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SEU NOME É ESSENCIAL!

Sergio Xavier, o designer Jorge Bischoff e a empresária Fabiane De Carli.
Essencial Lounge celebra 10 anos com muito glamour
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Dr.
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Cardiologia
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Holter 24hs e MAPA 24hs
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ACUPUNTURA

HARMONIA e BEM-ESTAR do nosso corpo
Acupuntura busca a saúde e o
bem-estar do paciente através
do puncionar com ﬁníssimas
agulhas em determinadas
regiões do corpo, chamadas
de “acupontos” (pontos de
acupuntura) em diferentes profundidades. Está provado cientiﬁcamente que a estimulação da pele
pela Acupuntura causa uma resposta reﬂexa no sistema nervoso,
liberando endorﬁnas, serotonina,
levando a um equilíbrio e conse-

quente prevenção e diminuição da
dor, tratamento ou cura de inúmeras doenças. A Acupuntura busca
promover um equilíbrio energético
do nosso organismo, atuando e
regulando os sistemas neurológicos, endocrinológicos e imunológicos, circulação e funcionamento
intestinal, pois tem como base, que
nenhuma doença existe isoladamente. A manifestação da doença
está associada a algum desequilíbrio geral do organismo.

TRATAMENTOS DE TRANSTORNOS
E DOENÇAS EM GERAL
- Problemas mentais e Emocionais (Insônia, Depressão, Ansiedade, Memória Fraca,
Agitação Mental, Cansaço Mental, Stress); | - Dores de cabeça (Enxaquecas);
- Cãimbras, Fribromialgia, Hérnia de disco, Artrite, Artrose
- Dores na Coluna (Lombalgia); | - Dores nas Costas (Dorsalgia);
- Tensão Pré Menstrual (TPM); | - Dismenorréia (Cólicas menstruais);
- Incontinência Urinária; | - Ejaculação Precoce; - Impotência Sexual;
- Constipação Intestinal (Intestino preso);
- Síndrome do Intestino Irritável; | - Epigastralgia (Dores de estômago);
- Asma, Rinite Alérgica, Sinusites de Repetição; | - Obesidade; | - Paralisia facial;
- Estética Facial e Corporal (Rugas, Olheiras, Marcas de expressão facial,
Celulite e Gordura localizada);
- Doenças da pele (Alergias, Dermatites, Urticárias e Psoríase).

Técnicas aplicadas :
*Acupuntura Tradicional - Medicina Tradicional Chinesa
*Aurículomedicina (acupuntura auricular)
*Laserterapia em Acupuntura
*Eletroestimulação Transcutânea nos pontos de Acupuntura
*Moxabustão

Dra. Silmara Pancieri
CRM – ES 6524 | ACUPUNTURA RQE 6410

Médica Acupunturiatra, especializada na área de Acupuntura pelo Hospital Universitário (UFES), Membro do Colégio
Médico Brasileiro de Acupuntura (CMBA) associado a AMBA
(Associação Médica Brasileira de Acupuntura), com Título de
Especialista em Acupuntura (TEAC) e registro da especialidade no Conselho Regional de Medicina (CRM-ES). Atualização
em Medicina Estética pelo Centro de Pesquisa e Ensino Médico em Acupuntura/ENIFESP (Universidade Federal de São
Paulo) e EPM (Escola Paulista de Medicina).

Atende planos de Saúde e Particular, a
crianças e adultos, em sua clínica no
Edifício Ravenna, 5º andar - sala 516 e 517
Para agendar consultas: (27) 3256-1053 | 9 9276-9010

SAÚDE

Principais efeitos
da Acupuntura

Analgésico

(combate a dor)

Ansiolítico

(combate a ansiedade)

Imunológico

(aumenta a defesa do organismo)

Como a técnica
se realiza?
Ao inserir as agulhas nos pontos
indicados, selecionados previamente pelo médico, estes liberam
substâncias químicas, produzidas
pelo próprio organismo, chamadas de neurotransmissores, que
agem promovendo analgesia e
relaxamento muscular. Atua direto, promovendo bem-estar físico e
mental, harmonizando assim o
organismo e promovendo cura. As
agulhas (estéreis e descartáveis),
permanecerão no corpo por um
período de 15 a 30 minutos, onde o
acupunturiatra pode girar, aquecer ou aplicar estímulos elétricos.
As sessões são indicadas pelo
acupunturiatra.

SAÚDE

Saúde com excelência para você, em
um ambiente preparado para o seu conforto

Dra. Lívia Grassi Guimarães

Dr. Renan Almeida Santos

Dra. Maykiani Siqueira Schaeffer

DERMATOLOGISTA

GINECOLOGISTA OBSTETRA

REUMATOLOGISTA

Dra. Bianca de Oliveira Nossa

Dr. Vinicius Cavaglieri

Dr. Jefferson Sarmento Rocha

NUTRICIONISTA

NUTROLOGISTA
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Coquetel de inauguração
da CLÍNICA PRIORI

Dr. Renan Almeida Santos
Dra. Lívia Grassi Guimarães

TIM!
TIM!

Rua Prof. Lobo, Nº 875,
Ed. Monte Cappolo
Sala 202 - Bairro Jardins

(em cima do novo SICOOB)

AMIGOS DA LAGOA

B

uscando revitalizar a Lagoa do
Modenesi, em Aracruz, a ﬁm de
criar um novo espaço público
destinado ao lazer da população, moradores do centro e do
bairro Jardins criaram a Associação
Amigos da Lagoa. São cerca de 70
pessoas engajadas na causa. Voluntariamente, elas têm arrecadado fundos e
vêm realizando ações para alcançar o
objetivo.
Biólogo, paisagista e um dos voluntários no projeto, Wellington Campos
Pianca destaca que o local estava ocioso e vinha sendo utilizado como
ponto de práticas ilegais. Para mudar
esse cenário, surgiram os 'Amigos da
Lagoa'. “Toda essa união de forças é para
que a população de Aracruz possa aproveitar
o espaço como uma área de lazer, para um
piquenique, para uma caminhada, além de
melhorar esteticamente o visual da cidade. E
o mais importante disso tudo é que está sendo
feito de forma 100% voluntária”, frisou.
Com signiﬁcativa área verde e
relevante beleza natural, o espaço
conta com duas lagoas, sendo que uma
está com o projeto de recuperação e
urbanização praticamente concluído,
sem nenhum ponto de esgoto, de
acordo com a Prefeitura de Aracruz. A
empresa SA Ambiental, o SAAE e as
secretariais municipais de Agricultura,
Meio Ambiente e Transportes e Serviços Urbanos abraçaram a causa e têm
apoiado a iniciativa dos moradores
com recursos humanos e doação de
materiais.

Rogério, Raul, Christopher, Edimar, Ricardo, Mazza, Márcio e Welington

Raul, Jarbas, Edimar, Massa, Jarbas Filho, Miguel e Almir
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Estado pode ganhar
representação
diplomática da Itália

Consulte condições comerciais na unidade.
27 3256-2088

Em discurso no Plenário da Câmara
Federal, o deputado Evair de Melo
anunciou que o Espírito Santo
ganhará uma agência consular da
Itália, o que facilitará na obtenção da
cidadania italiana. O parlamentar
recebeu no Estado, no último dia 13,
as visitas do embaixador da Itália no
Brasil, Antonio Bernardini; do
subsecretário de Relações Exteriores,
Ricardo Merlo; do cônsul-geral da
Itália no Rio de Janeiro, Paolo
Miraglia; e do diretor-geral de

Italianos no Exterior, Luigi Vignali.
Evair aﬁrma que 30 mil capixabas
estão na ﬁla esperando por processos
consulares. O Espírito Santo detém a
maior colônia italiana do país. Há 145
anos chegaram em território capixaba,
pelo porto de Vitória, os primeiros
imigrantes italianos no país, que
seguiram imediatamente para Santa
Cr uz, em Aracr uz, fazendo do
município o berço da colonização
italiana no Brasil.

Evair destaca o legado deixado
pelos italianos no Espírito Santo.
“Uma boa parte dos capixabas herdou, além
do sobrenome, o modo de vida daquele povo
que desembarcou no Estado há mais de um
século. Aprendemos a respeitar e a viver do
que vem da terra, a promover nosso
agronegócio, nosso agroturismo, tudo em
família, como sempre foi feito há gerações”,
diz.

Autor da Lei das Agroindústrias
Artesanais, o parlamentar destaca
também a força da culinária italiana no
E s p í r i t o S a n t o, d e s e n vo l v i d a
principalmente no seio familiar, com a
produção de queijos, vinhos, pães,
licores e embutidos de origem animal.
O socol de Venda Nova do Imigrante

recebeu sua indicação geográﬁca de
procedência do Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI), sendo
um dos principais exemplos de como
os descendentes italianos exerceram
sua inﬂuência.

EM QUE CONSISTE A LAPAROSCOPIA?
laparoscopia é um procedimento em que
o médico faz uma pequena incisão na
região a ser examinada ou tratada, por
onde introduz o laparoscópio (aparelho
por meio do qual irá visualizar e tratar a
região abordada), que consiste em um ﬁno
tubo de ﬁbras óticas, através do qual pode-se
visualizar os órgãos internos e fazer intervenções diagnósticas ou terapêuticas. Outras
pequenas incisões podem ser necessárias para
introduzir os instrumentos cirúrgicos. Os
instrumentos usados na videolaparoscopia são
idênticos aos usados nas cirurgias tradicionais,
só que mais delicados. Se a cirurgia for no
abdome, uma certa quantidade de gás (dióxido
de carbono) é introduzida dentro da cavidade

abdominal a ﬁm de expandi-la e criar um
campo de trabalho para se realizar a cirurgia.
Atualmente, graças à evolução da tecnologia,
pode-se acessar praticamente todos os órgãos
do corpo humano com aparelhos contendo, na
extremidade que é introduzida no corpo, uma
minicâmera que transmite imagens em alta
resolução para monitores de vídeo e que
podem ser gravadas para estudos posteriores.
Este procedimento é chamado, então,
videolaparoscopia. Usada primitivamente
quase só para fazer diagnósticos, a videolaparoscopia atual permite colher material para
biópsias e praticar intervenções cirúrgicas antes
só possíveis a céu aberto (cirurgias abertas).

