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Com o apoio do Slow Food,  
a ex-empregada doméstica e 

moradora da comunidade carioca 
da Babilônia Regina Tchelly 

transforma resíduos orgânicos 
em receitas saborosas e levará 

sua culinária sustentável para a 
Expo 2015 em Milão
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prestação de 
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Para Stéphane Charbonnier, diretor do Charlie Hebdo, a liberdade de ex-
pressão não valia nada sem o direito de ofender. Sem limites nem mesmo 
para a blasfêmia ou a vulgaridade. Um convencimento tratado corajosa-
mente na rotina da publicação que pagou com a vida dos seus colabora-
dores. O jornal, que até então era pouco conhecido da maioria, teve suas 

caricaturas republicadas por meios de comunicação de vários países, com exceção 
dos americanos e britânicos. Volta-se a discutir sobre direito de expressão e ofensa 
gratuita. Mas a verdade é que quem participa do projeto Charlie sabe dos perigos e 
mesmo assim acredita que diante das armas, o direito de ofender é bem vindo.

O fundamentalismo islâmico é motivado por uma ideologia política, radicada 
na doutrina do Islã. Quase sempre, o Ocidente reagiu à violência jihadista com tenta-
tivas de conciliação. Enquanto isso, calado, observa a censura à imprensa, às universi-
dades, aos livros de história, aos programas escolares, à total liberdade de expressão.

Essa espécie de autocensura onde fanáticos levantam a voz e nações ocidentais 
se esforçam para atenuar e desagravar o radicalismo exacerbado deve ser repensada 

a partir da tragédia de Paris. O ataque ao Charlie Hebdo 
não foi praticado por delinqüentes, mas programado para 
fazer o maior número de mortes possíveis numa redação 
de jornal. Cada vez que se justifica a violência exercida 
pelo islamismo em nome da religião, como circulou em 
alguns órgãos e nas redes sociais, se joga para debaixo de 
um sangrento tapete o fato de que trata-se de um sistema 
social, uma doutrina com 1,5 bilhão de fiéis que crêem 
num Direito sagrado e não aceitam formas de governo 
que marginalizam a obediência religiosa.

Para o Islã é um grave pecado denegrir ou represen-
tar em formas o profeta Maomé. E é justo que os muçul-
manos tenham suas crenças, mas não é admissível que im-

ponham aos outros, mesmo em outros territórios, como acontece com frequência 
na Europa. É sabido que na França está inclusive em ascensão um partido islâmico, 
que vinha ganhando força por ser contrário à Frente Nacional de Marine Le Pen, 
chamada de “extrema direita”.

É hora de uma resposta clara de proteção aos direitos elementares conquista-
dos em séculos de história. Não podemos sucumbir à covardia praticada.

Boa leitura!

Libertà

Pietro Petraglia  
Editor

Macarrão  
é vida
O Dia Nacional do Macar-

rão será comemorado 
oficialmente no país em 
25 de outubro. A presi-
dente Dilma sancionou o 
projeto de lei que institui 
a homenagem à massa. A 
proposta foi apresentada 
pelo deputado Luiz Carlos 
Hauly (PSDB-PR), a pedi-
do da Associação Brasileira 
da Indústria Alimentícia 
(ABIMA). A data foi esco-
lhida por ser o dia em que 
as empresas produtoras de 
macarrão fazem doações 
do alimento a entidades 
beneficentes e em que 
ocorreu o primeiro con-
gresso mundial de massas 
italianas, em 1995.

Azeite 
premiado
O azeite italiano venceu 

o concurso internacio-
nal Flos Olei, que todos os 
anos premia os melhores 
exemplares extravirgens 
do mundo. A Azienda 
Agraria Viola, da cidade 
de Foligno, na Úmbria, 
conquistou o título, dis-
putando com 742 mar-
cas de 48 países. Além 
do azeite, a Itália ga-
nhou outras dez conde-
corações, entre as quais 
o título de Fazenda do 
Ano, obtida pela Americo 
Quattrociocchi de Alatri, 
do Lácio.

Para professores...
Saiu o novo edital do Programa Cátedra Capes/Universidade de 

Bolonha, que concederá bolsas a professores e pesquisadores 
brasileiros, especialistas em qualquer disciplina ou área acadê-
mica, para lecionar e pesquisar na Universidade de Bolonha. As 
inscrições vão até 1º de março. Serão selecionados até dois pes-
quisadores, cada um pelo período de um semestre acadêmico. O 
candidato deve estar em efetivo exercício no magistério da educa-
ção superior e possuir título de doutor há pelo menos cinco anos.

A dieta da longevidade
Os cientistas descobriram mais um benefício da tão 

elogiada dieta mediterrânea: a longevidade em nível 
genético. O estudo foi realizado no Hospital Feminino 
de Brigham, em Boston, nos Estados Unidos, acompa-
nhando 4,6 mil mulheres em mais de uma década. Para 
chegar à conclusão, os pesquisadores analisaram minús-
culas estruturas chamadas telômeros, que protegem as 
extremidades dos cromossomos e estão associadas com 
a longevidade.

...e estudantes
É possível concorrer até 10 de fevereiro a uma das 45 bolsas 

de estudo concedidas pelo Consorzio ICoN (Italian Culture 
on the Net) para estrangeiros e italianos residentes no exte-
rior, para formação em língua e cultura italiana. Para concor-
rer, além da documentação, é obrigatório enviar uma carta 
de motivação em italiano. É essencial possuir conhecimento 
avançado da língua italiana. A atividade didática é dividida em 
seis semestres e as aulas são virtuais, moderadas por um tutor.

