por isso, 
mergulhar fundo no que está den-
tro de nós é o primeiro passo para 
vivermos felizes. Desejo a todos 
uma cor perfeita para trazer good 
vibes ao ano de 2020! 

Foto: divulgação Fotos: Jotta
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Paisagista
@deco__green

Aline Hermida

Plantas
Jardinagem

tradicionais

As samambaias, em primeiro 
lugar, representam esse retor-
no ao passado. Ainda não te-
nho um exemplar da chamada 
samambaia de metro (Polypo-
dium persicifolium)! Essa é tão 
vintage quanto brasileiríssima 
e enche o espaço com a sua 
formosura. Elas não gostam de 
vento e nem de luz solar direta, 
mas são relativamente rústicas.

Outra samambaia vintage 
é o chifre-de-veado (Platy-
cerium bifurcatum). Ela não 
é originária do Brasil e sim 
da Oceania, mas seduziu os 
nossos lares e estava sempre 
muito presente. O fascínio por 
essa planta é mais do que jus-
tificado pela sua forma exó-
tica, que, para mim, lembra 
mais algum animal. É também 
uma planta resistente. Merece 
os mesmos cuidados que a sa-
mambaia de metro.

A Avenca (Adiantum raddia-
num) é a vegetalização da deli-
cadeza! Suas hastes são preti-
nhas e parecem enceradas, e as 
folhas, quase etéreas. Eita! Planta 
de avó! Elas tinham o bom gos-
to e o cuidado que essa planta 
sensível requer. Ela necessita do 
ponto certo de umidade. Tenho 
encontrado em hortos alguns ti-
pos de avencas variegatas lindís-
simas. Ou seja, podemos inovar! 

A Renda Portuguesa (Da-
vallia Fejeensis) é outra sa-
mambaia australiana da qual 
nos apropriamos e até lhe de-
mos um nome muito luso. O 
xaxim era o seu envase prefe-
rido, mas hoje contamos com 
esses vasos de casca de coco 
onde elas se sentirão à vonta-
de. Outros vasos também po-
dem ser usados, contanto que 
lhe seja proporcionada muita 
matéria orgânica. Umidade e 
meia-sombra para ela!

Asplênio ou Ninho-de-pas-
sarinho (Asplenium nidus), 
uma samambaia diferente. Seu 
nome científico sugere a forma 
de ninho, mas eu acho “ninho” 
uma palavra singela para esse 
penacho verde vivo que faz vo-

chifre-de-veado

Sansevieria Trifasciata

Ninho-de-passarinho

As plantas mais antigas, com 
cara da casa da avó, voltaram 
à moda há algum tempo. Tudo 
com cheiro e sugestão de acon-
chego. Reinventar o antigo é 
uma forma de continuar tradi-
ções e criar o conforto do que 
imaginamos ser a nossa casa, 
em um sentido mais espiritu-
al. Uma casa que resgata esses 
elementos da infância ou de  
déjà-vu ajuda a recriar rituais 
que nos ancoram no nosso es-
paço e nos dão o sentimento 
de familiaridade que o nosso lar 
deveria nos proporcionar. É uma 
volta às raízes.

No meu caso, que mudei vá-
rias vezes de casa e de país, sem-
pre olhei o meu novo espaço va-
zio com vontade de reconstruir 
esse universo nostálgico, cheio 
de referências às tradições baia-
nas. Enquanto ainda era uma 
incapaz com as plantas, eu me 
reencontrava na iluminação, em 
quadros um tanto tropicais, xilo-
gravuras nordestinas, balangan-
dãs, figurinhas de barro, a de 
Iemanjá... Até hoje esses objetos 
me acompanham como uma 
espécie de pequeno altar dedi-
cado à minha cultura e à minha 
identidade.

Depois de me tornar uma boa 
jardineira, manter essa nostalgia 
virou algo mais fácil e o meu al-
tar ficou mais amplo e gostoso. 
Tenho plantas por todos os la-
dos! E como plantas de interior 
coincidem com muitas espécies 
tropicais e comuns no Brasil, a 

minha coleção de plantas che-
gou muito naturalmente. Pena 
que já não disponho do mesmo 
espaço externo e tampouco do 
nosso clima maravilhoso para 
perpetuar na varanda um peda-
cinho vegetal da Bahia. Mas vo-
cês têm o clima e talvez tenham 
um jardim, uma varanda ou uma 
sacadinha que poderiam aco-
lher essa homenagem à tradi-
ção.

Essa referência ao passado 
é pessoal e temporal, mas até 

para os mais jovens seria difícil 
não se reencontrar em alguns ti-
pos de plantas. Avós modernas 
também possuem alguns exem-
plares do que eu considero as 
plantas nostálgicas que volta-
ram à moda.

Polypodium persicifolium

Avenca

lume em um vaso. Um tipo de 
Asplênio mais antigo e comum 
na Bahia tem a ponta das folhas 
ramificadas, sendo também 
chamado popularmente de chi-
fre-de-veado. Possui o mesmo 
verdão bonito!

O substrato indicado para 
todas essas samambaias é o 
mesmo. Fica a dica para vocês: 
1 medida de areia, 1 medida de 
terra vegetal, 1 medida de hú-
mus de minhoca, 7 medidas de 
fibra de coco ou casca de pinus 
triturada e uma colher de chá 
de carvão moído. Prontos para 
encher a casa de samambaias, 
nostalgia e tradição? 

Fotos: divulgação
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Pets

O canal está disponível nas TVs por assinatura e 
tem o seu conteúdo voltado para os pets

Por Ana Virgínia Vilalva

DOG TV:  
programação animal para cães

Imagine você estar assistindo ao 
seu canal favorito na TV por assi-
natura e, de repente, se deparar 
com um canal exclusivo para o seu 
pet assistir? Não se assuste se isso 
acontecer, pois já é uma realidade. 
A DOG TV, uma criação da Disco-
very, estreou no Brasil em 2017 e 
está presente nos principais ser-
viços de assinatura com uma pro-
gramação voltada para auxiliar no 
bem-estar dos cães.

A grade do canal é composta 

por três tipos de programas: re-
laxantes, que contam com ima-
gens e trilhas sonoras que têm o 
propósito de acalmar os animais; 
estimulantes, com cenas de cães 
brincando e imagens de ação para 
ativar os impulsos musculares e 
cerebrais; e exposição, que repro-
duz cenas cotidianas dos animais, 
como passeios de carro e até 
mesmo a ida ao veterinário, com 
a proposta de habituar os cães à 
rotina.