VANTAGENS

Esta técnica tem a vantagem de ser minimamente invasiva e ocasionar, assim, um menor
trauma cirúrgico, menos sangramento intraoperatório, menor dor pós-operatória,
recuperação pós-cirúrgica mais rápida e retorno mais cedo às atividades habituais e ao
trabalho, além de menores cicatrizes. Ela reduz a taxa de infecções e a ocorrência de
aderências pós-operatórias. Além dessas, praticamente todas a cirurgias ginecológicas
(cistos de ovário, dilatação das trompas, torção de ovário, gravidez ectópica, etc.) e
urológicas podem ser realizadas por laparoscopia. A retirada e os prolapsos do útero, bem
como a cistocele (prolapso da bexiga – “queda da bexiga”) ou retocele (prolapso do reto)
também podem ser tratadas por laparoscopia.
(27) 3
256-1647 |9

9648-1212

Rua Prof. Lobo, nº 875, Ed. Monte Cappolo, Sala 202
Bairro Jardins (em cima do novo SICOOB)

Atendendo na
Clínica de Saúde
Especializada Priori
drjeffersonrocha@gmail.com

Dr. Je ffe rs on Sarm e n to R ocha
CRM 10712/RQE 8562
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Suzano lança papel
especial para produção
de canudos
Loop, marca da nova linha de produtos, tem características
inéditas no mercado brasileiro

Suzano acaba de lançar no
mercado o Loop®, um
papel especialmente
d e s e n vo l v i d o p a r a a
produção de canudos. A
novidade atenderá o segmento global
de canudos, que atualmente é
abastecido, sobretudo, por fabricantes
de canudos plásticos. O lançamento é
mais uma inovação da empresa
reconhecida pelo seu pioneirismo na
indústria de papel e celulose.
O Loop®, fabricado na fábrica do
município de Suzano, em São Paulo, é
um papel reciclável, biodegradável e
de fonte renovável, produzido a partir
de eucalipto plantado para este ﬁm e
certiﬁcado pelo FSC, que garante o
manejo ﬂorestal responsável. O papel
para canudo da Suzano vem para
atender a necessidade do mercado e
oferece uma solução ecologicamente
cor reta para os mais diversos
segmentos de negócios, tendo como
diferencial o fato de ser um produto

100% brasileiro e que será comercializado nas regionais de vendas da
Suzano em todo o Brasil.
O Loop® é resultado de meses de
estudos da Área de Pesquisa e
Desenvolvimento da Suzano, visando
atender ao mercado de canudos
descartáveis, estimado em cerca de
nove bilhões de unidades por ano
somente no Brasil. O produto possui
qualidade diferenciada e é uma
alternativa aos canudos plásticos de
uso único. A Suzano apresenta duas
versões do papel para canudo, com
resistência e durabilidade distintas
visando atender o consumo de
diferentes tipos de bebidas.
Uma delas apresenta durabilidade
de até 2 horas em uso, ideal para
consumo de bebidas como água,
sucos e chás; e a outra opção possui
aplicação de uma barreira sustentável
que oferece uma maior resistência
para utilização em bebidas alcoólicas,
milk shakes e refrigerantes.

O Loop, papel desenvolvido pela
Suzano especialmente para a produção
de canudos descartáveis, é um produto
biodegradável, reciclável,
desenvolvido a partir do uso de
matéria-prima de fontes renováveis e
ideal para marcas preocupadas com o
apelo ambiental de seus negócios.
Além dos aspectos ambientais, o
principal diferencial do Loop é o fato
de ser um produto 100% brasileiro e
que estará disponível em todas as
regiões do país através dos 20 CDs
(Centros de Distribuição) da Suzano e
comercializado através da força de
vendas dedicada para o atendimento
dessa linha, assim como pela equipe
comercial do mercado externo.

XADREZ FEMININO:

Melhor equipe do IFES é de Aracruz

E

ntre os dias 12 e 15 de julho, alunos de
todos os campi do Instituto Federal do
Espírito Santo (Ifes) participaram do
JIFES (Jogos Estaduais do Ifes) 2019,
realizado com disputas em 10 modalidades
esportivas no campus Vitória. No xadrez por
equipe, as meninas do campus Aracruz –
Fernanda Júlia de Barros, Isabela Garcia
Stelzer e Milena Conceição Rocha (Foto) –
conquistaram o primeiro lugar geral e, ainda
este ano, irão representar o Ifes na etapa
nacional dos Jogos dos Institutos Federais
(JIFs).
A aluna Fernanda Júlia ainda sagrou-se vicecampeã de xadrez na disputa individual
feminina e terá a oportunidade de competir
pelo título nacional da categoria, assim como
Isabela e Milena. Os JIFs de 2019 serão
realizados em Guarapari entre os dias 29 de
setembro e 12 de outubro. A edição será
comemorativa aos 10 anos do evento.
O professor de Educação Física, Almir
Ferreira Luz Júnior, destaca que os alunos do
Ifes – Campus Aracruz tem sido campeões do
JIFES nos últimos anos. “Isso é fruto de um
trabalho que começou na Escola Municipal Ezequiel
Fraga Rocha e continuou no Ifes. Neste ano, nossa
equipe feminina ﬁcou com o primeiro lugar
geral, e a masculina, com o terceiro”,
“Isso é fruto de um
ressaltou.
trabalho que começou na
A preparação da equipe
Escola Municipal Ezequiel
feminina para o JIFs 2019 já
Fraga Rocha e continuou
começou. Além de treinar
duas vezes por semana no
no Ifes. Neste ano, nossa
campus Aracruz, as meninas
equipe feminina ﬁcou
aprimoram suas técnicas de
com o primeiro lugar
jogo em outros horários. De
geral, e a masculina, com
acordo com Almir, ainda será
o terceiro”
planejado com as alunas um
treinamento de aperfeiçoamento,
visto que o nível da competição nacional
é mais alto.

O professor Almir Ferreira Luz Júnior com as alunas e enxadristas
Isabela Stelzer, Fernanda Júlia e Milena Rocha
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ESTE EVENTO É SOLIDÁRIO:

Colabore com 1kg
de alimento não
perecível

21h
Coquetel e Jantar

A Comissão de Eventos
da OAB Aracruz convida
os advogados da Ordem
para comemorarem
juntos o motivo principal
deste evento:
Confraternização

Cobertura fotográﬁca
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Agradecimento
anﬁtriã do Exclusive Party,
Fabiane De Carli, fez um
agradecimento ao convidado de honra, Jorge Bischoff.
“Decidida a abrir uma loja ligada
à moda, ﬁz uma busca na internet e mal
sabia que aquilo mudaria a minha vida
para sempre. Digitei quatro palavras –

sapato, grife, moda e luxo – e o site da
Jorge Bischoff foi um dos primeiros
resultados que emergiram na tela. Acessei
e me apaixonei, simples assim. Descobri
que era exatamente aquilo que
procurava. Imediatamente entrei em
contato com um representante e após esse
dia, o nome Jorge Bischoff passou a fazer

parte da minha vida e da minha história.
Sou grata a ele por me permitir
representá-lo na região e levá-lo com
genuína admiração aos pés das minhas
clientes. Tê-lo conosco na celebração de 10
anos da Essencial Lounge carrega um
signiﬁcado imensurável”, discursou
emocionada.

MODA

Parabenizo com muito carinho a querida Fabiane
e toda sua brilhante equipe, pelos 10 anos da Essencial
Lounge, comemorado em alto estilo, com uma festa
muito especial. O caminho foi longo e certamente muito
difícil em algumas situações, mas você superou todos os
desaos e hoje desfruta de um merecido reconhecimento
prossional. Sou testemunha da garra, perseverança, fé e
amor que você, empreendedora nata, dedica ao seu
negócio, que na verdade, é sua grande paixão. E nós,
suas amigas e clientes, somos as grandes beneciadas,
pois desfrutamos de produtos da grife Jorge Bischoff, de
alta qualidade, que traduzem a essência da alma
feminina. Continue acreditando em seu potencial, que
certamente seus dias serão abençoados com mais
vitórias. Sucesso prossional e um futuro recheado de
felicidade.

Tim!
Tim!

Jeesala Mayer Coutinho Coelho

Quando Fabi me fez o convite
para participar do evento de 10
anos da Essencial, vi em seus olhos
e sua fala toda expressão de
alegria e sucesso que seria esse
momento. E não foi diferente. Eu
estava certa e eles arrasaram. O
evento foi sensacional. Tudo lindo
e de qualidade. Espelho dos
antriões. Grata por estar
presente neste momento de
comemoração com vocês.
Ivania Gomes do Rosário

Quero parabenizar a
v o c ê , Fa b i a n e , g r a n d e
guerreira, Sergio, seu marido,
que sempre deu aquele apoio
necessário e à marca Jorge
Bischoff, que vêm trazendo
para a mulher aracruzense,
glamour e sosticação nesses
10 anos de existência.
Continue trilhando seu
caminho de sucesso por
muitos e muitos anos.
Margarida Furieri Pimentel

Fazer parte desse lindo momento dos
10 anos da Essencial foi extremamente
graticante e lisonjeiro. Meu desejo para
Fabi e Sergio é que vocês percorram cada dia
mais o caminho do sucesso. É visível que
vocês fazem tudo com amor e requinte.
Qualidade é sinônimo, ligado diretamente à
sua boutique. Parabéns pelo sucesso!
Polliana Cuzzuol

10 anos Essencial Lounge
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Momento do autógrafo da bolsa e sapato Phyton, da coleção Jorge Bischoff.
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O designer e
empresário
Jorge Bischoff
ascido em Igrejinha, no Rio
Grande do Sul, região com
centenária tradição na
manufatura calçadista, Jorge
Bischoff ingressou na área de
forma natural. Desde
pequeno, o hoje conceituado
empresário e designer – fã do
sabor inconfundível da moqueca
capixaba, diga-se de passagem – teve
contato direto com todo o processo
de fabricação de sapatos. Aos 11 anos
de idade, trabalhando como cortador
de couro, ele iniciava o caminho para
se tornar uma referência no setor.
Criatividade, paixão e soﬁsticação
são a essência do trabalho de Jorge
Bischoff, que conquistou o mercado
nacional e internacional com o
glamour de suas criações. “Lembro que
sempre gostei de desenhar sapatos e que no
ensino médio estava sendo preparado para ser
técnico contábil. Na verdade, esse era o sonho
de minha mãe. Passava as noites e os ﬁns de
semana desenhando, por diversão. Porém,
durante uma aula de contabilidade, enquanto
desenhava, um professor chegou para mim e
disse que iria me reprovar, porque não via em
mim uma aﬁnidade para as Ciências
Contábeis. Mas principalmente porque, do
contrário, o Brasil iria perder um grande
modelista de sapatos (hoje conhecido como
designer). Disse que na sua empresa não
havia nenhum proﬁssional com o dom e o
talento que reconhecia em mim e que eu
deveria me dedicar a essa área. Foi quando,
aos 16 anos, tomei a decisão de que deveria

seguir esse caminho”, conta.
Bischoff foi então estudar desenho
e técnicas de calçados, participou de
feiras, viajou e desbravou horizontes
que sequer imaginava existir. Teve
padrinhos e mestres e descobriu que a
vida é uma grande escada: “É buscar
sempre um novo degrau, para que alguém
ocupe o seu e você ocupe o próximo”. Atuou
em todos os setores da indústria, na
produção e na administração, até
chegar à criação de produtos e, mais
tarde, à gestão de marcas. Em 2003,
impulsionado pelo seu espírito
inquieto e empreendedor, e com a
experiência adquirida ao longo dos
anos, criou a grife Jorge Bischoff, com
produtos que se diferenciam pela
exuberância e personalidade única.
O designer que hoje comanda o
Bischoff Group como CEO, mobiliza
suas equipes com a mesma paixão e
com o foco com que criou esses
projetos, transferindo a essência, os
conhecimentos e sua energia ímpar
para todos que integram a sua rede de
negócios. São histórias inspiradoras,
permeadas de sonhos e ícones.
Experiências que envolvem paixão e
empatia e que se transferem para todo
grupo, como um exército de apaixonados, que se mostra tanto nas
consumidoras, admiradoras de suas
criações, quanto nos talentos internos
do Bischoff Group, nas indústrias, na
gestão das marcas e nos pontos de
venda.