Versace  
no Brasil
A grife italiana acaba 

de inaugurar sua se-
gunda loja no Rio, no 
shopping Village Mall, 
o primeiro de operação 
direta da marca no país. 
O espaço é decorado 
com mosaicos de már-
more, latão e acrílico, e 
hospeda as coleções de 
prêt-à-porter e de aces-
sórios femininos e mas-
culinos. Para celebrar a 
inauguração, Donatella 
Versace desenhou uma 
edição limitada da bol-
sa Olá Versace em duas 
versões: couro multico-
lor e píton.

A despedida de Mario Panaro do Consulado do Rio de Janeiro 
reuniu autoridades brasileiras e italianas no Terraço Belve-

dere, na sede diplomática, em dezembro. Após quatro anos, ele 
deixou o cargo de cônsul-geral em janeiro. Durante o evento, o 
secretário de Segurança do estado do Rio, José Mariano Bel-
trame, recebeu a medalha de Commendatore dell’Ordine della 
Stella d’Italia (foto à esquerda). Já o vice-presidente da TIM Bra-
sil, Mario Girasole, foi agraciado com a comenda de Ca-
valiere dell’Ordine della Stella d’Italia (foto à direita). Mar-
caram presença o embaixador Raffaele Trombetta e a atriz 
Fernanda Montenegro, que fez uma homenagem a Panaro 
através de poema escrito por Carlos Dimuro.

Queijo  
de ouro
A Itália também conquistou 

a medalha de ouro na com-
petição internacional mais im-
portante dedicada ao queijo, o 
World Awards, em Londres. O 
vencedor foi o queijo de búfala 
Ubriacato al Glera , da Latteria 
Perenzin, que superou mais de 
três mil produtos concorrentes 
de 33 países. Compacto com 
crosta fina e aromas frutados, 
tem sabor doce e delicado, que 
vem da refinação dos bagaços 
Glera, uma uva nativa cultiva-
da no Vêneto, a partir da qual 
se produz um vinho frisante 
que contribui para melhorar  
o queijo.

Serra das Confusões
Foi aberto oficialmente ao público o Parque Nacional Serra 

das Confusões, no estado do Piauí, que ocupa uma área de 
mais de 800 mil hectares de caatinga, ecossistema do semiá-
rido brasileiro. A reserva natural faz parte do programa Brasil 
Próximo, através de convênio com a Secretaria Geral da Presi-
dência da República do Brasil e a Toscana. O projeto tem como 
objetivo proteger o ecossistema local e oferecer uma oportu-
nidade de desenvolvimento sustentável centrado no turismo 
e na promoção dos produtos locais.

cosenostre
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“Desejo um Feliz 2015 para toda a equipe da re-
vista. Que vocês continuem nos presenteando 

com suas belas histórias, que tanto nos fazem or-
gulhar de nossa origem italiana e de nossa cultura 
ítalo-brasileira.”

Maria Paschoalloto de oliveira salles, 
 de São Paulo (SP), por e-mail

“Caro editore, ho letto con particolare interesse l’articolo sulla 
intolleranza religiosa, un argomento, un problema, molto 

importante soprattutto in Brasile. Complimenti ancora una volta 
all’impegno di Comunità, che sa affrontare, da grandissimo mezzo di 
informazione, i problemi più importanti e troppo spesso, ripeto, tras-
curati (per semplice ignoranza, conformismo, o per connivenza?).”

Ugo gUadalaxara, por e-mail

cartas

Você acredita  
que a Itália sairá da 
crise em 2015?

No site www.comunitaitaliana.com 
entre os dias 23/12/14 e 30/12/14.

No site www.comunitaitaliana.com 
entre os dias 09/12/14 e 16/12/14.

Não - 35%

Não - 15%

Não - 20%

Sim - 65%

Sim - 85%

Sim - 80%

O TSE obrigou os 
partidos a prestarem 
contas de suas 
movimentações 
financeiras. Concorda?

No site www.comunitaitaliana.com 
entre os dias 03/01/15 e 10/01/15.

Abimad 
A Associação Brasileira das 
Indústrias de Móveis de Alta 
Decoração organiza uma das 
mais importantes feiras de de-
coração do Brasil, que reúne os 
maiores fabricantes nacionais 
e se constitui como o principal 
evento para lojistas.
De 3 a 6 de fevereiro 
Expo Center Norte - São Paulo 
www.abimad.com.br 

8ª Campus  
Party Brasil 2015
O evento dedicado aos apaixo-
nados por internet e tecnologia 
chega à sua oitava edição. Para 

este ano são esperados oito mil 
visitantes ou “campuseiros”, 
como são chamados os partici-
pantes. A edição terá programas 
de Startup para  impulsionar 
jovens talentos e atividades 
voltadas ao empreendedoris-
mo, maratonas de negócio que 
incluem palestras, workshops, 
competições para estimula-
rem a capacidade de inovação e 
atividades especiais para os afi-
cionados por drones e robôs.
De 3 a 8 de fevereiro 
São Paulo Expo - São Paulo
www.beta.campus-party.org 

Super Rio Expo Food 2015
A Expo Food  é um even-
to dedicado ao varejo  do 
setor  alimentício, promovido 
pela Associação de Supermerca-
dos do Estado do Rio de Janeiro.  
Reúne profissionais, executi-
vos e fornecedores não só para 
supermercados, como também 

para hotéis, restaurantes, ba-
res, padarias, confeitarias e 
lojas de conveniência. É uma 
oportunidade para conhecer as 
últimas novidades da indústria 
de alimentos, bebidas e equipa-
mentos do Brasil.
De 17 a 19 de março 
Riocentro - Rio de Janeiro
www.superrio.com.br