Na opinião da veterinária Cla-
rissa Gonzalez, o canal, de fato, 
ajuda no bem-estar dos cães. Ela, 
que atua na área há 13 anos, inclu-
sive testou o canal com o seu pró-
prio pet e aprovou a programação 
oferecida. “Achei a proposta bem 
interessante e acredito que faz 
bem, sim, aos cães. Coloquei um 
cachorro meu para assistir e ele 
ficou bem entretido com as ima-
gens, de verdade”.

Para a profissional, o canal 
pode ser um alento aos bichos, 
pois funciona como uma compa-
nhia, evitando que eles se sintam 
sozinhos durante a ausência dos 
seus donos em caso de saídas 
ou viagens. “Estudos comprova-
ram que a programação prende 
a atenção dos cães e dá a eles a 
sensação de não estarem sozi-
nhos, o que considero importante, 
já que eles sentem a nossa falta”, 
disse a veterinária.

Para a também veterinária Ju-
liana Marques, que é filha do mú-
sico Wadinho Marques e “mãe” 
de quatro cães das raças Golden 
Retriever e Shihtzu, ter um canal 
voltado para os bichos é um di-
ferencial nos dias de hoje. “É uma 
proposta muito interessante, prin-
cipalmente porque volta e meia 
eu preciso atender pacientes e os 
deixo sozinhos ou também quan-

do vou acompanhar meu pai nos 
shows do Chiclete com Banana, 
então, sempre deixo o canal sinto-
nizado para que eles tenham com-

   Achei a proposta 
bem interessante 
e acredito que faz 

bem aos cães.  
Coloquei um ca-
chorro meu para 

assistir e ele ficou 
bem entretido

Clarissa Gonzalez

   É uma proposta 
muito interessante, 

principalmente  
porque volta e meia 
eu preciso atender  

pacientes e os  
deixo sozinhos ou 
também quando 
vou acompanhar 

meu pai nos shows 
do Chiclete com  
Banana, então, 
sempre deixo o 

canal sintonizado 
para que eles  

tenham companhia 
nesses momentos

Juliana Marques

panhia nesses momentos”. 
O criador do conteúdo, Ron 

Levi, disse em entrevista que toda 
a programação foi pensada para 
ajudar. Por exemplo, como os cães 
não reconhecem algumas cores, 
um colorista faz alterações para 
que eles possam perceber a va-
riação nas imagens. Além disso, a 
programação conta com progra-
mas que exibem coisas que po-
dem assustar os bichos, a exemplo 
de fogos de artifício e trovoadas, 
com o objetivo de acostumar o 
animal a enfrentar os seus medos.

Quem estiver curioso para co-
nhecer o canal, pode acessar o 
seu conteúdo nas TVs por assina-
tura NET, Sky e Vivo TV, nos canais 
480, 559 e 620, respectivamente. 
Além disso, a página oficial do 
canal pode ser visitada no ende-
reço www.dogtv.com. E quem 
preferir o conteúdo em streaming 
pode assistir on-line pelo DOGTV 
Anywhere, disponível para Apple 
TV, computador e celular (iOS ou 
Android).  

Fotos: arquivo pessoal
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de Jorge Amado, por exemplo, 
fazem parte de um roteiro que 
merece ser trilhado a pé e que 
remete ao passado daquela que 
foi a primeira capital do Brasil. No 
seu percurso, o visitante é brin-
dado com vistas da majestosa 
baía, como se pode observar na 
praça onde fica o Elevador Lacer-
da, que desde 1873 une as partes 
baixa e alta da capital.

Salvador
Experiências únicas em

A religião e a fé, a 
música e a dança, 
a gastronomia, o 

artesanato e o jeito 
descontraído de 
o soteropolitano 

encarar os desafios 
que o cotidiano impõe 
tornam a cidade uma 

referência cultural 
viva e singular

“

”

A Bahia permanece nas recor-
dações de muitos dos que a vi-
sitam como um lugar onde se 
pode viver e compartilhar expe-
riências únicas, não encontradas 
em nenhuma outra latitude. Lon-
ge de mim querer repisar algum 
chavão batido, porém insisto em 
dizer que acredito ser esta uma 
verdade que pode ser compro-
vada, a julgar pelo que se ouve 
de quem visitou Salvador nos úl-
timos tempos. 

A capital baiana e o seu Re-
côncavo proporcionam um leque 
variado de vivências que só po-
dem ser experimentadas nesse 
espaço territorial às margens da 
Baía de Todos-os-Santos. São 
sensações que alimentam o es-
pírito, embalam o corpo e saciam 
paixões, se é que isso é possível. 
Como não admirar a linha da cos-
ta atlântica, com os seus quilô-
metros de praias e coqueirais? E 
a água quente do mar? E o pôr 
do sol no verão, que cai lá para as 
bandas da Ilha de Itaparica?

Antes de tudo, é bom saber 
que Salvador é um lugar de tra-
dições arraigadas. Afinal, é uma 
cidade muito antiga, para os pa-
drões do Novo Mundo, funda-
da em 1549 para servir de sede 
à colonização portuguesa na 
América. O seu casario antigo, 
no Centro Histórico, considerado 
pela UNESCO como Patrimônio 
Cultural da Humanidade, é de ex-
cepcional beleza. Suas ladeiras, 
praças e prédios históricos, como 
o Terreiro de Jesus, o Largo do 
Pelourinho, a Igreja e o Convento 
de São Francisco, a sede da Câ-
mara Municipal, a Fundação Casa 

A religião e a fé, a música e a 
dança, a gastronomia, o artesa-
nato e o jeito descontraído de o 
soteropolitano ocupar as ruas e 
encarar os desafios que o cotidia-
no impõe tornam a cidade uma 
referência cultural viva e singular, 
que capta a atenção de todos 
e que merece ser vivida, a cada 
hora, em toda a sua intensidade. 

No terreno da fé, Salvador 
mantém a diversidade e há, por-
tanto, escolhas para todos os 
gostos. Vale a pena visitar um 
terreiro de candomblé e lá pedir 
a proteção dos orixás. Vale tam-
bém a pena uma incursão à Igreja 

do Nosso Senhor do Bonfim, na 
Cidade Baixa; se for uma sexta-
feira então, é um programa indis-
pensável. Na ida ao Bonfim, pode 
ser feita uma parada no Memorial 
Irmã Dulce, para saber mais da 
vida e da obra social da primeira 
santa nascida no Brasil. 