Entrevista exclusiva à revista Desejo
O designer e empresário Jorge Bischoff,
foi o convidado de honra da Exclusive Party,
festa que na noite do dia 04 de julho
celebrou em grande estilo os 10 anos da
Essencial Lounge, empreendimento de
Fabiane De Carli e Sérgio Xavier. O casal
recebeu amigos, clientes, personalidades e
inﬂuencers no mezanino do Shopping
Oriundi para brindar o sucesso da boutique
que é sinônimo de elegância e tradição em
Aracruz.
Proﬁssional com estilo próprio,
impecável nos detalhes, que busca
inspiração na energia e na sensualidade da
mulher brasileira, Jorge Bischoff apresentou no evento a coleção primavera-verão
2020 da grife que leva o seu nome. “A Fabi

é embaixadora da Jorge Bischoff na região
de Aracruz. Temos uma parceria muito
bacana e prestigiar os 10 anos da Essencial
Lounge é uma forma de mostrar nossa
gratidão para quem representa tão bem
nosso projeto”, aﬁrmou o designer, em
entrevista exclusiva a DESEJO.
No portfólio da Jorge Bischoff para a
primavera-verão 2020, as principais
tendências vêm contempladas ao lado de
propostas icônicas e indispensáveis às
apaixonadas pela grife. “O natural está
muito em voga nesta temporada, mesmo
com o conceito Jorge Bischoff.
Contrapondo com o natural, entra o que é
predominante nas nossas coleções:
pedrarias e os sempre marcantes metais

dourados. O animal print, que está muito
forte na coleção de inverno, continua
desﬁlando no verão e as sandálias voltam
com muita força nessa coleção, com uma
leitura que há muito tempo estava fora do
mercado, que são as sandálias com tiras
extremamente estreitas, delicadas e
sensuais”, comentou Jorge Bischoff, que
segue determinado com a missão de
continuar desenvolvendo peças que
contribuem para alimentar a alma da
mulher e do homem.
A Exclusive Party também foi um 'luxo
solidário'. Cada convidado doou 1 kg de
alimento não perecível. Os donativos
arrecadados foram entregues as instituições Recanto do Ancião e Recanto Feliz.

Dr. Diogo P. Engel
CRO 3989-ES
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Dr. Julio Marco Mainenti
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CRO 3792-ES
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INCENTIVO À PRÁTICA DO
ESPORTE NA SA AMBIENTAL
Mais incentivo
Além de patrocinar eventos esportivos, a SA
Ambiental patrocina 10 atletas no Espírito
Santo. E faz isso como uma contrapartida
social, atuando onde o Estado não atua,
incentivando o esporte amador e promovendo
estímulo a um estilo de vida mais saudável. O
foco dos patrocínios da empresa é em modalidades individuais praticadas ao ar livre, em
contato com a natureza e sem distinção de

classes sociais, casos da corrida de rua e o
Triathlon. Em relação aos atletas patrocinados, a empresa escolhe aqueles que se encaixam no perﬁl que acredita ser socialmente
correto: sem vícios e utilização de drogas ilícitas, com perﬁl socioeconômico que não tenha
condição de se manter no esporte sem apoio
ﬁnanceiro e que se sobressaia na modalidade
esportiva que pratica.

Pódio dos atletas da SA Ambiental: 3 atletas que ﬁcaram entre os 100 primeiros classiﬁcados na corrida, com 2 mil participantes

CORRIDA DOS
BOMBEIROS:
2 MIL ATLETAS
PARTICIPANTES

41° e 97° lugar, respectivamente. Já na
categoria geral feminina, Aline Nobre
dos Santos e Renata Queiroz Dias
Cravo destacaram-se na classiﬁcação
de suas faixas etárias, ﬁcando também
no ranking das 100 melhores.
Diretor-presidente da SA Ambiental, Sérgio Vasconcellos conta que a
exemplo desta primeira experiência, a
empresa irá fornecer toda a estrutura
para que os colaboradores possam
participar das competições. Os que
melhor se classiﬁcarem e os que mais
se dedicarem aos treinos ainda irão
receber kits de incentivo contendo
uniformes, tênis e suplementação
alimentar.
“Participamos da Corrida dos Bombeiros
e era como se eles estivessem indo para uma
festa de gala, tamanha a alegria e união do

grupo. Isso traz um retorno imensurável para
a empresa. Hoje, o assunto dos nossos colaboradores quando se encontram nas horas vagas
é este. Quando será a nossa próxima corrida?
Quem mais vai correr? Quem chega à frente
de quem? Tudo num clima de harmonia. A
qualidade de vida e convivência no trabalho só
melhora”, conta Vasconcellos, que
também é atleta.
Perguntado se por ele se dedicar à
corrida de rua os colaboradores sentem-se mais instigados a abraçar a
modalidade, Vasconcellos diz que
“nossos colaboradores, trabalhando correndo,
são praticamente proﬁssionais. O chefe é
atleta amador, admirador e incentivador do
esporte. Minha grande vitória é ver todos eles
correndo junto comigo. Nossa meta é completarmos a prova com saúde, alegria e auto
superação”.
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mpresa incentivadora do esporte, a SA Ambiental passou a
motivar seus colaboradores a
par ticiparem dos eventos
esportivos que patrocina, sendo
também um estímulo para eles terem
uma vida mais saudável. A estreia foi
na “Corrida dos Bombeiros”, que teve a 6ª
edição realizada no último dia 30, em
Vitória.
Na oportunidade, 16 'colaboradores atletas' da SA Ambiental percorreram os 10,5 quilômetros da prova, nos
dois sentidos da 3ª ponte – icônico
cartão-postal do Espírito Santo –
como parte do percurso. Na categoria
geral masculina, Leandro Reis Silva,
William Pereira e Jeferson Freire das
Neves ﬁcaram entre os 100 primeiros
colocados, concluindo a prova no 19°,

Ultramaratonista Carlos Gusmão com o atleta da SA, Leandro
Reis Silva.
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As corredoras da SA Ambiental, Renata Cravo e
Aline dos Santos, concluíram a prova.

ALIMENTAÇÃO
NATURAL PARA
CÃES
Aﬁnal, você
sabe o que
signiﬁca Alimentação Natural
(AN)? Este é um
questionamento
muito comum nos meus
atendimentos. Vamos começar a entender o que não é AN.
Oferecê-la, deﬁnitivamente, não
é dar restos da nossa comida. E
não é dar apenas frango, arroz
branco e cenoura – esse tipo
de “dieta” conduz a problemas de saúde por deﬁciências de nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e ácidos graxos. Também não é preparar aquela
“panelada-da-vovó” que tem de
tudo, mas sem medida nem
proporção. E, com certeza, não
é modinha.
Desde os primórdios, dividimos
nossa alimentação com os cães.
Ração, sim, é uma perspectiva
muito mais recente! Também não é dieta caseira
veg etariana, muito
menos vegana. Cães
evoluíram ao longo de
milênios como predadores e continuaram
consumindo carnes
ao nosso lado desde
sua domesticação, há
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ALIMENTAÇÃO
NATURAL (AN)
pelo menos 15 mil anos. Eles simplesmente não possuem adaptações para
assimilar bem uma dieta baseada em
proteínas vegetais.
A AN também não é uma dieta
composta de metade ração e metade
comida caseira. É preciso saber muito
bem quais alimentos adicionar à ração
e em que quantidade, ou corre-se o
risco de desequilibrar seriamente a
fórmula da ração e acabar prejudicando o pet - portanto, esta prática não é
aconselhada. Apenas enriquecer a
ração com alimentos naturais não é
aconselhado também. Você pode ir
muito além disso. Pode substituir
totalmente a ração industrialmente
processada por uma dieta caseira
saudável. Só assim, a meu ver, seu pet
colherá todos os frutos de uma dieta
fresca e natural!

ALIMENTAÇÃO

E o que é
Alimentação Natural?
A AN consiste em oferecer uma
alimentação saudável, balanceada,
com ingredientes de alta qualidade,
selecionados e que supram todas as
necessidades do seu pet. Na AN não é
usado qualquer tipo de aditivo químico. Ela pode ser cozida, crua com
ossos ou sem ossos. A crua, seja ela
com ou sem ossos, precisa passar por
um período de congelamento prévio
antes de ser oferecida, pois podem
haver contaminantes que põem em
risco a saúde do pet e por isso é
melhor não arriscar. A AN cozida é
considerada a mais segura, pois oferece a menor possibilidade de conter
contaminantes, contudo, por termos
de cozinhar os ingredientes, é a que
demanda maior tempo de preparo.

Qualquer cachorro
pode comer
Alimentação Natural?
e você pensa em mudar a alimentação do seu cão, o primeiro passo é levá-lo a um veterinário de sua conﬁança para um
check up, para ter certeza de
que ele está realmente saudável.
No entanto, se aparecer alguma alteração nos exames do seu amigo, não
desanime, ele também vai poder
comer AN! Para isso, basta que você
procure um especialista apto a elaborar uma dieta exclusiva para seu mas-

cote, que supra as suas necessidades
especiais. Existem dietas especíﬁcas
para animais com diabetes, doenças
hepáticas, doenças renais e cardíacas,
cálculos urinários, gastrite, colite,
pancreatite e até para a prevenção de
câncer. Porém, estas dietas devem ser
prescritas por um proﬁssional especialista.
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QUAL A DIFERENÇA ENTRE
RAÇÃO E ALIMENTAÇÃO NATURAL?
Hoje estamos cada vez mais atentos
à nossa alimentação, comendo alimentos saudáveis, sem transgênicos, preferindo opções sem corantes, sem conservantes, ou seja, o mais natural possível. Por que seria diferente com a
alimentação dos nossos pets?
Muitas pesquisas sugerem que,
quanto mais industrializado o alimento, mais químicos são utilizados e mais
mal podem fazer à saúde do seu
melhor amigo. Você prefere comer
uma lasanha industrializada, cheia de
produtos químicos ou uma com ingredientes selecionados e escolhidos a
dedo, sem corantes, conservantes ou
qualquer aditivo, feita em casa com
todo cuidado e carinho?

Com a AN, seja ela cozida, crua sem
ossos ou crua com ossos, conseguimos alcançar os mesmos níveis nutricionais de qualquer ração super premium, porém sem utilizar restos de frigoríﬁco, farinhas de ossos ou de
sangue, penas e bicos de aves, transgênicos, corantes, conservantes, entre
outros subprodutos comumente
utilizados nas fábricas de rações e
presentes em seus rótulos.
A alimentação é o pilar mais importante para a saúde de qualquer ser vivo.
E a AN, com ingredientes frescos e
sem adição de conservantes, é melhor
para o organismo do seu pet. Se você
ainda não está convencido do quão
benéﬁco é alimentar seu bichinho
com comida natural, aqui estão alguns
benefícios incríveis desse tipo de
alimentação.

Alimentação Natural
previne doenças
graves em cães
Câncer, problemas renais, urológicos e gastrointestinais estão entre as
dez principais doenças que causam
morte em cães. A AN é um poderoso
recurso na prevenção destes males.
Animais com essas doenças, em sua
maioria, estão passando por algum
processo de inﬂamação crônica, é
como uma resposta constante do
organismo frente a uma injúria que
possui como características a
destruição dos tecidos e bactérias
benéﬁcas e tentativas de reparação
ocorrendo simultaneamente – como
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se o corpo estivesse em guerra com ele
mesmo. A comida natural tem menor
reação inﬂamatória no organismo, o
que diminuirá a liberação de radicais
livres (prejudiciais ao organismo e um
dos causadores do envelhecimento),
prevenindo essas doenças. Isso resulta
em você e o seu companheiro vivendo
muito mais momentos juntos, por
muito mais tempo e com qualidade.