NaturalExpo: Fiera della 
Salute e del Benessere
Dedicado aos produtos e tera-
pias da cultura do bem-estar, é 
organizado pela Fiera di Forlì, 
na Itália, para todos os aman-
tes da vida natural e engloba 
todos os aspectos da busca por 
uma vida saudável. Além de 
fazer boas compras, o público 
pode participar de workshops, 
conferências, cursos, exposi-
ções e oficinas para crianças.
De 20 a 22 de fevereiro 
Romagna Fiere - Forlì  
www.naturalexpo.it

Fiera Internazionale 
d’Arte Contemporanea
Bolonha será o palco do evento 
de arte moderna mais impor-
tante da Itália, conhecido como 
Art First. Colecionadores, cura-
dores, instituições e museus, 
além de comerciantes de arte 

dos mais importantes merca-
dos mundiais, irão conhecer as 
propostas de artistas emergen-
tes, assim como os principais 
nomes da produção artística 
internacional. O público pode-
rá visitar as muitas instalações 
espalhadas pela capital da Emí-
lia-Romanha.
De 23 a 26 de janeiro  
BolognaFiere – Bolonha
www.artefiera.bolognafiere.it

Salone internazionale 
dell’Archeologia
Em fevereiro, a bela cidade de 
Florença vai sediar a Touris-
mA, exposição internacional 
de arqueologia. O Palazzo dei 

Congressi vai sediar o evento 
em um fim de semana, reu-
nindo muitos profissionais 
do setor. Conferências serão 
dadas por arqueólogos e espe-
cialistas de todo o mundo.
De 20 a 22 de fevereiro
Via Bolognese - Florença
www.tourisma.it

naestante

Cozinha Italiana - 100 Receitas Incríveis  
da Fabulosa Culinária Napolitana
Em um belíssimo livro de receitas, Arturo Iengo traz 
uma pouco da história da cozinha de Nápoles, com mui-
tas fotos da região, além das que acompanham os pratos. 
As receitas fazem uso de ingredientes bem variados, pró-
prios da culinária italiana do sul do país, como peixes, 
frutos do mar, massas, grãos, verduras e legumes fres-
cos. Destaca-se também a predileção de seus habitantes 
por vinho, queijo, azeite e café de inigualável qualidade. 
Editora Marco Zero, 160 páginas, R$ 60

SErviçoopinião

“Agora os serviços sociais 
tornaram-se a melhor parte da 

minha semana: o dia em que eu 
vou para Cesano Boscone é o 

meu preferido. Fiz amizade com 
uma hóspede, a senhora Emilia, 

e eu estou muito contente de 
passar meu tempo com ela”,

Silvio Berlusconi, presidente do partido 
Forza Italia, cumprindo pena de 

serviços sociais por fraude fiscal

“Na Itália, não faltam 
problemas e dificuldades, 
mas é certamente um país 
com potencial e energia 
extraordinária para competir 
em nível global, realizando 
o papel importante que a 
nossa história nos permite”,
Paolo Gentiloni, ministro das 
Relações Exteriores italiano

“Tenha sempre um grande 
espelho diante de você, um 

que reflita o seu corpo inteiro; 
menos é mais, sobretudo no 

quesito maquiagem e cabelo; e 
esforce-se para vestir-se bem, 

mas nunca exagere”,
Bianca Brandolini, modelo ítalo-
brasileira, considerada uma das 

mulheres mais bem vestidas do mundo

“Vim pela primeira vez no final dos 
 anos 60, de férias em Roma, com Wilson 

Simonal, depois voltei no início de 70 junto 
com Elis (Regina) para gravar um programa 

de TV. Amo muito este país. Tenho um pouco 
desse sangue, meu avô era siciliano”,
César Camargo Mariano, pianista brasileiro 

 antes de começar o seu show 
 em Bolonha em dezembro

“Siamo a cinque mesi dall’apertura e 
abbiamo cifre piuttosto promettenti: 
145 Paesi e 3 organizzazioni 
internazionali partecipanti, 53 
padiglioni nazionali, più che a Shangai, 
il 100% dello spazio assegnato”,
Michele Valensise, segretario generale 
della Farnesina a margine del 
collegio dei Commissari 
generali dei Paesi che 
partecipano ad Expo nella 
città di Parma

“Mi sento un pò come Al 
Pacino in ‘Ogni maledetta 
domenica’, un coach che dice 
ai suoi che ce la possono fare”,
Matteo Renzi, premier italiano durante 
la conferenza stampa di fine anno

“Marco Polo foi um 
pioneiro da globalização. 
Ela começou com a 
Rota da Seda, a primeira 
rodovia da informação. 
Promoveu o intercâmbio 
de ideias espirituais, 
culturais e políticas”,
John Fusco, roteirista e diretor 
californiano que teve a ideia 
da série sobre Marco Polo que 
estreou em dezembro

Acesse comunitaitaliana.
com no seu smartphone 
com o código QR acima

no celular

“Minha primeira viagem ao ex-
terior e as circunstâncias da 

vida me levaram até a Itália, especi-
ficamente à Sicília. A ilha me cativou, 
mas a paixão se estabeleceu mesmo 
quando botei os pés em Taormina! 
Lá, meus sonhos retornaram, meu co-
ração bateu mais forte e tive a certeza 
de que é lá onde quero escrever outro 
capítulo de minha história!”