Há música para todos os rit-
mos, tanto que Salvador recebeu 
da UNESCO, em 2016, o título de 
“Cidade da Música”. Aqui nasce-
ram ou fizeram carreira nomes 
fulgurantes da cena musical bra-
sileira. No Réveillon, nos meses 
de verão, nas festas populares e, 
sobretudo, no Carnaval, a músi-
ca explode por todo lugar, sendo 
época da celebração festiva por 
excelência.

Para a experiência única de 
quem passeia por Salvador ser 
completa, não pode faltar uma 
volta pela Orla marítima – são 
cerca de 50 quilômetros de praia 
–, comer um acarajé ou abará 
apimentado em um dos tabulei-
ros de baianas espalhados pela 
cidade, escolher uma moqueca 
em um dos muitos restaurantes 
que servem peixes e crustáceos, 
ou mesmo assistir a uma roda de 
capoeira no Mercado Modelo.

Duvido que haja lá muitas ou-
tras cidades da costa brasileira 
a oferecer tanto, de maneira tão 
rica e diversa, como Salvador 
oferece. Digo isto sem querer 
desmerecer qualquer uma des-
sas outras cidades, mas os que 
visitam Salvador têm a oportuni-
dade de comprovar que aqui vi-
vem, de fato, experiências consi-
deradas únicas. E para um turista 
isso é tudo.   

Paulo 
Alencar

Jornalista e consultor na 
área de Comunicação
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Tradutora, revisora e  
apaixonada por cinema

Gabriela Ponce

Sessão Pipoca

A “epidemia” 
sul-coreana  
em Hollywood! 
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É chegada a época do ano em que os prêmios dados à Sé-
tima Arte nos deixam ansiosos para assistir aos filmes indi-
cados e para saber quem são os premiados da indústria 
cinematográfica mais propensos a levar a tão almejada 
estatueta do homenzinho dourado. 

Com uma safra tão diversa e tão genial em 2020 (te-
mos filme bélico, drama familiar, história de persona-
gem de HQ, cinebiografia, produções de plataforma 
de streaming, filme coreano entre os favoritos...), fica 
difícil ter um preferido, apesar de muitos concor-
darem com alguns nomes, como é o caso do ator 
Joaquin Phoenix, que – brilhantemente – deu vida 
ao personagem Coringa em “Joker” e por tal atu-
ação arrebatou simplesmente todos os grandes 
prêmios aos que concorreu: o Oscar, o Globo de 
Ouro, o BAFTA, o SAGAwards e o Critics’ Choice 
2020, na categoria de Melhor Ator. O Brasil tam-
bém foi representado no Oscar com “Democracia 
em Vertigem”, de Petra Costa, que concorreu a 
Melhor Documentário de Longa-metragem, porém 
sem levar o prêmio.

Vejamos aqui alguns dos destaques da principal 
premiação do cinema mundial. Corram para conferir 

histórias sensacionais nas telonas! Como disse Almodóvar 
em “Dor e Glória”, um dos concorrentes a Melhor Filme In-

ternacional este ano, “O cinema me salvou!”. A arte sempre salva. 
Comecemos pelas atuações: Brad Pitt ganhou o Oscar de Melhor 

Ator Coadjuvante por seu papel em “Era uma Vez em Hollywood”, o 

nono filme de Quentin Tarantino 
bem ao seu estilo drama, suor e 
sangue, e que tem como enredo 
o cinema na Hollywood dos anos 
1960. Já Laura Dern levou o prê-
mio de Melhor Atriz Coadjuvante 
por sua interpretação no drama 
“História de um Casamento”. Re-

née Zellweger foi eleita a Melhor 
Atriz por sua atuação dramática 
em “Judy” e, como mencionado 
anteriormente, um dos prêmios 
mais aguardados foi o merecido 
Oscar de Melhor Ator para Jo-
aquin Phoenix por seu Coringa. 
Vale lembrar que se trata de mais 

uma versão do lendário persona-
gem, já premiado anteriormente, 
no entanto o trabalho impecável 
de total entrega de Phoenix o tor-
nou uma unanimidade; ele eleva 
a figura do vilão atormentado ao 
seu patamar máximo e arrebata 
o espectador.  

E a 92ª cerimônia do Oscar já 
entrou para a história! Pela primei-
ra vez a Academia de Hollywood 
premiou uma produção de língua 
não inglesa como Melhor Filme. O 
longa sul-coreano “Parasita”, do 
diretor Bong Joon-Ho, nos apre-
senta uma trama surpreendente 
sobre o abismo existente entre as 
classes sociais e o enfoque huma-
no na luta pela sobrevivência. O 
filme já vinha colecionando prê-
mios ao redor do mundo e sendo 
bastante elogiado por público e 
crítica em 2019; recebeu seis indi-
cações ao Oscar e saiu vencedor 
nas categorias de Melhor Roteiro 
Original, Melhor Filme Internacio-
nal, Melhor Diretor e Melhor Fil-
me, o maior prêmio. 

Viva a globalização! Viva a  
K-Culture! É a onda coreana 
rompendo fronteiras. É sobre 
trazer visibilidade, inclusão e 
quebra de paradigmas, de pre-
conceitos. É o cinema dando 
um show exemplar de mudan-
ças e reconhecimento! .

Fotos: divulgação



132 | Let’s Go Bahia Jan/Fev 2020 Jan/Fev 2020   Let’s Go Bahia | 133 

De Olho nas Telas

contra-ataca
NETFLIX

The Crown – 3a Temporada
Um dos sucessos que ajudaram 
a Netflix a brilhar nas indicações 
do Globo de Ouro de 2019, a 
terceira temporada da série so-
bre o reinado de Elisabeth II traz 
a soberana mais madura e tem 
um roteiro que acompanha essa 
austeridade da personagem. Os 
conflitos com a irmã, a princesa 
Margareth, explicitam uma per-
sonalidade da rainha pouco co-
nhecida pelo público. Com foto-
grafia, figurino e cenografia im-
pecáveis, é fascinante perceber 
como parecemos estar dentro 
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Conforme esta coluna informou 
na edição nº 48 desta Let’s Go 
Bahia, a Netflix, maior e mais 
consolidada plataforma de  
streaming do mundo, tem sen-
tido o efeito do exponencial 
aumento da concorrência. Es-
túdios, produtoras e conglo-
merados de mídia ao redor do 
planeta têm reivindicado os di-
reitos exclusivos dos seus mais 
consagrados títulos, retirando-
-os subitamente do catálogo 
da empresa. Chegado o fim de 
2019, pesquisas de diversos sites 
especializados apontam as con-
sequências desse movimento. 