Nutrição balanceada
e personalizada para
o cachorro
O cão é uma das espécies com maior
polimorﬁsmo. O que isso signiﬁca? Que os
indivíduos são diferentes entre si. O que
faz bem para seu cachorro pode fazer mal
para o cachorro do seu vizinho. Com a AN,
todas as exigências nutricionais e energéticas de cada pet podem ser atendidas
individualmente e com ingredientes
selecionados, de qualidade e sem a utilização de aditivos. Isso quer dizer que é
possível criar dietas especíﬁcas para as
necessidades do seu pet, tanto em relação
à raça, à idade, ao tamanho, à quantidade
de atividade física praticada e ao estilo de
vida, quanto ao estado de saúde. Tudo é
muito personalizado. Então, se o seu cão
tem aquela otite que nunca vai embora,
problemas de pele constantes, possui
problemas renais ou cardíacos, apresenta
sobrepeso ou já está mais velhinho, por
exemplo, há uma dieta especíﬁca para ele,
em todos os casos. E o cardápio pode se
adaptar sempre que for necessário.

Seu cachorro
aproveita mais
os nutrientes
Quando o seu cachorro ou gato se
alimenta com comida natural, ele
digere mais facilmente todos os
nutrientes que existem ali - e são
muitos! Quem nunca deu arroz com
frango quando o cãozinho estava
passando mal? A AN também é ótima
para os animais que tem um paladar
mais seletivo e possuem mais
diﬁculdade na hora de comer. Isso
porque a comida natural é a que a
espécie está acostumada a comer há 15
mil anos, agrada o paladar, possibilita
que o cardápio seja variado e,
portanto, mais atraente, e tem um
cheiro sedutor para o olfato poderoso
dos pets. Ela também aumenta a
ing estão involuntária de água,
importantíssima para a saúde.

99% dos cachorros
preferem Alimentação
Natural
Já falamos aqui sobre cães que
se recusam a comer ração. Isso
pode acontecer devido a alguns
problemas de saúde, mas também porque ela não é tão palatável quanto uma comida de verdade. Além de não ter muita
variação (aﬁnal, é sempre a
mesma comida, com o mesmo
gosto), as rações não são fresquinhas, ﬁcam muito tempo armazenadas, evitando que sejam
saborosas para os cachorros. É
muito raro um cão recusar comer
alimentação natural, simplesmente porque é comida de
verdade e é uma delícia.

O que seu
cachorro
ganha com
isso?
resultado disso é: mais
disposição, pelagem
mais bonita e sadia,
fezes em menor quantidade e com odor
amenizado, redução de problemas de pele e de alergias, diminuição de doenças crônicas,
dentes mais limpos, hálito
fresco e maior qualidade de
vida e longevidade para o seu
ﬁlho de quatro patas.

Mas dá muito trabalho?
Uma das primeiras coisas que a
gente pensa é: “mas eu não tenho tempo
para preparar a comida do meu cachorro”.
Realmente, fazer a AN fresquinha
para o seu bichinho requer um planejamento. Tire um dia e prepare marmitinhas para 30 ou 40 dias e mantenhaas congeladas. Será mais fácil e irá

otimizar o seu tempo. Caso preﬁra,
você pode encomendar a alimentação
do seu cão, de acordo com as necessidades dele. Aqui no Estado existem
empresas que fazem todo este trabalho por você baseado na receita indicada pelo Zootecnista ou Veterinário
Especialista.

Em Vitória, a Rango da Matilha prepara as refeições
do seu pet com base na receita de um Zootecnista ou Veterinário
especialista em AN. Meus pacientes ainda ganham um
cupom de desconto! Instagram: @rangodamatilha

Manuela Vervloet Salvadeo
Zootecnista especialista em
Alimentação Natural para Cães
(27) 99925-8600 / Instagram: @naturalepet

Entre em contato para saber mais e faça um orçamento
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São Tomás de Aquino

No afresco, São Tomás de Aquino está sobre um homem, ou as heresias, e ao lado de quatro mulheres, que simbolizam a razão. Tomás de
Aquino foi monge dominicano e grande estudioso da Filosoﬁa grega. Defendeu a união entre a fé e a razão.
Publicado por: Francisco Porfírio em Filosoﬁa

T

omás de Aquino foi um formação dos teólogos cristãos.
padre e professor católico
Chamado por alguns de “o príncipe da
medieval, representante do Escolástica”, Tomás de Aquino foi o
período escolástico da principal representante desse período.
Foi ele quem, de fato,
Filosoﬁa. Aquino foi
aluno de Alberto Magno,
introduziu Aristóteles
na Filosoﬁa
escolástico que o
apresentou à
medieval, pois o
Filosoﬁa de
autor não foi tão
“Ninguém tende a uma
Aristóteles. Alberto
explorado pelos
determinada coisa pelo
M a g n o e r a
patrísticos e
desejo e pelo estudo, se
defensor da união
escolásticos
tal coisa não lhe for
entre fé e razão
(anteriores a
previamente conhecida”
para a construção
Aquino), como
aconteceu com
do saber católico,
d e f e n d e n d o
Platão.
O
a r i s t o t e l i s m o, a o
veementemente o papel
das disciplinas do trivium
c o n t r á r i o d o
neoplatonismo que
(Gramática, Lógica e Retórica)
e d o q u a d r iv i u m ( A r i t m é t i c a , dominou a Filosoﬁa europeia, ﬁcou
Geometria, Astronomia e Música) na por conta dos ﬁlósofos árabes, como
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Al-Farabi e Averróis.
A Filosoﬁa Escolástica é uma
divisão da Filosoﬁa europeia situada,
cronologicamente, entre os séculos IX
e XIII. Com o crescimento da Igreja
Católica e a necessidade de formar
novos sacerdotes, a instituição
começou um movimento de criação
de escolas e universidades para a
formação teológica em massa de
novos padres. Tomás de Aquino foi
um desses padres que não somente
estudou, mas também lecionou nesse
contexto de triunfo do catolicismo
dentro da sociedade europeia.
Biograﬁa
Nascido no Castelo de Roccasecca,
situado na Itália, em 1225, o ﬁlósofo
teve contato, desde criança, com uma
educação católica e erudita promovida

por monges beneditinos. Aos 19 anos
de idade, Aquino entrou para a Ordem
dos Dominicanos como seminarista,
iniciando a sua carreira eclesiástica e
intelectual. Tomás de Aquino estudou
e ensinou Teologia e Filosoﬁa,
participando ativamente de pesquisas
e debates teológicos em sua época.
Em 1245, um ano após o início do
seminário, Aquino mudou-se para
Paris para continuar os seus estudos.
Nesse período, ele conheceu
Alberto Magno, padre e
ﬁlósofo alemão, um
frade da ordem
dominicana,
defensor da
intelectualidade
“A humildade é o primeiro
proporcionada
degrau para a sabedoria"
pelas ciências e
pela Filosoﬁa
como alicerce para
se entender a razão
divina.
Livros
Dentre os mais de 60 escritos
deixados por Tomás de Aquino,
podemos considerar a Suma teológica
e O ente e a essência como os
principais.
Suma teológica: nesse escrito
encontram-se as “Cinco vias que provam
a existência de Deus”. Produzido nos
últimos nove anos de vida de Tomás
de Aquino, as descrições sobre a
existência de Deus, a relação do ser
humano com Deus e a moralidade são
as mais avançadas de sua trajetória
intelectual.
O ente e a essência: esse escrito
propõe-se a resolver questões
metafísicas iniciadas por Aristóteles e
apresentadas com o toque cristão
tomista. O título refere-se às
categorias distintas, ente e essência,
sendo que essência equivale ao
“conceito” das coisas, ou seu signiﬁcado
abstrato, enquanto ente é “a própria
coisa”.
Inﬂuências
Platão e Agostinho: Tomás de
Aquino foi inﬂuenciado pelos
p a trí s ti co s, em es p eci a l p o r
Agostinho, que trabalhou o início da
perspectiva cristã por meio do
neoplatonismo. Inﬂuenciado por
Agostinho e por Platão, Aquino

trouxe uma nova
perspectiva para a
Filosoﬁa cristã,
por meio da
Filosoﬁa g reg a
pagã.

linguístico aos
escritos originais
de Aristóteles,
Aquino teve
a c e s s o
a
traduções latinas
feitas com base nas
traduções árabes (o
que pode causar
confusões teóricas) dos
escritos de Aristóteles. O
mestre Aristóteles inﬂuenciou toda
a sua trajetória acadêmica.

“Deus é uno, simples,
perfeito, inﬁnito, dotado
de inteligência e vontade
e sabedoria"

Aristóteles:
m e s m o c o m
proibições por parte de
algumas paróquias e alguns
padres entre 1210 e 1277, Aquino foi
um grande estudioso de Aristóteles.
Ainda que não tendo acesso material e
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Brasileira pode ser a

primeira mulher
sul-americana a
escalar a montanha

mais perigosa
do mundo.
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Médica ativista e apaixonada por
esportes radicais, a paulista Karina
Oliani, 37 anos, busca ser a primeira
mulher sul-americana a alcançar o
pico do K2, montanha mais alta do
planeta depois do Everest. Com 8.611
metros, a K2, localizada na fronteira
entre a China e o Paquistão, é
considerada ainda a montanha mais
perigosa do mundo. Isso devido a uma
combinação de fatores como
avalanches imprevisíveis e inclinação
intensa, o que torna a experiência
e m o c i o n a n t e e f a t a l . Po u c o s
conseguiram completar a façanha de
escalá-la até hoje.
Para a preparação, Oliani contou
com treinos de escalada e
fortalecimento
muscular, além de
aprimorar a mente.
Para a preparação, Oliani
A brasileira já
contou com treinos de escalada
subiu o Everest
e fortalecimento muscular, além
d u a s ve z e s,
de aprimorar a mente. A
conquistando
brasileira já subiu o Everest
o título de
duas vezes, conquistando o
primeira
mulher sultítulo de primeira mulher sulamericana a
americana a escalar a montanha
escalar a
mais alta do mundo por suas
montanha
mais
duas faces.
alta do mundo por
s u a s d u a s f a c e s.
Também desaﬁou e
conquistou outros três dos
sete maiores cumes dos continentes,
o Kilimanjaro, o Aconcágua e o
Elbrus. Além de atravessar um vulcão
em atividade, caçar tornados e a
Aurora Boreal, ela ainda tem em seu
currículo os títulos de bicampeã
brasileira de wakeboard e snowboard.
Serão, em média, 43 dias para
completar o percurso de subida e

descida, que contará com diversas
etapas. “Basicamente, nos primeiros 15 dias
vou fazer um trekking e a aproximação entre
Islamabad, que é a capital do Paquistão, e
Concórdia, onde ﬁca o acampamento base do
K2. Chegando lá, descanso, me aclimato
(processo de retomada do oxigênio por causa
da altitude e da temperatura corporal
necessária devido às temperaturas que chegam
a quase 50 graus Celsius negativos) e faço
meu puja - a cerimônia de pedir permissão
para começar a escalada da montanha. Após
essa etapa, começo a fazer um ou dois ciclos de
aclimatação de tempos em tempos. O terceiro
ciclo será o que chamamos de ataque ao cume,
ou seja, a subida ﬁnal para alcançar o topo,
que está prevista para iniciar no dia 18 de
julho”, explica. A programação pode
ser alterada devido às condições do
tempo.
Sobre o fato de poucas mulheres já
terem alcançado o ponto ﬁnal do K2,
Oliani aﬁrma não se assustar. “Essa
coisa de gênero não funciona pra mim.
Existem homens e mulheres com muita
técnica e força e todos têm as mesmas chances
de chegar ao topo”, completa. A primeira
mulher a conquistar o K2 foi a
polonesa Wanda Rutkiewicz, em 1986.
Agora, em 2019, Karina Oliani
também quer ter seu nome marcado,
mais uma vez, na história.
A equipe da expedição conta, ainda,
com mais duas pessoas: um Sherpa,
habitante das montanhas acostumado
ao clima e às condições locais, que atua
como auxiliar de atletas, e um segundo
montanhista, Máximo Kausch, amigo
de Karina e recordista mundial de
ascensão de montanhas acima de seis
mil metros. Para acompanhar a
jornada da brasileira, basta acessar o
site: www.karinaoliani.com.br
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Salas de cinemas