roseanna agUiar
Niterói (RJ) - por e-mail
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Coleção Portinari Museu Nacional de Belas Artes
O livro apresenta o atual acervo de obras de Cândido Por-
tinari pertencente ao Museu Nacional de Belas Artes. A 
publicação reúne não apenas uma seleção das obras, mas 
também outras que já pertenciam à instituição, como Café, 
A Primeira Missa no Brasil e Retrato de Yedda Ovalle Schmidt. 
Com cerca de 140 obras reproduzidas, a Coleção Portinari 
MNBA também conta com seis textos históricos e críticos, 
de autoria de João Cândido Portinari, Ferreira Gullar, An-
na Letycia Quadros, Pedro Martins Caldas Xexéo, Amandio 
Miguel dos Santos e Daniela Matera Lins Gomes, e Israel 
Pedrosa, além de diversas fotografias sobre o artista.
Editora Arte Padilla, 256 páginas, R$ 100

“Às vezes transgredir 
é até saudável”,
Monica Bellucci, atriz 
italiana que em setembro 
comemorou 50 anos

A presidente 
Dilma pode ser 
considerada 
culpada pelos casos 
de corrupção na 
Petrobras?

enquetes frases agenda
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A braccetto, acapochino2015: l’anno  
di Expo Milano
Italia e Brasile saranno protagonisti del grande evento 
dedicato alle tematiche ambientali e dell’alimentazione

“Nutrire il Pianeta. E-
nergia per la vita”: 
sarà questo il tema 
e al tempo stesso 

lo ‘slogan’ della prossima edizione di 
Expo, l’esposizione universale che o-
gni cinque anni viene realizzata in una 
città che per sei mesi diviene il simbolo 
del mondo che cambia.

Quest’anno toccherà all’Italia, più 
esattamente a Milano, che del nostro 
Paese ha sempre rappresentato l’avan-
guardia in materia di moda e design, 
tecnologia e innovazione.

Quando ho letto per la prima vol-
ta il tema prescelto per l’Expo 2015 ho 
subito pensato all’Italia ed al Brasile: a-
limentazione, gastronomia, ambiente, 
energia… Il legame che unisce queste 
tematiche ai nostri due Paesi è fortis-
simo e sono convinto che emergerà 
ancora più chiaramente nei prossimi 
mesi, per diventare poi uno dei motivi 
dominanti della grande manifestazio-
ne che si svolgerà a Milano da maggio 
ad ottobre del 2015.

L’Expo di Milano arriva in un mo-
mento critico e delicato per la storia e 
l’economia dell’Italia; direi di più: l’Expo 
rappresenta quasi una “ultima spiag-
gia”, un ultimo tentativo di afferrare 
quella ripresa economica che da diversi 
anni il Paese non riesce ad agganciare.  
È chiaro che non c’è un nesso di causa-
effetto tra le due cose; come sempre 
succede per i Paesi che organizzano 
questi grandi eventi (qui in Brasile si 
sono svolti lo scorso anno i campionati 
mondiali di calcio e a Rio si svolgeran-
no le Olimpiadi del 2016), la crescita e 
lo sviluppo economico possono trarre 
beneficio dagli investimenti e dal gran-
de flusso turistico originato da questi 
mega-avvenimenti ma le dimensioni e 
le modalità di questo possibile ma non 
automatico effetto positivo possono 
variare molto in relazione al contesto 
socioeconomico o anche politico-istitu-
zionale di ciascuna situazione.

E’ per questo che il governo ita-
liano del giovane Primo Ministro 
Matteo Renzi confida molto sull’ef-
fetto-traino di Expo, non soltanto sul 

Brasile e Italia: più corrotti che il Ghana e il Rwanda

È stata diffusa recentemente la 
relazione annuale emessa da 
Transparency International che 
assegna agli stati il loro Indice 

di percezione della corruzione. Misurato 
tenendo conto di vari parametri, esso ci 
dice quale sia il livello di corruzione deipa-
esi del mondo. Discutibile fin che si vuole, 
ma comunque indicativo. Il Brasile ha mi-
gliorato negli ultimi anni la sua posizione, 
ma lo vediamo ancora al 69º posto.Una 
posizione umiliantee noi italo-brasiliani, 
che qui viviamo, ne capiamo le motivazio-
ni. Siamo però ospiti e non spetta a noi 
commentare e criticare. Tanto più che al 
nostro bel paese è attribuito lo stesso li-
vello di corruzione. Italia e Brasile, fratelli 
sotto tanti aspetti,corronoaccomunati 
anche in questa poco onorevole gara. Non 
possiamo esserne orgogliosi.

Molto si è discusso e si discute sul-
le cause dell’elevato livello di corruzione 
che affligge l’Italia. Non vi sono certez-
ze, né possono esserci. Si sostiene che 
il processo di unificazione politica, av-
venuta nel secolo 19º, ne abbia favorito 
la diffusione. La storia racconta che il 
regno del Piemonte, motore del pro-
cesso, era sotto accusa: molti tra i suoi 
politici più eminenti erano accusati di 
corruzione e le amministrazioni del-
la nuova Italia adottarono le liturgie 
piemontesi senza alcuna resistenza. Il 
terreno probabilmente era già fertile e 
le varie mafie locali stavano già nascen-
do. Difficile dimostrare o negare la tesi, 
ma è fatto che, da allora in poi, tra chi 
detiene influenza e potere, cioè politici 
e pubblici amministratori, e il mondo 
degli affari leciti e illeciti è frequente 
nell’Italia intera lo scambio di voti e 
mazzette controfavori,appalti estipendi. 
Perché così funziona la corruzione. Essa 
è un furto ai danni della collettività per-
ché aumenta il costo dei servizi comprati 
dalle pubbliche amministrazioni e pagati 
con i soldi dei contribuenti. Il maggior 
costo va nelle tasche dei disonesti, non 
è riciclato nell’economia e sparisce nei 
paradisi fiscali. Vi sono stime secon-
do le quali il costo della corruzione sia 
dell´ordine di 60 miliardi di euro/anno. 
Si discute sul valore di questa stima, 
ed è lecito discuterne, ma senza dubbio 
parliamo di valori ingenti. Una recente 
indagine di Unimpresa ha calcolato che 
il furto subíto dagli italiani dagli anni di 
Tangentopoli (1993) ad oggi ammonte-
rebbe a ben oltre 300 miliardi.Gli italiani 