Para compensar a perda dos 
conteúdos especialmente de 
marcas como a Fox, Disney e 
Warner, em sua grande maioria 
filmes, a Netflix vem se empe-
nhando na manutenção da cul-
tura de “maratonar” séries origi-

O império 

nais. Desde fevereiro de 2016, a 
companhia aumentou em 123% 
o número de produções nesse 
formato. São em torno de 36.516 
episódios disponíveis – e con-
tando. O gasto para bancar tudo 
isso é enorme: foram US$ 12 bi-
lhões em 2018 e, segundo esti-
mativas, serão, pelo menos, US$ 
15 bilhões até o fim de 2019. 

A tendência de queda em fil-
mes ocorre também nos EUA. 
Um levantamento do Streaming 
Observer aponta que o catálogo 
norte-americano detinha 6.494 
filmes em março de 2014. Esse 
número caiu para 4.335 filmes 
no mesmo período de 2016, re-
duzindo-se agora novamente 
para 3.849 títulos – quase a me-
tade da quantidade inicial.  

Ainda assim, nos EUA, esti-
ma-se que 63% do tempo gas-
to na Netflix é com conteúdo 

GLOBOPLAY

Eu, a Vó e a Boi
Hilária, a série original do Glo-
boplay é um exemplo bem-su-
cedido de transmídia, por ser 
inspirada em uma famosa con-
versa entre usuários do Twitter. 
Escrita na rede social por Edu-
ardo Hanzo, a história teve os 
direitos comprados pela Globo 
e foi transformada em série por 
Miguel Falabella, que incremen-
tou a “treta” com novas tramas 
e personagens. Tudo se apre-
senta sob a perspectiva de Ro-
blou (Daniel Rangel), um meni-
no que acaba de fazer 18 anos 
e já perdeu completamente as 
esperanças de ver as suas avós 
em paz. Ele é neto de Turan-
dot (Arlette Salles) e de Yolan-
da (Vera Holtz), duas mulheres 
que nutrem um ódio recíproco 
durante gerações. 

Jornalista, nascido e criado  
nos bastidores da mídia 

@matheuspastori

Matheus Pastori de Araujo

licenciado como “The Office” 
e “Friends” — séries que, já se 
sabe, migrarão para o concor-
rente HBO Max em 2020. A  
Netflix também perdeu filmes da 
Marvel, que agora já podem ser 
assistidos no Disney+. 

Por aqui, o Globoplay vem rei-
nando sozinho. Inclusive, a Rede 
Bahia, afiliada da Rede Globo no 
Estado, anunciou no início de de-
zembro que toda a sua progra-
mação agora pode ser acompa-
nhada, ao vivo, pela plataforma. 
Antes, esse recurso estava res-
trito às emissoras pertencentes 
ao Grupo Globo. O Playplus, da 
RecordTV, até tenta, mas não 
consegue gerar a mesma simul-
taneidade esperada de um con-
teúdo multiplataforma. Além do 
mais, o serviço apenas funciona 
normalmente para as atrações 
nacionais. Os demais programas, 
mesmo os de cunho jornalístico, 
têm pouca ou nenhuma expres-
são no aplicativo.  

Voltando ao cenário mundial, 
a Netflix fecha o ano com o do-
mínio na disputa pelo Globo de 
Ouro, considerado a prévia do 
Oscar. Dos dez filmes indicados 
para melhor produção de drama, 

comédia e musical, quatro são 
da plataforma. Destaque para 
“O Irlandês”, estrelado por nada 
mais, nada menos do que Al Pa-
cino e Robert de Niro. Além de 
“Dois Papas”, dirigido pelo brasi-
leiro Fernando Meirelles.  

Você acompanha mais sobre 
cinema nas próximas páginas, 
com Gabriela Ponce. Agora, va-
mos às minhas indicações das 
principais séries do momento. 

do Palácio de Buckingham. “The 
Crown” concorreu ao Globo de 
Ouro na categoria de Melhor Sé-
rie Dramática. Imperdível. 
 
YOU – 2a Temporada
Suspense psicológico, “You” 
conta a história de um stalker, 
adjetivo em inglês muito difun-
dido no mundo virtual e que 

classifica pessoas que têm o 
hábito de perseguir e se tornar 
obcecadas por figuras notáveis 
e celebridades, utilizando das 
ferramentas on-line para se sen-
tirem, de alguma forma, mais 
próximas desses ídolos. O amor 
platônico, neste caso, é comum. 
Mas Joe Goldberg (Penn Bad-
gley) vai além. Com caracterís-
ticas de psicopatia, desta vez, o 
jovem transforma em seu alvo a 
aspirante a chef de cozinha Love 
Quinn (Victoria Pedretti). Um en-
redo viciante.  

Evil – Contatos sobrenaturais
Um pouco de terror não faz mal 
a ninguém. Mas “Evil”, apesar do 
nome, não chega a dar pesadelos. 
Produção da CBS comprada com 
direitos exclusivos pela Globo no 
Brasil, os episódios estão sendo 
disponibilizados semanalmente. 
Trata-se de uma mistura de ciência 
com religião. Evil traz Katja Herbers 
(Westworld) como a psicóloga fo-
rense Kristen Bouchard e Mike Col-
ter como o padre em treinamento 
David Acosta, em uma parceria 

pouco usual. Sem acreditar na op-
ção de possessões demoníacas ou 
milagres, Kristen começa a duvidar 
de suas crenças quando encontra 
situações que apenas intervenções 
sobrenaturais podem explicar. Vale 
conferir.    

Fotos: divulgação
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Games

O boom dos

eSports

DROPS
O ano da esperança
Os dois principais times nacio-
nais de CS:GO, MIBR e FURIA ti-
veram um 2019 que deixou um 
gostinho de frustração. Apesar 
da ascensão e dos bons resulta-
dos do FURIA, o time tropeçou 
na reta final e perdeu torneios 
inesperados. Já o MIBR não 
conseguiu ser o mesmo após a 

Otávio Queiroz
Editor de conteúdo digital  

e fã de jogos eletrônicos

Que o brasileiro é apaixonado 
por esporte todos já estão care-
cas de saber, mas o que alguns 
ainda não sabem é que uma 
nova modalidade vem caindo na 
graça do público verde e amare-
lo, principalmente entre os mais 
jovens. Eu me refiro ao esporte 
eletrônico, ou eSport, novidade 
que vem crescendo a passos lar-
gos no país.

A modalidade de competição 
profissional com videogames 
apresenta números cada vez 
mais impressionantes. Ginásios 
e estádios, que por anos foram 
palcos de grandes eventos es-
portivos, agora dão voz a uma 
torcida apaixonada, que tem 
como ídolos não os tradicionais 
jogadores de times de futebol, 
mas, sim, os cyber-atletas, como 
são chamados os jogadores 
profissionais de videogame.