CINE MEMÓRIA
A história das Salas de Cinema do Espírito Santo

O projeto “Cine Memória – A
história das Salas de Cinema do
Espírito Santo”, é uma iniciativa do
Departamento de Arquivologia da
Ufes para resgatar a história dos antigos cinemas de rua no Estado. O
acervo fotográﬁco tem 173 documentos iconográﬁcos, produzidos entre
1907 e 2008. O objetivo é proporcionar, a quem conheceu ou quer conhecer as salas de cinema capixabas, a
oportunidade de passear pelo imaginário dos cinemas de calçadas que
embalaram os sonhos e a diversão de
muitas gerações. Ao longo dos 13
anos de pesquisa foi possível reunir
um signiﬁcativo acervo, que conta
com fotograﬁas, jornais, revistas,
plantas e entrevistas.
O primeiro registro de uma exibição
cinematográﬁca no Espírito Santo se
dá em 1901, cinco anos após o cinema
ser apresentado ao mundo pelos
irmãos Lumière na França. O local era
o Teatro Melpômene, grande construção com base em madeira onde hoje é
a Praça Costa Pereira. Mas antes disso,
é possível que houvesse exibições
itinerantes em circos e parques de
diversões, aﬁrma André Malverdes,
professor de Arquivologia da Ufes e
pesquisador da história das salas de
cinema no Estado.
Malverdes divide essa história em
três períodos. Algumas famílias são
marcantes como empreendedores do
ramo, tendo construído e dirigido
diversas salas, como é o caso das Cerqueira Lima, Abaurre, Rocha e Caretta. Muitos arquivos dessa época, incluindo fotograﬁas, cartazes e documentos foram reunidos no blog Salas de
Cinema do ES.
Desde 1907 havia o Cine Éden, que
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Cine Mara, em Aracruz, que funcionou por anos na Casa de Pedra

o professor considera o primeiro
cinema com sessões regulares, localizado num local de Vitória que reunia
diversas atividades de entretenimento.
Desde 1911, o Cine Rio Branco passa
a funcionar junto a uma elegante cafe-

teria da cidade de mesmo nome. O
Cine Éden é demolido nos anos 30 e
dá lugar ao Cine Teatro Glória, inaugurado em 1932 com o ﬁlme Tenente
Sedutor. Ali perto ainda surge o Teatro Carlos Gomes, um substituto do
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Vista interna do Cine Floresta, com 414 lugares. A tela de
projeção era coberta por uma cortina preta para proteção

Melpômene, que foi inaugurado em
1927 justamente com a exibição de um
ﬁlme, “O que farias com um milhão?”.
O professor classiﬁca a segunda
fase como um momento a partir da
década de 50, quando as salas de cinema se expandem para os bairros e
interior. O Cine Trianon em Jucutuquara, Cine Lourdes no Bairro de
Lourdes, Cine Colorado em Campo
Grande, Cine Hollywood em Jardim
América, Cine Dom Marcos no Centro de Vila Velha, Cine Aterac no Ibes
e Cine Mestre Álvaro na Serra.
No interior, o Cine Castelo, Cine
Cacique em Cachoeiro, Cine Floresta,
Cine Alhambra e outros em Colatina,
Cine Alba em Baixo Guandu, Cine

Castro em João Neiva, Cine Cricaré
em São Mateus. Apesar da grande
difusão das salas, o Centro de Vitória
continuou sendo importante reduto.
O Cine Vitória, conhecido como
Vitorinha por seu tamanho considerado pequeno para a época, com 380
lugares, se localiza parede com parede
com o Cine Jandaia. O Cine São Luiz,
com 585 lugares, é inaugurado com
bastante pompa em 1951. É o terceiro
do Brasil a ter ar condicionado. O Cine
Santa Cecília é inaugurado em 1955
com 1.450 lugares. O Cine Odeon, o
Cine Juparanã e o Cine Paz, com seu
carpete, paredes e cadeiras vermelhas,
também marcaram época no Centro.

DECADÊNCIA

Na década de 80 começa a decadência. O Centro de Vitória, como acontece nas demais capitais, passa por um
processo de esvaziamento, com o
deslocamento dos eixos de poder
político e econômico para outros
bairros, tornando-se espaço mal visto
e associado à violência, drogas e prostituição. Com o ﬁm da ditadura, as
obras de pornochanchada dão lugar a
ﬁlmes de sexo explícito, modiﬁcando
o público dos cinemas, que passa de
familiar para predominantemente
masculino. A TV começa a exibir
ﬁlmes com frequência e o videocasse-

te e as locadoras aumentam a oferta
domiciliar e, por vezes, chegam às
casas ainda antes das obras estrearem
nos cinemas de bairro e interior, que
demoravam mais para receber os
ﬁlmes. A crise econômica do governo
Sarney também vai afetar o ﬂuxo nos
cinemas, já que nesses momentos o
lazer costuma ser uma das primeiras
coisas a se cortar no orçamento familiar. Nesse processo, a Embraﬁlme
passa por um processo de desmantelamento no governo Sarney e extinção
no governo Collor, afetando a política
nacional para o setor.

Fachada do Cine De Lourdes, em Linhares.
Inaugurado em 15 de março de 1976

SHOPPINGS
Os cinemas vão fechando,
muitos viram igrejas evangélicas,
aproveitando da estrutura já
favorável com espaço amplo e
cadeiras enﬁleiradas. A paixão e
hábito de frequentar o cinema,
no entanto, não desaparecem, e
depois de certo vácuo, a terceira
fase das salas de cinema no Espírito Santo tem como marco a inauguração do Shopping Vitória em
1992, com três salas e um novo
conceito para cinema. No mesmo
ano é reinaugurado em novo
espaço na Ufes, o Cineclube Universitário, agora com o nome de
Metrópolis Cineclube. A predominância desta terceira fase vai
ser dos cinemas nos Shopping
Centers, novo espaço de sociabilidade e consumo da modernidade, que se expandem baseado na
atuação de grandes redes nacionais e internacionais e numa
cinematograﬁa baseada na
exibição de “blockbusters”
estrangeiros, ﬁlmes de grande
produção e rentabilidade. A cada
novo shopping que surgia, novas
salas de cinema e novas tecnologias, como o cinema 3D. Em Vitória, atualmente, a oferta é ampliada com a existência de três
cinemas alternativos, além da
continuidade do Cine Metrópolis,
o retorno do Cine Glória e o estabelecimento do Cine Jardins, este
com notável êxito em formação
de público.
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TRADIÇÃO

ITÁLIA
UNITA

As realezas da 9ª edição da Italia Unita, evento que é
marca registrada de Guaraná: Tatiane Dal Piassi (2ª
princesa), Lorrana Cyrillo (rainha) e Naiara Nunes
(1ª princesa). Elas também representarão o
município de Aracruz em eventos das colônias
italianas espalhadas pelo Espírito Santo.
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PEDACINHO

DA ITÁLIA
EM ARACRUZ
Considerado um pedacinho da
Itália em Aracruz, o distrito de
Guaraná possui a cultura e o charme
do país europeu, o que tem ﬁcado cada
vez mais evidente com a Italia Unita,
que se consolidou como evento da
comunidade italiana no Espírito Santo
e teve mais uma edição de sucesso
neste ano.
Promovida entre os dias 05 e 07 de
julho, a 9ª edição da Italia Unita
relembrou a ﬁgura da Nonna –
matriarca, considerada o pilar para
muitas famílias italianas. E como
tradicionalmente ocorre, Guaraná se
vestiu de branco, verde e vermelho –
Carretela

as cores da bandeira da Itália – para
receber os visitantes. Flâmulas com
sobrenomes das famílias italianas do
distrito, como Cometti, Cuzzuol, De
Angeli, Frigini, Martinelli, Rossoni,
Soprani e Spinassé deram um toque
especial à ornamentação.
Realezas da 9ª edição da Italia Unita,
Lorrana Cyrillo, Naiara Nunes e
Tatiane Dal Piassi, respectivamente,
rainha; 1ª e 2ª princesa, deram as boasvindas aos aracruzenses e visitantes.
Espaço dedicado à memória dos
imigrantes italianos, o Museu Italiano
de Guaraná foi uma atração à parte
durante o evento. O local reúne um

rico acervo com fotograﬁas, mobílias,
objetos e utensílios, cada um buscando contar um pouco da história da
imigração italiana no Brasil.
Já a Carretela, ponto alto da festa,
que este ano desﬁlou com o número
recorde de 22 carros alegóricos,
concentrando 1,5 mil pessoas em sua
produção, foi acompanhada por cerca
de 20 mil pessoas. Além do aspecto
cultural dos italianos, como a música e
a dança, a Italia Unita ressalta a força e
tradição da culinária italiana em um
ambiente acolhedor e um menu
versátil e variável. Que venha a 10ª
edição!

O nutrólogo Vinicius Cavaglieri e o
pai, prefeito Jones Cavaglieri

Doutores Renan Almeida Santos,
Sixto Nelson Quiñonez Diaz e Raul Modenesi Sírtoli

Eudes Cecato Júnior,
Dant Nicchio, secretário
estadual de Desenvolvimento
Urbano Marcus Vicente,
Naciene Modenesi Vicente,
Dra. Nayanne Santi,
Major Fabrício Segatto e Dr.
Luiz Alberto Lima Martins

Patricia Bertolli,
Vania Pontin,
Marciete Soares
Ramos, Cristina
Luzia de Almeida,
Raquel Favarato e
Reali, Viviani Lecco
Mantovani e
Mayara Musso

34 DESEJO

JULHO 2019

Fabiane De Carli e
Sergio Xavier
com a pequena
Luiza

Fabiane De Carli, Karla Auer e
Gabriela Jacobsen Lenzi Bitti

Polliana Cuzzuol e
Fabiane De Carli

Pollyana Santos e
Heler Tania Pignaton

Carina Carlesso Favalessa, Andrea
Carlesso Fiorotti e Keity Barbosa

Carlos Bermudes e Rita com os ﬁlhos Davi e Sara,
passando férias em Portugal, onde degustaram
ótimos vinhos acompanhados de bacalhau
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Janaina Deambrozi e Ludmila
Wernersbach Scopel

Sirleia De Carli e Fabiane De Carli

Nadia Amorim, Fabiane De Carli
e Patrícia Andreão

Dr. Luiz Alberto Lima
Martins, Aderjânio
Pedroni e Dr. Marcus
Modenesi Vicente

Ivania Gomes do
Rosário, Brunela
Pereira, Pollyana
Santos, Heler Tania
Pignaton, Eliana
Jeronymo, Sheila
Mara Jeronymo e
Marceli Mantovani
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Renato Assis,
Leticia Avrella,
Luciana Robinson,
Jorge Bischoff,
Fabiane De Carli,
Sergio Xavier e
Lucas Barbosa