non hanno tutti i torti. L’alto livello 
di corruzione e di evasione fiscale che 
cimarchia la schiena è responsabilità 
nostra e se qualcuno volesse che fos-
simo piú severi verso i corrotti egli 
evasori possiamo capirlo. Più difficili 
da capire sono invece le teorie di mol-
ti italiani, sprovveduti, mentalmente 
pigri o prevenuti per convenienza 
politica, che insistono nell’affermare 
che i guai italiani hanno origine dalla 
nostra adesione all’Europa e all’eu-
ro. La colpa dei nostri guai è nostra 
e soltanto nostra. Non siamo stati 
capaci di darci delle regole serie, o 
peggio non abbiamo voluto farlo. Mi 
rifiuto di credere che noi italiani ab-
biamo la disonestànel DNA; abbiamo 
pregi e difetti quanti ne hanno dane-
si e norvegesi. Siamo solo vissuti in 
un contesto sociale diverso, regola-
to dalle nostre consuetudini e leggi. 
Possiamo cambiarle: si puniscano in 
modo severissimo corrotti, corrutto-
ri e evasori fiscali e si alternino con 
frequenza coloro che detengono il 
potere. Corrotti, corruttori e evaso-
ri fiscali sono ladri; secondo le leggi 
vigenti nel territorio di Viadana (CR) 
nel 1300 ai ladri veniva mozzata una 
mano. Ben per loro che i tempi siano 
cambiati, altrimenti l’Italia sarebbe 
un paese di monchi.   

piano turistico ed economico ma anche 
su quello più generale della riconquista 
da parte dell’Italia e degli italiani di una 
forte auto-stima e di un convinto orgoglio 
fondato sulla convinzione che il Paese ha 
in sé potenzialità straordinarie ed uniche 
per competere sulla scena internazionale.  
E in questo senso non è casuale aver scelto 
un tema come questo; intorno all’alimen-
tazione l’Italia ha probabilmente costruito 
nel corso dei secoli il suo marchio più forte 
e indelebile, un ‘brand’ quasi inattaccabile, 
che l’innovazione tecnologica degli ultimi 
anni non ha snaturato, contribuendo sem-
mai a renderlo più forte e competitivo.

Ma se Expo 2015 sarà sicuramente in 
linea con il meglio del “Made in Italy” in 
materia di alimentazione e innovazione 
tecnologica, non meno rilevante e stra-
tegico sarà il ruolo del Brasile che, non a 

caso, allestirà a Milano uno dei padiglioni 
più grandi dell’esibizione.

Difficile trovare nel mondo un ‘player’, 
come oggi si dice comunemente, un ‘at-
tore’ (diremmo in Italia) con tante carte 
da giocare o con tante frecce da utiliz-
zare con il suo arco; non esiste un Paese 
con una potenzalità alimentare grande 
quanto il Brasile e non esiste un Paese 
con una matrice energetica tanto ricca e 
diversificata.   Questi due elementi da soli 
sono sufficienti ad assegnare al Brasile un 
ruolo-chiave nella declinazione delle te-
matiche di Expo Milano.

Per tutti questi motivi, italiani e bra-
siliani, siamo ansiosi di buttarci in questa 
nuova avventura.   In Italia, poi, aspettia-
mo a braccia aperte centinaia di migliaia di 
italo-brasiliani che coglieranno al volo l’oc-
casione di Expo per (ri)visitare la terra dei 
loro avi, il Paese che tanto ha dato al mon-
do nel campo dell’arte e della cultura, della 
creatività e — appunto —  della gastro-
nomia.  Un’occasione unica e irripetibile, 
sicuramente nel breve e medio periodo; a 
noi il dovere di coglierla nella maniera mi-
gliore, affinchè questo 2015 possa essere 
ricordato da noi e dai nostri figli come l’an-
no di una svolta attesa da anni.   

L’Italia confida molto 
sull’effetto di traino di 
Expo a favore di una 
ripresa economica 

attesa da anni

onesti, non corrotti e che pagano le tas-
se, denunciano anche l’evasione fiscale: 
anch’essa è un furto ai danni della collet-
tività. È stimata in 120 miliardi all’anno. 
Se poi teniamo anche conto degli spre-
chi di danaro pubblico ci rendiamo conto 
che una Italia che fosse stata bene am-
ministrata, con livelli “accettabili” di 
corruzione e di evasione fiscale (siamo 
pur sempre esseri umani con le nostre 
debolezze), sarebbe una nazione ricca e 
poco indebitata. L’indagine di Transpa-
rency International pone ai primi posti 
tra le nazioni meno corrotte i paesi del 
Nord Europa, che sono poi gli stessi che 
esigono dall’Italia pesantissimi sacrifici 
per raddrizzare i suoi bilanci e non in-
debitarsi ulteriormente. Francamente: 
esagerano nel rigore che ci chiedono, ma 

La corruzione è un furto 
ai danni della collettività 
perchè aumenta il costo 

dei servizi comprati 
dalle pubbliche 

amministrazioni e 
pagati con i soldi dei 

contribuenti

opinione
FabioPor ta

opinione
EzioMaranesi
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Exportações de  
produtos de alta 
tecnologia ganham 
destaque
O capítulo sobre Os assuntos 
econômicos do desenvolvimen-
to do relatório mostra que, 
entre 2008, a primeira onda 
da crise, e o final de 2014, a 
Itália perdeu mais de 47 mil 
indústrias — uma queda de 
quase 8%. Só em 2013 a re-
dução do setor foi de 1,1%, 
com um fechamento de mais 
de 5,7 mil empresas. Os se-
tores de maior sofrimento 
foram aqueles relacionados 
à indústria da madeira, mó-
veis e têxteis, entre outros. 