Esse boom no eSport brasileiro 
traz euforia aos amantes desse 
universo. São 66 milhões de ga-
mers que fazem do Brasil o ter-
ceiro colocado em número de 
jogadores no mundo. O eSport é 
também responsável por impul-
sionar a economia ao trazer pa-
trocinadores e investimento para 
o mercado.
Em maio, um novo passo no 
fortalecimento desse nicho será 
dado por aqui. A cidade do Rio 
de Janeiro receberá, pela primei-
ra vez na história do país, um ma-
jor de Counter-Strike: Global Of-
fensive (CS:GO). O evento, que 
teve os ingressos esgotados em 
menos de uma hora após o início 
das vendas, é um retrato da for-
ça que o esporte eletrônico con-
quistou nos últimos anos. Uma 
coisa é inegável: o Brasil agora é 
também o país do eSport.

por fazer a indústria de video-
games crescer 13% nos últimos 
anos. Em 2019, a Epic Games re-
solveu arregaçar as mangas e fez 
dele o maior eSport do ano, pre-
miando mais de U$ 64,4 milhões 
em 350 torneios.

A jovem promessa de 
2020
O ano de 2019 começou agita-
do para Ignacio “Meyern” Meyer. 
O argentino de 17 anos iniciou 
a temporada na Isurus Gaming, 
mas, devido às boas atuações, 

Sucesso também no 
eSports
O ano passado para o Flamengo 
foi também muito próspero fora 
das quatro linhas. Sua line-up no 
eSports protagonizou grandes 
conquistas. Além do título na-
cional no segundo split do Cam-
peonato Brasileiro de League of 
Legends, um levantamento fei-
to pelo Twitter Gaming aponta 
que a organização foi a 8ª mais 
falada na plataforma em 2019. 
O rubro-negro ficou à frente de 
grandes organizações interna-
cionais como MAD Lions e OpTic 
Gaming.

gamer = quem costuma 
jogar com certa frequência.

major = evento semelhante 
à Copa do Mundo de futebol.

split = turno, semelhante ao 
primeiro turno no Brasileirão 
de futebol. 

Você sabia?
saída de Coldzera e colecionou 
derrotas. O que resta aos fãs é 
o sentimento de positividade e 
a torcida pelos times nacionais.

logo foi transferido para a Sharks. 
Mostrando uma mira afiada, o 
cyber-atleta terminou o ano 
como o novo reforço do MIBR e é 
um dos jovens talentos para ficar 
de olho em 2020.

O trunfo da Epic Games
Desde que o Fortnite se tornou 
febre, passou a colecionar nú-
meros impressionantes. O game 
atingiu no ano passado a marca 
de mais de 200 milhões de joga-
dores ativos e foi o responsável 

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

Fotos: divulgação
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 Administrador de 
empresas e radialista 

tradição 
Ildazio Tavares Jr.Uma das maiores emanações 

populares desta terra fantás-
tica, para mim, são as festas 
de largo ou, se preferirem, as 
lavagens ou festas no meio da 
rua que acontecem no nosso 
quente e agitado verão e de-
ságuam na maior delas que é 
o Carnaval. 

É a baianidade expressa no 
meio das ruas e avenidas a 
céu aberto para quem quiser 
entender quem somos: uma 
mistura fantástica de gera-
ções, classes sociais e de gen-
te dos quatro cantos do mun-
do em um momento, aliás, em 
vários momentos, quando o 
povo soteropolitano recebe 
de braços mais que abertos 
os demais baianos e turistas 
que, ao simples pisar nas ruas, 
se unem a essa imensa vibe e 
sintonia, onde imperam a mú-
sica, a dança, a alegria e os 
amigos. 

Voltei a ter essa experiência 
retornando à estupenda festa 
do Senhor do Bonfim e, jun-
tamente com amigos de mais 
de 40 anos, fui a pé, debaixo 
de um sol a pino, no meio da 
multidão, que, segundo os 
números, passou de 1 milhão 
de pessoas. É fascinante estar 
presente em uma festa dessas 
e conseguir enxergar todos os 
seus aspectos, ou a maioria 
deles. 

Vendedores de bebidas das 

mais diversas (aconselho o 
cravinho no Mercado Modelo 
para iniciar “os trabalhos”), de 
pipoca, amendoim, baiana de 
acarajé, churrasquinho, cha-
péus, bolsas, fitas, velas, gelo, 
taboca, óculos escuros... em 
uma impressionante logística 
peculiar desse imenso mer-
cado paralelo à festa que se 
desenvolve bem ao estilo “ba-

e tem o mar como o destino 
da fé e dos seus balaios, pois 
o que impera é a religião de 
matriz africana, levada com 
muita seriedade e devoção 
pela sua colônia de pescado-
res. Os belíssimos presentes 
ofertados à Rainha do Mar já 
apontam para outra proposta 
de festa: mais negra, mais raiz, 
porém com a mesma intensi-
dade e fervor do baiano para 
transformar tudo em festa e 
deixar extasiados inúmeros 
turistas e o mundo com as be-
las imagens compartilhadas 
via WhatsApp e Instragram.

Essas duas grandes cele-
brações têm em comum o 
cunho religioso e a devoção 
do povo baiano, mas, acima 
de tudo, como já dito aqui, 
elas servem para mostrar, da 
melhor maneira possível e vi-
sível, um traço forte da nossa 
personalidade criativa, aco-
lhedora e festeira. E mostram 
também que somos uma so-
ciedade talhada na mistura de 
etnias e que, apesar das con-
dições adversas econômicas 
e sociais, conseguimos ter fé 
e respeitar as tradições, mes-
mo que de maneira festeira.  
Viva a Bahia! 

É a baianidade 
expressa no 
meio das ruas e 
avenidas a céu 
aberto para quem 
quiser entender 
quem somos: uma 
mistura fantástica 
de gerações, classes 
sociais e de gente 
dos quatro cantos 
do mundo.

Conectados

gunça organizada”, cunhada 
nos costumes desse povo que 
teria tudo para dar errado, 
mas funciona que é uma bele-
za, e de forma magistral.