Claudia Ribeiro,
Fabiane De Carli e
Marcela Della
Valentina

Fabiane De Carli e
Jeesala Mayer Coutinho Coelho

Ivania Gomes do Rosario, Fabiane De
Carli e Gabriela Lenzi Bitti

Marcia Modenesi e Roberto Menezes de Souza,
Fernanda Farina e Juliano Vescovi

JULHO 2019 DESEJO 37

Martha Barbarioli Santi e
Marisa Santi Cordeiro

Dr. Thiago Pagung, Joice Favarato,
Fernanda Ziviani e Dr. Felipe Vicente

Vania Scopel,
Fabiane De
Carli, Anair
Zanon e
Luciana
Celestino
Broetto

Flavia Vicente Freitas, Glaucia Martins
e a arquiteta Lais Arêas

Romero Sant’Anna e
Rita Foreque

Jussara Sirtoli e as advogadas, Karla Lyrio, Clara
Loureiro, Tairini Santório e Nayanne Santi
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Quer colocar a foto do seu pet
na Coluna? Envie email para
folhalitoral@uol.com.br

Basset Hound

De raça Basset, Pipoca que é a companheira e paixão
de Guilherme, tem 5 anos.
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Fox, sem raça deﬁnida, tem um ano e foi
recém adotado por Carmem Polyana dos
Santos Ribeiro

O poodle Maike tem 1 ano e 6 meses.
É a alegria de Isabely e Lauriete
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Chernobyl
Como a União Soviética tentou esconder
o maior acidente nuclear da história

difícil imaginar uma tragédia pior
que a de Chernobyl. Mas é ainda
mais difícil compreender a ideia
de como o alto escalão da antiga
União Soviética (URSS) tentou
evitar de todas as formas que o maior
acidente nuclear da história viesse à
tona. O tema hoje virou série de TV,
exibida pelo Canal HBO.
Quando o reator número quatro
e x p l o d i u , e s p a l h a n d o n u ve n s
radioativas no Hemisfério Norte da
Terra, da Checoslováquia ao Japão, e
liberando na atmosfera o equivalente a
500 bombas de Hiroshima, o Partido
Comunista da União Soviética tentou
controlar informações para criar sua

própria versão dos fatos.
"Esconderam a gravidade do acidente
desde o início e se recusaram a evacuar Kiev
(hoje capital da Ucrânia)", diz a jornalista
Irena Taranyuk, do serviço ucraniano
da BBC. Irena era uma estudante e
vivia na época na parte ocidental da
antiga URSS. Ela se lembra do medo e
da confusão que sentiu quando a
notícia foi divulgada. A URSS não
conseguiu conter as notícias por
muito tempo. "Não foi possível encobrir
algo tão grande quanto isso. Os rumores
começaram a se espalhar como a água", diz
Taranyuk.
Três décadas depois, ainda não
sabemos a extensão total da tragédia

Por Lucía Blasco (BBC News Mundo)

ou quantas pessoas exatamente
morreram de câncer ou de outras
doenças decorrentes – estima-se que
sejam cerca de 4 mil, mas este número
pode ser maior. Testemunhos, dados e
histórias de sobreviventes, juntamente
com o trabalho de pesquisadores, nos
contam hoje como tudo aconteceu.
Também permitiram recriar na
televisão o drama de Chernobyl em
uma aclamada minissérie de ﬁcção de
mesmo nome que acaba de estrear na
HBO. Mas vamos voltar aos fatos. O
que exatamente aconteceu em 26 de
abril de 1986 e como a antiga União
Soviética tentou impedir que o mundo
soubesse desse desastre?

DA NEGAÇÃO À IRRESPONSABILIDADE
Eram 5h da manhã quando Mikhail
Gorbachev, o último líder da URSS,
recebeu um telefonema. Ele foi
informado de que havia ocorrido uma
e x p l o s ã o n a u s i n a nu c l e a r d e
Chernobyl, mas, aparentemente, o
reator estava intacto. "Nas primeiras
horas e até mesmo no dia seguinte ao acidente,
não se sabia que o reator havia explodido e
que havia acontecido uma enorme emissão de
material nuclear na atmosfera", disse o
40 DESEJO
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próprio Gorbachev mais tarde.
O homem mais poderoso da URSS
naquela época não viu necessidade de
acordar outros líderes políticos ou
interromper seu ﬁm de semana para
realizar uma reunião de emergência,
explica o historiador ucraniano Serhii
Plokhii no livro Chernobyl: the
History of a Nuclear Catastrophe
(Chernobyl: a História de uma
Catástrofe Nuclear, 2018).

Em vez disso, ele criou uma
comissão do governo liderada por
Boris Shcherbina, vice-presidente do
conselho de ministros, para investigar
as causas da explosão. Enquanto isso,
os cidadãos corriam perigo. Mas
ninguém se atreveu a ordenar uma
evacuação. A primeira aproximação de
helicóptero, cerca de 24 horas após a
explosão, mostrou a magnitude da
catástrofe. "Quando eles desembarcaram,
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O ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev (ao centro) e sua esposa Raisa
(à esquerda) visitaram a usina em 1989

ainda não estavam prontos para aceitar o que
havia ocorrido", diz o historiador.
O próprio Shcherbina escreveu em
suas memórias que teve de se forçar a
assimilar o que seus olhos viam. "No
começo, eles estavam em estado de choque e
negação, não queriam aceitar o que havia
acontecido, não queriam se responsabilizar
pelo que aconteceu. Houve uma negação por
parte daqueles que trabalhavam em
Chernobyl e, além disso, era muito difícil
dizer o que estava acontecendo sem se colocar
em uma situação ainda mais perigosa", diz
Plokhii, que também é diretor do
Instituto Ucraniano de Pesquisa da
Universidade Harvard, nos Estados
Unidos.
Plokhii escreve em seu livro que "à
medida que os níveis de radiação aumentavam, as autoridades ﬁcavam cada vez mais
nervosas, mas não tinham o poder de decidir
pela evacuação. O país levou 18 dias para

falar sobre isso na televisão", acrescenta.
"A reação imediata foi esconder a tragédia
e, em seguida, tentar minimizar a quantidade
de informação publicada", diz Adam
Higginbotham, autor de Midnight in
Chernobyl (Meia-noite em
Chernobyl, 2019), que reúne testemunhos sobre o desastre. O escritor
aponta que havia uma "dimensão
psicológica" nessa negação inicial. "O
evento foi tão catastróﬁco e a escala do
desastre foi tal que nem mesmo especialistas
bem treinados, que entendiam exatamente a
energia nuclear, conseguiram assimilar o que
estavam vendo", diz Higginbotham.
Armen Abagian, na época diretor
de um instituto de pesquisa em energia
nuclear, disse que a cidade tinha de ser
evacuada. "Falei que havia crianças
correndo pelas ruas, gente colocando a roupa
para secar no varal. E a atmosfera estava
radioativa", teria aﬁrmado Abagian,

“Nós nos informávamos por meio do 'inimigo' – a mídia
ocidental, como a BBC – sobre o que estava acontecendo.
Enquanto isso, muitos jovens e colegas universitários foram
enviados para trabalhar na zona como voluntários, sendo
expostos à radiação"

segundo o historiador Serhii Plokhii.
Mas a URSS avaliou que a retirada não
era necessária. Ninguém queria
assumir a responsabilidade de ordenar
uma evacuação e, assim, fazer um mea
culpa. Mas, enquanto a comissão
pensava sobre o que fazer, as pessoas
começavam a deixar a cidade.
O governo soviético não queria que
as más notícias se espalhassem tão
rapidamente quanto a radiação. Por
isso, cortou as redes de telefonia, e os
engenheiros e funcionários da usina
nuclear foram proibidos de compartilhar infor mações sobre o que
aconteceu com seus amig os e
familiares, explica Plokhii. Não era a
primeira vez que os soviéticos
enfrentavam uma situação assim.
"Houve um outro desastre nuclear (muito
menor) em setembro de 1957, em Kyshtym,
nos Montes Urais, mas não havia nenhuma
informação sobre isso", diz Plokhii.
Manter o silêncio era um protocolo
padrão na URSS. Os americanos
encontraram alguns sinais de que
houve uma explosão e contaminação
no primeiro desastre, mas não
disseram nada porque eles próprios
d e s e nvo l v i a m g r a n d e s p l a n o s
nucleares e não queriam criar alarde.
Hig ginbotham também cita o
acidente em Kyshtym, que os
soviéticos conseguiram esconder com
sucesso. "Simplesmente adotaram a mesma
abordagem em Chernobyl, mas, neste caso, a
fronteira era mais próxima do Ocidente e a
contaminação e seu alcance foram muito
maiores", destaca.

Quando os cientistas e engenheiros viram a cena a partir de
um helicóptero, eles entenderam que era muito grave
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COMO O MUNDO DESCOBRIU?
“Foram os suecos que detectaram primeiro
que algo estava errado e, em seguida, alguns
britânicos que trabalhavam em outra usina
nuclear", diz Plokhii. Higginbotham
diz que os suecos começaram a
perguntar às autoridades soviéticas se
houve um acidente nuclear, "mas,
mesmo naquele momento, eles continuaram
negando que algo tivesse acontecido".
Na Suécia, altos níveis de radiação
foram detectados nos dias após o
acidente cuja origem não tinha
explicação. "Autoridades europeias
alertaram sobre o que estava acontecendo, e a
URSS teve de divulgar informações.
Revelaram mais e mais coisas, mas apenas
pela pressão do Ocidente", concorda
Plokhii, que acrescenta que o contexto
da Guerra Fria é essencial para

entender como os fatos se desenrolaram.
O historiador diz que a "insatisfação"
daqueles que viviam na URSS naquela
época também desempenhou um
papel fundamental. As pessoas
estavam se informando sobre os fatos
por meio da mídia estrangeira e de
rumores – alguns corretos e outros
não – e não por seu próprio governo.
"Levou semanas, meses e até mesmo anos até
que, gradualmente, a verdade emergisse, em
parte porque eles capturaram correspondentes
estrangeiros baseados em Moscou e os
impediram de sair da cidade e se aproximar
da zona do acidente", diz Higginbotham.
“Muitos desses jornalistas começaram a
publicar qualquer informação que recebiam,
mesmo que fossem rumores". Nos Estados

Unidos, o jornal New York Post
chegou a dizer que 15 mil pessoas
haviam morrido, exatamente o oposto
do que o governo queria. A mídia
estrangeira pressionou a URSS a
publicar informações sobre
Chernobyl. "Eles não queriam que a
população tomasse precauções e foi irônico de
nos informarmos pela mídia estrangeira",
diz Irena.
Mas Higginbotham diz que a
história contada sobre Chernobyl no
Ocidente é muitas vezes incompleta e
que "muitas coisas que foram escritas são
baseadas em ideias pré-concebidas sobre como
era a vida na URSS", deixando de lado a
dimensão psicológica e humana
daqueles que tomaram as decisões.