Por outro lado, a Itália 
revelou desempenho posi-
tivo no mercado externo. 
Com exceção do ano de 
2009, o nível das expor-
tações vem crescendo nos 
principais produtos de fa-
bricação. As emissões de 
produtos de alta tecnolo-
gia cresceram mais de 6%, 
entre 2012 e 2013, e em 
35%, em relação a 2008. 
No primeiro semestre de 
2014, os valores das ex-
portações somaram um 
total de mais de 42 bi-
lhões de euros.

O país está em 11º lugar entre os 
maiores exportadores do mundo e 
em 4º entre os países da UE. Muitas 
características italianas são reconhe-
cidas, como o design, a originalidade, 
a funcionalidade, a tecnologia atra-
ente, a capacidade de resposta às 
expectativas do mercado, a inova-
ção, os métodos de processamento 
de precisão, os métodos de vendas 
e as estratégias de marketing. Os 
produtos italianos são, portanto, co-
nhecidos como bens de qualidade.

Produtos para a saúde 
podem chegar ao Brasil
Os dados mostraram ainda que, 
nas áreas onde se investiu em co-
nhecimento e inovação, a crise foi 
mais branda. Outra oportunidade 
evidente foi a “economia branca”, 
ou seja, a ampla gama de servi-
ços, produtos e profissionalismo 
dedicados à saúde e ao bem-estar. 
O sistema atualmente fornece ser-
viços de cuidados, ferramentas 
de diagnóstico, medicamentos, 
pesquisa médica, farmacológica, 

tecnologias biomédicas e serviços 
aos pacientes. O mesmo gera um 
valor de produção de mais de 186 
bilhões de euros ao ano. 

O presidente da Câmara Ítalo-
-Brasileira de Comércio, Indústria 
e Agricultura (Italcam) de São Pau-
lo, Edoardo Pollastri, comentou o 
resultado da pesquisa e informou 
que alguns projetos de cooperação 
devem ser anunciados ainda no 
primeiro semestre de 2015. 

— Acredito que a Itália tenha 
elevada tecnologia e, como Câmara, 
estamos encaminhando projetos so-
bre setores da economia branca, os 
quais eu acredito que possam estabe-
lecer efetiva colaboração entre Itália 
e Brasil, por meio de joint ventures. 
Para isso, precisamos da participação 
das autoridades públicas brasileiras, 
como a Anvisa e as prefeituras. Mas, 
no geral, estou bastante otimista.

No campo dos serviços de saúde 
operam 1,2 milhões de trabalhado-
res (médicos, paramédicos, além de 
perfis administrativos e outros pro-
fissionais). No escopo da economia 
branca, está a indústria farmacêu-
tica, que tem 174 fábricas e mais de 
seis mil funcionários e, na Itália, é 
uma das indústrias com maior despe-
sa em Pesquisa & Desenvolvimento. 

Só o consumo com 
telecomunicações não 
diminui entre os italianos
Em 2013, também, pelo segundo 
ano consecutivo, a despesa total 
do italiano permaneceu em níveis 
inferiores aos do início de 2000. 
Mesmo no correr do ano, o consumo 
registrado tanto no primeiro, como 
no segundo trimestre teve uma 
variação negativa em ter-
mos de tendência (-3,6% e 
-2,9%). As estimativas mais 
otimistas indicam uma 
variação de + 0,2%, no 
fim de 2014. A par-
tir de 2010 até 

hoje, todos os indicadores registraram uma diminuição, 
com a exceção da telefonia e comunicações.

Nos últimos seis meses de 2014, 62% das famílias 
disseram ter reduzido o almoço ou jantar fora de ca-
sa; 58% tentam fazer pequenas economias nos gastos 
com cinema e entretenimento; 47% tentaram reduzir 
nas viagens para poupar dinheiro em gasolina; e quase 
44% haviam mudado seus hábitos alimentares, a fim 
de reduzir o desperdício e economizar. 

Por outro lado, 20% usariam a disponibilidade de 
dinheiro para fazer gastos significativos ou, de certa 
forma, além do limite (por exemplo, para a reforma de 
uma casa ou a compra de um veículo) e os restantes 3% 
usariam mais os recursos para as despesas essenciais. 

Os entrevistados também alteram o modo de 
consumo devido à utilização frequente de novas fer-
ramentas, como os sites de e-commerce. O Censis 
estima que nos últimos seis meses, mais de sete mi-
lhões de famílias fizeram, pelo menos, uma compra 
online: 12% fizeram uma compra única, enquanto 17% 
fizeram duas ou mais compras. Indicadores de despe-
sas mais frequentes, no uso de e-commerce, são os da 
aquisição de CDs e livros, seguidos por equipamentos 
eletrônicos (tablets, computadores, câmeras), roupas, 
acessórios e a aquisição de pacotes de viagem.

Na opinião de Pollastri, a questão social do país só 
deve melhorar quando houver investimentos econô-
micos, novamente. 

— Na Itália, está faltando um choque de otimismo. 
A população e o governo devem voltar a acreditar no 
futuro e, ao mesmo tempo, pensar em medidas que le-
vem à redução da dívida e à restituição das instituições 
públicas.    