Diferentemente do que 
ocorre na festa do Senhor do 
Bonfim, em que o ponto alto 
é chegar à Igreja, no Rio Ver-
melho, a festa é de Iemanjá 

Festa, fé e

Bel Saffe

Viva a 

Bahia!
@belsaffe100

/bel.saffe

#sósevênabahia

A Bahia é um dos mais diversi-
ficados Estados do Brasil, sen-
do considerado um dos mais 
importantes centros culturais. 
Por aqui, conserva-se não ape-
nas um rico acervo de obras 
religiosas e arquitetônicas. É 
também o berço de típicas 
manifestações culturais popu-
lares. A Bahia é formada por 
uma mistura de etnias e pode-
mos ver os traços dessa mis-
cigenação em várias das suas 
manifestações.  Quem por aqui 
passeia pode vivenciar isso em 
festas como a do Senhor do 
Bonfim, a de Iemanjá e tantas 
outras que fazem parte do ca-
lendário festivo do Estado. Tra-
dições religiosas e festivas de 
várias culturas se misturaram 
nas ruas e avenidas, onde mi-
lhares de pessoas, baianos e 
turistas, tornam Salvador uma 
cidade atípica e cheia de axé. 
A imagem escolhida para esta 
edição retrata bem o trecho da 
canção de Caymmi: “Dia dois 
de fevereiro… Dia de festa no 
mar… Eu quero ser o primei-
ro… a saudar Iemanjá…”. Viva a 
Bahia!   

Foto: arquivo pessoal
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Especial Bairros

    A escola dos 
meus sonhos é o  
local onde as pes-
soas vão satisfazer 
as suas curiosidades 
e ao mesmo tempo 

criar outras
Carlinhos Brown

 A Pracatum
pensa a música em 

sua dimensão
rítmica e cultural, 
promovendo a in-

clusão socioprodu-
tiva dos jovens

Selma Calabrich,
diretora-executiva da 

Pracatum

Matheus Pastori de Araujo

Conheça a comunidade onde  
Carlinhos Brown começou a fazer história

Ajayô,
Candeal!

A bem da verdade, nada na Bahia é sim-
plesmente uma coisa só. Nesta terra do sin-
cretismo de todos os santos, não é exage-
ro dizer que cada canto de nosso Estado 
guarda a sua particularidade, o seu grace-
jo, o seu misticismo, a sua lenda, que, bem, 

os tornam baianos legítimos. E tudo isso 
vai no embalo dos ritmos, especialmente 
nesta primeira capital do Brasil, talvez a 
mais cantada, declamada e descrita em 

verso, prosa e talento deste país para além-
-mar. 

Melodicamente, a introdução acusa o nome 
que estampa esta edição do nosso Especial 

Bairros. A comunidade do Candeal é uma 
das mais antigas de Salvador. É teste-

munha e, ao mesmo tempo, agente das 
transformações que vêm ocorrendo 
ao longo da sua própria história e da-
quelas imediações. Na sua origem, há 
quase trezentos anos, a comunidade se 
caracterizou por ser um local de refú-
gio para escravos que conquistavam 
a sua liberdade. 

Por essa influência, ainda é sím-
bolo de resistência ao preconcei-
to, à opressão, à exclusão social 
e econômica. Durante séculos, a 
comunidade se manteve íntegra 
enquanto se transformava, natu-
ralmente, miscigenada pela nos-
sa tão conhecida brasilidade. 
De origem matriarcal, o Cande-
al foi criado a partir da união 

de Manuel Mendes e Josefa de 
Santana, negra liberta da Costa 
do Marfim que chegou ao Bra-
sil em 1769. Ela veio em bus-
ca dos parentes, escravizados 
e enviados para as colônias. 
Conta a história que a família 
comprou a “Roça Candeal Pe-
queno”, local que, posterior-
mente, se tornou um “quilom-
bo urbano”, onde Dona Josefa 
comprava e libertava negros e 
acolhia os fugitivos.

“Salvador, oficialmente, não 
tem bairros, o que dificulta a 

divulgação de informações. 
A gente perde dados do cen-
so demográfico e isso é sério. 

Não há dados oficiais que sir-
vam de base para a promoção 
de políticas públicas nem que 
possam ser divulgados para 
empresas. Recentemente, o 
Ministério Público nos per-
guntou o número de crianças 
nos bairros para saber quantas 
precisavam de creches, por 
exemplo. Oficialmente, não tí-
nhamos esse dado”, diz André 
Urpia, pesquisador e ex-coor-
denador de Disseminação de 
Informações do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

O Candeal é uma dessas 
regiões que, conforme o cres-
cimento rápido e exponencial 
da população soteropolitana, 
ainda não possuem, de papel 
passado, o título à altura do 
seu tamanho e importância 
histórica e cultural. A comu-
nidade pode ser dividida em 
duas partes: O Candeal Pe-
queno, habitado por famílias 
de baixo poder aquisitivo, e o 
Candeal Grande, que concen-
tra grandes prédios de classe 
média. 

São, atualmente, cerca de 
1.800 famílias, 9.300 pessoas 
e quatro associações de mora-
dores. Cento e quarenta e dois 
empreendimentos comerciais, 
quatro praças públicas, um 
campo de futebol, uma qua-
dra de esportes, uma escola 
de música e tecnologias, qua-
tro estúdios de gravação, uma 
cooperativa de reciclagem de 
óleo residual de cozinha, uma 
escola de inglês, uma escola 

infantil de período integral e um posto de saúde.
É nessa atmosfera que nasce um dos maiores íco-

nes da axé music: Carlinhos Brown. E, junto com ele, 
a vontade de mobilizar e modificar a comunidade 
que até então possuía grandes índices de desem-
prego e baixa renda. Identificando o potencial 
criativo do Candeal e o dinamismo do lo-
cal e de seus moradores, Brown iniciou o 
seu trabalho educativo, compartilhando 
conhecimentos e tornando-se um exem-

plo de compromisso com a realidade 
social. Assim, a partir do ensino do 
tambor, ícone de libertação dessa 
comunidade, nasceu o movimento 
percussivo “Vai Quem Vem”: labo-
ratório de ritmos, conceitos, de 
estética e criação de novos ins-
trumentos. Desse movimento 
surgiram outros grupos musicais 
como os Zárabes, Bolacha Ma-
ria e a Timbalada, um dos mais 
importantes da cultura afro-
-baiana.

“A minha relação com a 
Foto: Gleeson Paulino
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Especial Bairros
música sempre me aproximou muito das 
questões sociais. Todos os grupos que 
criei sempre tiverem em sua formação 
crianças e jovens carentes de Salvador, 
principalmente do Candeal Pequeno. Em 
2002, implantei no bairro o projeto “Tá 

Rebocado”, de urbanização e saneamento 
do Candeal, que recebeu, no mesmo ano, o 
Certificado de Melhores Práticas do Progra-

ma de Assentamentos Humanos das Na-
ções Unidas. Em 1994, criei a Pracatum”, 
relata nosso Brown, com orgulho.