'Os bombeiros
foram os
verdadeiros
heróis da
tragédia', diz o
historiador
Serhii Plokhii

A QUEDA DE UM IMPÉRIO
“Chernobyl está frequentemente ligado a
mudanças estratégicas na União Soviética e
aos primórdios da sua abertura política, o
princípio de tudo está em Chernobyl",
explica Plokhii. O historiador diz que
queria escrever sobre a tragédia que
fez parte de sua história pessoal.
"Lembro-me do horror daqueles dias, não
sabia o que ia acontecer e tentei reconstruir os
fatos da melhor forma possível. A reconstituição me fez concluir que houve realmente uma
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ligação direta entre Chernobyl e a queda da
URSS", diz Plokhii.
A maneira como a União Soviética
entrou em colapso não pode ser
realmente entendida sem a história de
Chernobyl. Higginbotham considera
que este foi um momento-chave "na
desintegração da URSS, não só pelo custo
econômico ou pela crescente desconﬁança das
instituições pelos soviéticos, mas também por
causa de como isso mudou o próprio

Gorbachev".
“O acidente revelou que Gorbachev
corrompeu o império que havia herdado. Mas
a lição mais importante que Chernobyl nos
deixa é o problema de conﬁar demais na
tecnologia – as pessoas acreditavam que um
acidente daquela escala era impossível mesmo
após ter ocorrido – e também que uma cultura
que nega evidências cientíﬁcas e é baseada em
mentiras e sigilo não é segura para ninguém",
diz ele.
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CONHEÇA A
BRASILEIRA
ENVOLVIDA
NA PRIMEIRA
IMAGEM
REGISTRADA
DE UM BURACO
NEGRO

U

m dos grandes feitos
astronômicos dos últimos
tempos, certamente, foi o
surgimento da primeira
imagem de um buraco negro. A foto –
divulg ada em abril deste ano,
causando uma grande movimentação
em toda a comunidade cientíﬁca – foi
resultado da junção de sinais de oito
telescópios espalhados ao redor do
mundo. E para além do registro, é
motivo de orgulho para o Brasil uma
das cientistas envolvidas no projeto
ser brasileira. Lia Medeiros (foto), de
28 anos, se mudou para os EUA ainda
criança e faz parte da equipe responsável pela imagem e por sua divulgação.
Lia é especialista em testar teorias da
física nas condições extremas do
espaço e encontrou no Evento
Horizont Telescope (EHT), o projeto
ideal para o seu trabalho. Como parte
da equipe que reconstruiu a imagem,
ela trabalhou no time que realizou as
simulações teóricas e também no
grupo responsável por construir a
foto do buraco negro. Os pesquisadores usaram diversos algoritmos para
deﬁnir os pedaços da imagem, para
poder juntá-los.
Em entrevista ao portal de notícias
G1, Lia disse que cresceu perto de
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diversas pesquisas cientíﬁcas, já que
seu pai é um professor de aeronáutica
na Universidade de São Paulo. Sua
paixão por matemática surgiu ainda na
infância, quando ela percebeu a
semelhança na linguag em dos
números nos diferentes países em que
morou. “No ensino médio, estudei física,
cálculo e astronomia ao mesmo tempo e
ﬁnalmente entendi o real signiﬁcado da
matemática. Fiquei maravilhada e atônita
que nós, seres humanos, conseguimos criar
uma linguagem, a matemática, que não é só
capaz de descrever o universo, mas pode
inclusive ser usada para fazer previsões”,
lembrou a astrônoma e física.
Impressionada com os buracos
negros, Lia decidiu que era nisso que
sua carreira seria focada. “Fiquei
especialmente maravilhada pelos buracos
negros e a teoria da relatividade geral. Decidi
então que queria entendê-los. Eu me lembro
que perguntei a um professor que curso eu
precisava estudar na faculdade para
trabalhar com buracos negros. Ele disse que
provavelmente daria certo com física ou
astronomia. Então ﬁz as duas”, contou.
Ao falar sobre os dias após a
revelação, Lia disse que eles foram
“emocionantes, divertidos, vibrantes e um
pouco avassaladores”. A proﬁssional acha
que esses resultados podem inspirar a

próxima geração de cientistas que
querem saber mais sobre o universo
ao seu redor. Segundo ela, o resultado
do projeto foi obtido graças ao
trabalho de mais de 200 pessoas.
Sobre seu futuro, Lia comentou que
ganhou uma bolsa de pós-doutorado
em astronomia e astrofísica da
Fundação Nacional de Ciências, que é
um programa de três anos que inclui
um salário e um fundo para auxiliar em
suas pesquisas. Ela também recebeu
uma oferta para participar do Instituto
de Estudos Avançados, e disse que
pretende conciliar os dois cargos.

SAÚDE

A importância da
musculação no processo
de envelhecimento
do ser humano
egundo dados do IBGE, em 2025
o Brasil será o 6º país no mundo
em quantidade de pessoas acima
de 65 anos. Isso sinaliza que
devemos estar preparados para
envelhecer com qualidade.
Confor me os anos passam, a
expectativa de vida aumenta, mas a
maioria dos estudos populacionais
que formulam as estatísticas de
longevidade não levam em consideração algo importante: as condições de
longevidade.
Por exemplo, ninguém pretende
chegar aos 68 anos sem autonomia,
com a prateleira cheia de remédios e
com a condição mental comprometida.
A partir disso, devemos entender
sobre o processo de envelhecimento e
como amenizar as enfermidades e
viver com qualidade.
O processo de envelhecimento
ﬁsiológico é um conjunto de
alterações que ocorrem no organismo
que implica na perda de massa
muscular (sarcopenia), perda da força
muscular (dinapenia), perda da
densidade mineral óssea (fator de
risco para osteoporose) e redução de
proteção do sistema imunológico
(maior vulnerabilidade para surgimento de doenças e morte celular).
Como consequência devido à
degeneração dos diversos tecidos
b i o l ó g i c o s c o m p r o m e t i d o s, o
indivíduo reduz a sua capacidade de
aptidão física, como alterações na
composição corporal, diminuição da
ﬂexibilidade, coordenação motora,
força, potência e equilíbrio e agilidade.
E isso reﬂete diretamente em sua
capacidade funcional, podendo assim

desencadear quadros depressivos, de
isolamento social e de perda da
autonomia.
O processo de envelhecimento
somado ao sedentarismo tem forte
associação a maiores chances de
mortalidade ou enfer midades
dependentes (pessoa acamadas).
A partir desse cenário, a prática da
Musculação torna-se um aliado
essencial.
A musculação não é somente para
ﬁns estéticos. Sua prática reﬂete
diretamente nos tecidos biológicos e
fornece benefícios que extrapolam
aspectos físicos.
Com a prática da musculação, o
indivíduo aumenta a sua massa
muscular, melhora a densidade óssea,
ganha força muscular e, como
consequência, ganha aptidão física,
melhora a sua capacidade funcional e
autonomia (menor risco de quedas,
melhora do desempenho – subir
escadas, melhora cognitiva, melhora
da marcha).
Há outros benefícios que somados a
uma alimentação balanceada,
promove, por exemplo, a melhora na
taxa metabólica de re pouso e
necessidades calóricas diárias.
Isso signiﬁca uma melhora no
metabolismo, na absorção e consumo
dos nutrientes, na utilização de glicose,
que pode reduzir o risco de diabetes
tipo 2, maior velocidade de trânsito
gastrointestinal, que pode reduzir o
risco de câncer de colo e outras
doenças de motilidade do sistema
gastrintestinal, melhora na pressão
arterial de repouso, incluindo menor
pressão arterial sistólica e diastólica,
melhora no perﬁl lipídico, incluindo

menores níveis de LDL (colesterol
ruim) e níveis mais elevados de HDL
(colesterol bom).
Ao cuidar da sua saúde ﬁsiológica, o
processo de envelhecimento pode ser
encarado como um evento progressivo e multifatorial, uma experiência
potencialmente bem-sucedida,
porém, heterogênea e vivenciada com
maior ou menor qualidade de vida,
dependendo de como conduzida a
trajetória de vida.
Mas é importante frisar: assim
como remédios que são prescritos em
quantidades especiﬁcas às suas
necessidades, há também uma dose de
resposta para o exercício físico.
Por isso, é essencial buscar ajuda de
um proﬁssional da Educação Física,
que irá desenvolver um planejamento
adequado às suas necessidades.

Altair Clemente Lopes

Personal Trainner
CREF: 007/442

Licenciado e Bacharel em
Educação Física
Especialista em Musculação
e Treinamento
Especialista em Biomecânica
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O conhecido casal árabe formado por uma
princesa e um plebeu, auxiliado por um gênio
do bem, também voltou aos cinemas neste ano

FILMES CLÁSSICOS DA

DISNEY
través de produções
hiperrealistas e liveaction (deﬁnição
usada para ﬁlmes nos
quais os personagens
são vividos por atores
reais), a Disney está
trazendo longas clássicos que
marcaram gerações de volta às

DE VOLTA ÀS
TELONAS

salas de cinema. Só neste ano, já
foram lançadas duas reﬁlmagens
de animações de sucesso do
estúdio: 'Dumbo', em março, e
'Aladdin', em maio. Em julho, será
a vez de 'O Rei Leão', o maior
lançamento de 2019 no Brasil entre
os remakes. E vem muito mais por
aí.

Tudo começou de forma tímida em
2010, com a estreia do live-action de
'Alice no País das Maravilhas'.
Posteriormente a aposta – bem
sucedida, diga-se de passagem – foi
em 'Malévola' (2014), que retratou a
fábula da Bela Adormecida pela
perspectiva da vilã. O ﬁlme, inclusive,
deve ganhar uma sequência (Malévola:
Dona do Mal) ainda este ano.
Com níveis variados de sucesso
também pós-chegada às telonas das
repaginações de 'Cinderela' (2015),
'Mogli – O Menino Lobo' (2016) e 'A
Bela e a Fera' (2017), a fase das
adaptações com atores reais e técnicas
modernas de computação gráﬁca
ganhou outra dimensão, tendo
praticamente todos os clássicos
Disney entrado na lista dos remakes,
que têm em comum o objetivo de
encantar uma novíssima geração de
cinéﬁlos e, outra vez, seus pais,
reacendendo a paixão pelas obras
originais.
Outra aposta da Disney envolveu o
ursinho Pooh e a turma do Bosque
dos Cem Acres – Tigrão, Leitão, Abel,
Ió (ou Bisonho), Corujão, Can e Guru.
Em, 'Christopher Robin – Um
Reencontro Inesquecível' (2018), o
protagonista – já adulto – tenta
satisfazer o patrão exigente e se
esquece de ser ﬁel a si mesmo. E é por

Célebre há quase oito décadas, Dumbo –
simpático ﬁlhote de elefante com orelhas
desproporcionais – reconquistou o coração de
espectadores mundo afora em março deste ano

isso que seus amigos de infância
voltam – para ensiná-lo a ser um
homem melhor.
Essas produções em live-action,
portanto, não dependem de modelos
que devem ser seguidos à risca.
Depois de apresentarem todos os
elementos básicos da narrativa
Disney, os criadores estão livres para
trabalhar sem pensar em expectativas
especíﬁcas de fãs. O resultado disso
são ﬁlmes melhores, com uma história
Simba, ﬁlhote de
leão ao qual fomos
apresentados na
década de 90, em
breve retomará
seu lugar aos
afetos dos
cinéﬁlos

mais progressista e inclusiva.
Os futuros lançamentos, ainda sem
data de estreia deﬁnida, são 'A Espada
Era a Lei' (fábula sobre as origens
humildes do Rei Arthur), 'A Pequena
Sereia', 'Branca de Neve e os Sete
Anões', 'Mogli – O Menino Lobo 2',
'Mulan', 'Peter Pan' e 'Pinóquio', não
necessariamente nesta ordem.
Também haverá um live-action de
Cr uella, a icônica vilã de '101
Dálmatas'. É aguardar para conferir.
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Aquaman

Aventura leve e bem humorada. Uma bela história de amor. Arco de
herói clássico. Ótimos vilões. Elenco de apoio forte. Toques de terror.
Cenas de ação incríveis. Escala colossal. Riqueza de detalhes no
design de produção, ﬁgurinos, fotograﬁa e impecáveis efeitos
visuais. Ficou curioso para conferir tudo isso? Então, assista
Aquaman. O ﬁlme do “Rei de Atlântida” é um festim para os olhos.
Não à toa, rendeu mais de US$1 bilhão, recebeu boas críticas e
garantiu um potencial universo próprio. Vale ressaltar ainda o
carisma de Jason Momoa, que dá vida ao herói subaquático mais
famoso dos quadrinhos, e a direção excepcional de James Wan.