Economia

Último censo do país revela que 60% das pessoas temem a 
pobreza, mas mostra desempenho positivo no mercado externo

Retrato da
sociedade
italiana

No sul, há uma taxa de natalidade 
mais baixa do que no norte e no 
centro do país. De acordo com o le-
vantamento, entre os motivos para 
a baixa propensão dos italianos pa-
ra ter filhos, as causas econômicas 
são as citadas na maioria dos casos 
(85,3%), especialmente nas regiões 
meridionais (91,5%). 

— Este é um país que tem 
um capital e não sabe como usar 
— disse o presidente do Censis, 
Giuseppe De Rita, em depoimento 
ao La Repubblica.

 — Não apenas para as famílias, 
até mesmo para as empresas que 
não investem mais. Os investimen-
tos em 2013 atingiram o nível mais 
baixo dos últimos 13 anos. O que 
resulta em oito milhões de pesso-
as que não trabalham. Este capital 
inato é o mais preocupante na Itá-
lia — completou De Rita.

Dos 4,7 milhões de jovens 
que vivem sozinhos, mais de um 
milhão não pode arcar com as des-
pesas. Estima-se que 2,4 milhões 
desses jovens recebam ajuda fi-
nanceira regular ou ocasional de 
pais e familiares. Entre 2008 e 
2013, a quantidade de inscritos 
em universidades estaduais tam-
bém caiu 7,2%. 

Neste contexto, a relação com 
o bem-estar dos jovens é cada vez 
mais incerta e 40,2% dizem que, 
ao longo dos últimos 12 meses, 
verificaram aumento nas con-
tribuições públicas, sendo esse 
outro aspecto impactante. A des-
pesa pública com pensões na Itália 
cresceu 61,9% (16,1% mais do que 
a média da União Europeia), assim 
como o consumo de saúde pública, 
fatores característicos do envelhe-
cimento social. 

O capítulo O Sistema de Bem-Estar, do Rela-
tório 48 do Censis, o censo italiano, sobre 
a situação social da Itália, divulgado no 
último mês de dezembro, retrata uma so-

ciedade mais assustada com o futuro, mas também 
indica perspectivas de crescimento econômico. Se-
gundo a pesquisa, as despesas com saúde privada 
cresceram de € 29,5 milhões, em 2007, para € 31,4 
milhões em 2013. No novo contexto, é registrado o 
surgimento de novas desigualdades. Metade dos ita-
lianos está convencida de que as medidas sobre os 
cuidados com a saúde e a revisão de gastos aumenta-
ram a desigualdade. 

O país continua com uma das menores taxas de 
natalidade na Europa: são 8,5 filhos para cada mil ha-
bitantes. Em 2013, chegou a um mínimo histórico de 
nascimentos (514.308), após o máximo relativo de 
576.659 em 2008. A idade média das mulheres que dão 
à luz (31,4 anos) está entre as mais elevadas da Europa. 

A Itália em números

7,2%
Redução de inscritos em 
universidades públicas

54,6%
Dos municípios italianos 

ofereceram serviços para a infância

47 mil
Quantidade de indústrias que a 
Itália perdeu entre 2008 e 2014

11º lugar
Posição do país entre os maiores 

exportadores do mundo

4º lugar
Colocação na lista de maiores 

exportadores da UE

35%
Crescimento das exportações de 
produtos de alta tecnologia em 

2014, em relação a 2008

7 milhões
Quantidade de famílias que 

fizeram, pelo menos, uma compra 
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A cidade de São Pau-
lo foi o palco de dois 
eventos que reuniram 
empresários brasilei-

ros e representantes de órgãos do 
governo italiano interessados em 
novos negócios e investimentos. 
Eles participaram do seminário 
“Investindo na Itália” e da apresen-
tação do programa Expo Business 
Club. Ambos foram realizados pe-
la Promos, braço internacional 
da Câmara de Comércio de Mi-
lão; pela agência italiana Invest 
in Lombardy (sediada em Milão e 
responsável pela captação de inves-
timentos estrangeiros para a região 
da Lombardia); e pelos escritórios 
associados Guarnera Advogados, 
Abbatecianni Studio legale e Tribu-
tário. Os eventos contaram também 
com o apoio da Embaixada da Itá-
lia no Brasil, Câmara de Comércio 
e Indústria Ítalo-Brasileira de São 
Paulo, Azimut, Ubi Banca e GEI.

No seminário “Investindo na 
Itália”, o objetivo foi apresentar aos 
empresários brasileiros as oportuni-
dades de investimentos no norte da 
Itália, com foco em logística e comer-
cialização de produtos, utilizando 
a região da Lombardia como base 
para a distribuição na Itália e na Eu-
ropa; e em biotecnologia “green” 

(agronegócio) e “red” (farmacêuti-
co), também utilizando a mesma 
região como base para a pesquisa e o 
desenvolvimento nessas áreas.

Segundo Bruno Aloi, diretor da 
Promos, muitas empresas brasilei-
ras escolhem Portugal para entrar 
no mercado europeu, quando a 
Lombardia apresenta mais oportu-
nidades para os empresários. 

— A Lombardia tem melhores 
condições logísticas para a dis-
tribuição de produtos na Europa, 
assim como é mais desenvolvida 
nas áreas de agronegócio e farma-
cêutica. E, a partir do momento que 
uma empresa entra no mercado eu-
ropeu, as regras são as mesmas; 
portanto é importante escolher 
um lugar que ofereça o melhor para 
essas empresas — explicou em en-
trevista à Comunità.

Ele ressalta que o investimento 
do Brasil na Itália ainda é inferior ao 
investimento da Itália em nosso país. 

— As empresas brasileiras são 
conservadoras, e o movimento de 
negócios do Brasil no exterior é pe-
queno. Com estes eventos queremos 
fortalecer a relações entre Brasil e Itá-
lia, além de interagir e criar contatos.