Assim, para dar continuidade à 
luta pelo desenvolvimento so-
cioeconômico do Candeal, em 
1994, como disse o “cacique”, 
foi fundada a Associação Pra-
catum Ação Social, que desde 
então vem trabalhando ao lon-
go desses anos para garantir ci-

dadania e melhores condições 
de vida para os moradores. “A 
Pracatum pensa a música em 
sua dimensão rítmica e cultu-

ral, promovendo a inclusão 
socioprodutiva dos jovens, 
capacitando-os para o mer-
cado profissional. Por aqui já 

passaram cerca de 7.000 alu-
nos nos cursos de música e tecnologias. 
Sendo eles: Percussão, Produção Cultu-

ral, Processos Fonográficos, Gravação 
Digital, DJ, Gestão de Mídias Sociais, 

Design, Audiovisual, entre outros”, 
resume Selma Calabrich, atual 

diretora-executiva do projeto. 
Sob o toque forte dos 

tambores, aquele terreno 
acidentado de altos e bai-

xos, ruas e vielas vai se co-
lorindo e se empoderando, 
unindo o dom aos ataba-
ques e, assim, dia após 
dia, retroalimentando a 
fantástica fábrica des-
ta Bahia sonora. Se ali 
antes servia de refúgio 
a quem porventura ti-
nha de fugir, hoje se 
tornou caminho para 
a ascensão de astros 
que brilham, livres, 
para o mundo ver, 
ouvir. E cantar. E so-
nhar! 
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Especial Patrimônios

Reaberta a primeira

Igreja Mariana
do Brasil

Erguida a mando de Catarina Paraguaçu, a Abadia da Graça 
materializa a essência da história do país 

Por Matheus Pastori de Araujo     Paraguaçu é
considerada a
mãe das mães

brasileiras e um 
símbolo de

congraçamento
racial

Christovão Ávila,   
historiador

Poderia ser facilmente um fil-
me, um belo romance ou uma 
série, para que o leitor perma-
neça contemporâneo. A apa-
rente simples construção lo-
calizada no coração do bairro 
da Graça guarda a imensidão 
e a beleza da história do Brasil. 
Remonta a um tipo de tempo 
longínquo que nos faz imagi-
nar aquele cume de Salvador 
livre do trânsito, dos prédios e 
da inquietude moderna. Con-
vido quem lê este Especial a 
fechar os olhos e embarcar co-
nosco nesta pequena viagem.

Com certo esforço, é pos-
sível. Visualize aquele terreno 
sem as intervenções arquitetô-
nicas, apague as imediações. 

Muitos atribuem o feito a um 
tiro de revólver, disparado para 
o alto a fim de cessar os âni-
mos dos Tupinambás. Outros 
dizem ter sido pura compaixão. 
Para fins de nosso romance, fi-
camos com esta última hipóte-
se. Fato é que Caramuru, como 
foi batizado pelos nativos, foi 
acolhido pela tribo e aqui per-
maneceu por mais de quatro 
décadas como um dos seus. 

quem solicitou que buscasse a 
tal sobrevivente. Eis que é en-
contrada entre os Tupinambás 
uma imagem de Nossa Senho-
ra, quem Paraguaçu identificou 
como sendo a mensageira da 
visão. Naquele mesmo tempo, 
foi dada providência para que 
se construísse o que é con-
siderado o primeiro templo 
Mariano (dedicado a Maria) 
das Américas e, para muitos 
estudiosos, também a primei-
ra igreja do Brasil, em honra 
de Nossa Senhora da Graça – 
como foi batizada a imagem. 

O Papa Alexandre VIII se 
apressou a mandar tudo o que 
fosse necessário para que se 
erguesse a paróquia, enrique-
cida com muitas relíquias e in-
dulgências. Para o historiador 
Christovão Ávila, descendente 
de Catarina Paraguaçu, ela era 
uma mulher de fibra. “É consi-
derada a mãe das mães brasi-
leiras e um símbolo de congra-
çamento racial”, afirma.

Paraguaçu morreu em 26 de 
janeiro de 1589 e foi sepultada 
naquela sua igreja, doada por 
ela mesma aos beneditinos do 
Mosteiro de São Bento. Até 
hoje, a Igreja da Graça perma-
nece subordinada ao mosteiro, 
que guarda o testamento origi-
nal da índia.

Neste enredo cheio de tudo 
que uma boa história merece, 
Caramuru e Paraguaçu, sím-
bolos da nossa miscigenação, 
formaram a primeira família 
brasileira documentada. Eles 
tiveram nada menos que dez 
filhos, e se perpetuam pela 
mais antiga raiz genealógica 
de nosso país.

José Raimundo Lima, res-
ponsável pelo departamento 
de cultura da abadia, desta-
cou que a igreja, após quatro 
anos sem visitação, foi reaber-
ta mesmo antes da conclusão 
da obra, para sensibilizar os 
frequentadores e a comunida-

de do entorno. A abadia tem 
missas todos os domingos, às 
8h. A restauração completa foi 
concluída com uma inaugu-
ração oficial em dezembro de 
2019.

Tão assim que, nesse meio 
tempo, ele se apaixonou e to-
mou Catarina Paraguaçu, filha 
do chefe da aldeia, como sua 
esposa. Logo foi a vez dela 
mesma embarcar rumo à Fran-
ça, onde Caramuru tinha ne-
gócios com Pau-Brasil. Lá, em 
30 de julho de 1528, batizou-
se católica como Katherine du 
Brézil (Catarina do Brasil), seu 
nome cristão. 

De volta ao Novo Mundo, 
de acordo com relatos do di-
ário do padre jesuíta Simão de 
Vasconcellos, Paraguaçu teria 
sido contemplada com uma 
visão. Na profecia, um navio 
castelhano naufraga, mas uma 
mulher sobrevive à tragédia e 
passa a habitar entre os índios 
brasileiros. No sonho, a sobre-
vivente pede a Paraguaçu que 
“lhe traga para perto de si e lhe 
faça uma casa”.

A índia compartilhou o 
acontecido com o marido, a 

Estamos 
muito alegres 

porque vimos o 
entusiasmo dos 

paroquianos, dos 
frequentadores 

que nunca 
deixaram de 
visitar o local
José Raimundo Lima, 

integrante da igreja

“

”
“Nós estamos muito alegres 

porque vimos o entusiasmo 
dos paroquianos, dos frequen-
tadores que nunca deixaram 
de visitar o local. Antes da re-
abertura, chegamos a improvi-
sar uma capela na sala de aula 
da Faculdade da Terceira Ida-
de que funciona aqui e, mesmo 
assim, sempre tivemos uma 
boa movimentação”, afirmou 
José. 