Ambientada nos ﬁctícios continentes
de Westeros e Essos, que lembram os
territórios do Reino Unido e da Europa,
a trama acompanha o conﬂito de
nobres famílias pelo chamado Trono de
Ferro; quem senta lá comanda os Sete
Reinos. Game of Thrones é a série mais
premiada da história do Emmy, com 47
estatuetas. GoT esbanja grandiosidade,
da longa lista de personagens a
locações estupendas. As intrigas das
famílias são bem apresentadas e
elementos fantasiosos, como dragões e
zumbis de gelo, dão um charme a mais.

Sob Pressão é uma das melhores atrações da TV aberta.
Assim como nos anos anteriores, a última temporada da
série da TV Globo (disponível também na plataforma de
vídeo GloboPlay) aposta no realismo para retratar a vida
dos proﬁssionais de saúde no Rio de Janeiro, agora em
uma área dominada por milicianos. O elenco de peso
carrega uma história bem construída e que equilibra com
sucesso os pacientes da semana com os problemas dos
médicos. No rumo oposto das séries médicas americanas,
mostra o lado sujo e falido da saúde brasileira.

Brinquedos que
Marcam Época

A cada episódio, a série mostra
como surgiu uma linha de
brinquedos que revolucionou o
mundo, das bonecas Barbie aos
blocos de montar Lego, passando
por bonecos de Star Wars e Star
Trek e pela japonesa Hello Kitty. A
produção tem depoimentos de
várias pessoas que trabalharam
nas linhas dos brinquedos, desde
designers a donos das empresas.
Com muito senso de humor e uma
narração inspirada do comediante
Donald Ian Black, Brinquedos que
Marcam Época é um prato cheio
para colecionadores e para quem
quer voltar à infância por cerca de
50 minutos.

Olhos Que Condenam

A minissérie de quatro capítulos narra os acontecimentos
do caso rotulado de Corredora do Central Park, ocorrido
em 1989, na cidade de Nova York. Uma investidora
bancária foi violentada e estuprada. A polícia local prendeu
cinco adolescentes, que foram condenados e presos. Mas
eles eram inocentes. Olhos Que Condenam perturba
porque o telespectador sabe que as cenas retratadas são
reais. O elenco robusto (são 116 personagens) é cirúrgico
ao reviver os eventos do caso, dando uma veracidade
única. A direção de Ava DuVernay é brilhante, e vários
atores se sobressaem, como Vera Farmiga e Jharrel Jerome.

Ceratocone:
O

Doença ocular grave que pode levar à cegueira
s olhos requerem cuidados
especiais, principalmente nos
casos de algumas condições que
podem favorecer o aparecimento de doenças pouco conhecidas, como a ceratocone, uma condição
rara em que a córnea, o tecido
transparente na superfície que cobre o
olho, se aﬁna e se curva para fora,
adquirindo um aspecto de um cone.
Por ano, ocorrem até 150 mil casos só
no Brasil.
A causa da doença ocular está ligada
a questões genéticas, tendo como
fator de risco o ato de coçar os olhos
constantemente. A condição costuma
surgir na adolescência ou no princípio
da vida adulta, quando ocorre a
progressão, e tende a estabilizar por
volta dos 30 – 40 anos de idade.
Pelo fato de a córnea ser afetada na

parte saliente e visível do envoltório
externo do globo ocular, o aumento
de cur vatura e diminuição da
espessura faz o olho adquirir um
aspecto cônico nas fases mais
avançadas, quando são bem evidentes.
Na grande maioria, as alterações são
visíveis somente através do exame
oftalmológico, ou através do exame
ceratoscopia computadorizada.
Devido à alteração da refração da
luz dentro do olho, a visão formada na
córnea ﬁca turva, distorcida, dupla ou
embaçada. Além disso, há muita
sensibilidade à luz e à claridade.
Outros sintomas incluem astigmatismo, miopia, perda de visão ou
i n c a p a c i d a d e d e e n xe r g a r e m
ambientes com pouca luz.
Atualmente, com os métodos de
exames oftalmológicos, o diagnóstico

pode ser realizado de maneira
precoce, possibilitando o tratamento
logo nas fases iniciais da doença. O
tratamento clássico para a ceratocone
consiste em uso de óculos ou lente de
contato rígidas e até gelatinosas.
Quando há necessidade de
indicação de tratamento cirúrgico, este
pode ser realizado através de implante
de anéis intraestromais, ou até
transplante de córnea. Quanto ao
diagnóstico e progressão da ceratocone, hoje há um tratamento que
consiste em estabilizar a doença
chamado de Crosslink. Com exceção
do transplante de córnea, todos os
demais tratamentos costumam ser
ambulatoriais e com resultados dentro
de 30 dias.

Com informações do
Dr. Alexandre Misawa,
oftalmologista.
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C t Ric ,
verd radica
Pa te selv , vulcã , cavern
Bündche te mansã l , m
co suçuaran (pum )
Revoadas de pelicano fazem companhias aos surﬁstas até nas praias mais
movimentadas. Iguanas gigantes estão
por todos os lados. Em plena autopista, é
possível parar sobre uma ponte e
observar dezenas de crocodilos. Um oásis
de estabilidade e relativa prosperidade, o
que lhe rendeu o apelido de “Suíça da
América Central”, a Costa Rica é o país
com a maior porcentagem de território
regido por leis de proteção ambiental em
todo o mundo, abrigando 5% da biodiversidade terrestre: são 35 parques nacionais (muitos deles com excelente e completa infraestrutura turística) e oito reservas
biológicas, cujas superfícies somadas
correspondem a 26% de seus 51 mil
quilômetros quadrados.
É um dos melhores e mais cômodos
lugares da terra para o ecoturismo.
Localizada no meio de nações complica-

prai . G el
ma fáci topar

das no que diz respeito à violência, a
Costa Rica é 100% da paz; não tem nem
exército. Pouco menor que o Rio Grande
do Norte, a Costa Rica se divide em três
regiões radicalmente diferentes. Apenas
120 quilômetros separam as duas costas
do país, entre os oceanos Pacíﬁco e
Atlântico, que somam, juntas, 1.228
quilômetros de praias, costões rochosos e
manguezais e são separadas por uma
coluna de cordilheiras. Isso signiﬁca que,
em um mesmo dia, é possível tomar café
da manhã à beira do quente e úmido
litoral do Caribe (o menos explorado do
país), subir ao topo de um vulcão e
chegar à árida costa do Pacíﬁco (onde
estão as praias mais conhecidas, como
Tamarindo) a tempo de curtir o pôr do sol
– forte candidato ao mais perfeito da sua
vida.

Sa J ,
capita d C t Ric

S

an José, capital da Costa
Rica, tem edifícios e
museus que preservam
as memórias do país. O
passeio começa por uma
visita ao Don Juanito Café
Histórico, uma cafeteria-museu
inspirada na Campaña Naional 18561857, responsável por estabelecer e
consolidar as bases do Estado costariquenho. Uma parede com os nomes
de quatro mil soldados da guerra
recebe os comensais para relembrar a
história.
Na artéria urbana, a popular via de
San José, cujo nome completo é
Avenida Central Rogelio Fernández
Güell, é a mais movimentada da
cidade. Por ano, contabiliza um

trânsito de cerca de três milhões de
pessoas. Também é o passeio urbano
mais representativo do urbanismo
costa-riquenho, com 12 quadras
pitorescas repletas de lojas e edifícios
históricos, como o Teatro Nacional e
o Gran Hotel Costa Rica.
Ao lado do teatro está o Gran Hotel
Costa Rica, construído em 1930. O
imóvel pouco conserva sua arquitetura histórica, mas sua alma atemporal se
deve às visitas de grandes personalidades ao longo do tempo, como o expresidente dos Estados Unidos, John
F. Kennedy.
Em 1897, a burguesia se enriqueceu
com o café e construiu um dos
edifícios mais apreciados pelos costariquenhos: o Teatro Nacional. Suas

paredes guardam tanto tendências
arquitetônicas como pinturas,
esculturas e outras obras de arte de
valor histórico. Segue sendo o berço
das artes cênicas do país. O Parque
Central Teatro Melisco Salazar é outro
local que deve ser visitado.
Outro local para se conhecer mais
sobre um “tico”, como são chamados
os moradores da cidade, é nos bancos
da Placa de lá Cultura, situada logo
atrás do Teatro Nacional. É o espaço
público mais concorrido de San Jose,
com muita vegetação, escadas e uma
fonte. Debaixo dela se encontram o
Museo del Oro Precolombino, o
Museo de Numismática e uma ampla
galeria de exposições. Foi remodelada
em 2016 e tem 35 anos de existência.

C t Ric
r õ par
amar pa

:

Prai surrea
d lind

Natur praticament
intocáve

Para quem tem alma salgada, uma
das coisas mais importantes ao visitar
um país é a sua oferta de praias. Na
Costa Rica, essa preocupação não vai
existir, pois o que não faltam no país
são opções de lugares para tomar um
banho de mar. E não são quaisquer
praias não. São tão bonitas quanto às
do Brasil.

Se você ﬁzer uma pesquisa rápida
no Google, verá que a Costa Rica é o
destino ideal para os amantes da
natureza que buscam por viagens de
aventura. E se for mais a fundo na sua
pesquisa e procurar por imagens do
país, notará que os tons de verde são a
paleta de cores predominante. Tudo
isso não é à toa! A Costa Rica é tomada
por parques nacionais, que correspondem a 25% do seu território.

L Fortun

Tamarind
A praia de Tamarindo é para todos,
principalmente para quem pratica
esportes. Cheia de bares e restaurantes
com funcionários falando inglês
ﬂuente, essa praia acabou se tornando
a queridinha dos gringos. Por isso
mesmo, há quem diga que ela é uma
praia cosmopolita.

Conhecida como a cidade de
aventura da Costa Rica,
La Fortuna, além de abrigar um
dos melhores parques nacionais
do país, conta ainda com dois
atrativos imperdíveis: a cachoeira
La Fortuna e o Rio Celeste.

Vulcõ

ma vulcõ

Não bastasse a natureza única da
Costa Rica, o país ainda é contemplado com diversos vulcões. São centenas
deles, cortando a paisagem costa
riquenha por cadeias de montanhas
vulcânicas enﬁleiradas. A grande
maioria dos vulcões está inativo, mas
há pelo menos sete deles em plena
atividade. O mais famoso e o mais

ativo é o Arenal, que ﬁca dentro do
Parque Nacional Volcán Arenal, no
distrito de La Fortuna. Alguns dados
desse vulcão: ele tem mais de 1.600
metros de altura e sua cratera tem 140
metros de diâmetro. Além disso, o
Arenal é considerado jovem, pois tem
menos de 7500 anos.

Puerto Viejo
Puerto Viejo é a Jamaica costa riquenha.