Portanto quem também se 
apaixonou e se interessa por 
conhecer mais da jornada des-
se casal épico já pode visitar 
a Igreja da Graça, que guarda 
toda essa herança imensurá-
vel. A devoção de Paraguaçu 
à Mãe de Jesus foi imortaliza-
da em uma pintura do artista 
Manoel Lopes Rodrigues, feita 
em 1881, que pode ser vista em 
destaque no teto do templo. 
Inclusive, nas horas do cos-
tume, voltou a se ouvir os si-
nos dobrarem e ecoarem por 
aquele lugar, como que se nos 
lembrassem da importância de 
onde estamos pisando.

Não há Vitória, não há Barra, 
não há Canela nem Campo 
Grande. Não há sequer Brasil, 
apenas uma vaga promessa 
dele. Apenas um Mundo Novo 
tomado por árvores frondosas 
e dominantes, animais silves-
tres e habitado por nada além 
do vento mais puro e dos seus 
legítimos e primeiros desco-
bridores. 

Sob esse sol que nos acom-
panha desde o princípio, a 
areia amarela da Costa chega 
a brilhar de tão limpa, combi-
nando harmoniosamente com 
rios fluidos e potáveis. Os ali-
mentos são frutos tão naturais 
quanto possível, colhidos ge-
nerosamente a qualquer tem-

po. Na terra onde tudo dá, Ca-
minha descreveu um imenso e 
precioso paraíso tropical. 

A carta ao imperador avi-
sando das boas novas só não 
contava que o náufrago Dio-
go Álvares Corrêa seria o pri-
meiro português a viver em 
terras brasileiras, por volta de 
1510. Por acidente, é verdade. 
Achado desacordado em uma 
faixa de pedras rochosas das 
praias do Rio Vermelho, ele foi 
poupado depois do massacre 
de toda a tripulação que lhe 
acompanhava em uma embar-
cação francesa. Historiadores 
não chegaram a um consenso 
de como o português conse-
guiu sobreviver. 

Foto: site wikimapia.org - Postado por Raimundo Nonato Miranda Ribeiro
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   Vamos viver mais 
e, por isso, vamos 

nos confrontar com 
novos problemas 

e novas perguntas. 
Andaremos rumo 
ao futuro de mãos 

dadas com o  
nosso passado

“

”

sistente: como será o futuro? Eu 
experimentei e já antecipo que a 
sua resposta será decepcionante, 
para uma tecnologia que sempre 
foi profetizada como sendo a ma-
terialização do futuro. Ironicamen-
te, quem foi já proclamado como 
sendo o futuro não consegue des-
crevê-lo.

Por mais tecnologia quântica, 
gigabytes e algoritmos que impu-
temos nessas máquinas, nada se 
compara à possibilidade de viver 
uma vida vivida. Chego à óbvia 
conclusão que não se chega ao 
futuro sem o passado, sem a cul-
tura, sem a história. E que o futuro 
continuará a se pautar na nossa 
capacidade de comunicar, só que 
agora vitaminada pela velocidade 
e por novos meios.

Por isso, a nossa indústria con-
tinuará forte e plena nas próximas 
décadas. Então, a pergunta que se 
cabe fazer não é como será o futu-
ro, mas como chegar a ele. Não é 
sobre o destino e sim sobre o ca-
minho, pois informação se compra 
e experiência se adquire. E a expe-
riência é o visto para esse “novo 
velho mundo” que se abre. Vive-
mos buscando respostas quando 
deveríamos nos concentrar em 
buscar mais perguntas. E buscan-
do, vamos vivendo.  

Há mais de duas décadas, dedico-
me à indústria da comunicação, na 
qual os ventos das mudanças so-
prados pela revolução digital cria-
ram um tsunami que atingiu aque-
le mar calmo igual ao da Praia da 
Ribeira, deixando para muitos um 
rastro de dúvidas e inquietudes 
sobre o seu futuro.

Profetiza-se que a rede digi-
tal rasgou a nossa rede física “à 
la Caymmi”, encerrando a nossa 
zona de conforto. Mas o que es-
quecem é que fomos criados em 
um país onde até o passado é im-
previsível, ou seja, o desconforto 
sempre foi a nossa zona de con-
forto. Estamos entrando em uma 
nova década. E, por ser nova, me-
rece a nossa reflexão.

A comunicação sempre foi o 
alicerce da humanidade. Segun-
do o historiador israelense Yuval 
Harari, “o poder dos homens não 
é determinado pelo indivíduo, mas 
por uma coletividade, pois os se-
res humanos sozinhos são criatu-
ras fracas”. Conseguimos dominar 
o mundo porque, teoricamente, 
interagimos melhor, nos conec-
tamos melhor, nos comunicamos 
melhor do que qualquer outro “ser 
vivo” do planeta. A comunicação 
foi o “Super Bonder” que transfor-
mou humanos em humanidade; 
e que transformou uma espécie 
frágil em dominadores. E é aí que 
entra a minha indústria. É aí que 
também se encontra o futuro dela.

Temos um ferramental tecnoló-
gico extraordinário perante todos 
nós, como nunca antes visto, mas 
do que adianta aquela caixinha 

democrática do Google esperan-
do te dar respostas se você não 
souber fazer as perguntas? As fer-
ramentas são novas, mas a lógica 
por trás delas não. Quem não sabe 
se comunicar continuará se trum-
bicando. Por mais que o mundo 
mude, e o mindset dele é esse 
mesmo, o conteúdo das nossas 
conversas será sempre o mesmo.

O futuro continuará a chegar 
igual a um bebê recém-nascido, 
desdentado, careca e muitas ve-
zes com cara de joelho. Mas é a 
experiência que nos permite intuir 

que ele irá se transformar e se tor-
nar aquela bela criança que tanto 
sonhamos.

A melhor maneira de prever o 
futuro continua sendo criando-o. 
Mas, para isso, você precisa de re-
pertório. Pois não se cria nada a 
partir do nada. O repertório vem 
da experiência e a experiência, da 
nossa história, cultura e tradição. 

Experimente perguntar para 
algum desses novos devices base-
ados em machine learning como 
o Alexa, o Siri ou o Google As-

Crônica

A comunicação sempre foi
o alicerce da 
    humanidade

Sérgio Gordilho
Copresidente e diretor geral de 

criação da Agência Africa 
sócio do Grupo ABC
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