Aloi explicou que as empre-
sas brasileiras que participaram 
do seminário puderam conhecer 
aspectos jurídicos para entrar no 
mercado italiano, assim como saber 
mais informações sobre o cenário 
de investimentos no Belpaese.

Lançamento do Expo Business 
Club em São Paulo e Rio
O programa Expo Business Club 
prevê privilégios e networking para 
as empresas participantes da Expo 
Milão 2015. A ideia de construir um 
clube exclusivo para empresas do 
mundo todo que buscam novas 
oportunidades de negócios surgiu 
com a aproximação da exposição, 
que será realizada na capital da Lom-
bardia de 1º de maio a 31 de outubro, 
com a participação de 147 países. 

Bruno Aloi informa que o Ex-
po Business Club já foi lançado em 
cidades como Washington, nos Es-
tados Unidos, e Xangai, na China. 
São Paulo foi a primeira escolhida 
no Brasil. O lançamento no Rio de 
Janeiro está previsto para março.

De acordo com Stefano Nigri, res-
ponsável pela Invest Lombardy (que 
teve a iniciativa do projeto), o objetivo 
do clube é reforçar as relações comer-
ciais entre a região da Lombardia e 
o mundo empresarial de algumas 
áreas de interesse estratégico, além 
de desenvolver networking entre 
Itália e outros países, catalisando e 
transformando esses momentos de 
contatos em uma base de colaboração 
econômica e de investimento antes, 
durante e depois da Expo  de Milão. 

Os integrantes do Club são po-
tenciais investidores estrangeiros 
que mantêm relações de negócios 
com a Itália e com a região da Lom-
bardia, empresas e instituições 
locais, representantes de grandes 
empresas italianas que possuem 
uma sede no país estrangeiro de 
referência e membros do programa 
de parcerias da Invest in Lombardy 
que tenham uma sede ou ligações 
no país estrangeiro de referência.

A Lombardia é a região mais po-
pulosa da Itália, com 9,7 milhões de 
habitantes. Em 2014 o FDI Intelli-
gence, divisão do Financial Times, 
publicou o relatório “Cidades & Regi-
ões Europeias do Futuro 2014-2015”, 
no qual a região está classificada como 
a melhor do sul da Europa para inves-
timentos estrangeiros diretos.   

Lombardia  
gera negócios
Eventos apresentam região como zona 
ideal para investimentos na Europa

Economia

Da esquerda para 
a direita, Isidoro 

Guerriero, da UBI 
Banca; Giuseppe 

Perrucci, da AZ 
Brasil; Marco 

Pistis, do escritório 
de advocacia 

Abbatescianni; 
Giacomo Guarnera, 

da Guarnera 
Advogados; e Bruno 

Aloi , responsável 
da Promos Brasil, 

que discursou para 
os empresários 

brasileiros (na foto 
abaixo)

Janaína Pereira
De São Paulo

O cenário é o glamouroso Renascimento, den-
tro dos salões da Villa Madama, repletos de 
afrescos e história, circundados por jardins 
nos declives do Monte Mario com vista para 

o rio Tibre e, aos pés, a Cidade Eterna. Esta magnífica 
villa, de propriedade do Ministério italiano dos Negócios 
Estrangeiros, hospedou a conclusão do 1º Fórum Ítalo-
-Latinoamericano sobre Pequenas e Médias Empresas 
(PMEs), com a participação de 115 delegações latino-
-americanas, inclusive do Brasil. O evento ocorreu entre 
os dias 10 e 12 de dezembro e foi realizado em duas eta-
pas. Na primeira (10 e 11 de dezembro), as delegações 
latino-americanas visitaram os sistemas produtivos ita-
lianos das PMEs mais importantes. Na segunda parte, no 
dia do encerramento, o seminário de conclusão contou 
com a participação do ministro das Relações Exteriores 
da Itália, Paolo Gentiloni, e do Secretário de Relações In-
ternacionais do México, José Antonio Meade.

O Fórum sobre as PMEs foi idealizado em Roma no ano 
passado durante a VI Conferência Itália-América Latina e 
Caribe, através da proposta do secretário mexicano Meade. 
O evento foi organizado pelo Instituto Ítalo-Latinoame-
ricano (IILA), com a colaboração e o apoio financeiro da 
Secretaria das Relações Exteriores do México, do Ministé-
rio do Desenvolvimento Econômico da Itália, do Ministério 
italiano das Relações Exteriores e da Cooperação Interna-
cional e do Instituto Nacional para o Comércio Exterior.

Representantes das pequenas e médias empresas e 
de instituições da América Latina visitaram os distritos 
industriais italianos, conhecidos como os setores de ex-
celência, como calçados e móveis. Assim, foi possível um 
contato direto com a realidade das PMEs italianas que 
promovem o made in Italy no mundo.

Menor em número, maior 
em produção e qualidade
O representante da Secretaria da 
Micro e Pequena Empresa da Pre-
sidência da República do Brasil, 
Fernando Almeida, falou sobre o 
objetivo multilateral do evento.

— Tivemos a oportunidade de 
conhecer experiências italianas que 
podem ser aplicadas nas micros e 
pequenas empresas no Brasil. Ape-
sar de grandes, temos muito para 
caminhar. Se olharmos, os núme-
ros que se alcançam neste ambiente 
de micro e pequenas empresas na 
América Latina são muito menores 
do que na Europa. A quantidade de 
empresas pode ser equiparada, mas 
os resultados que produzem para 
a economia são bem maiores nas 
empresas europeias do que nas lati-
no-americanas. A Europa conseguiu 
um avanço na gestão, na qualidade 
dos produtos e em ações do governo 
que fazem com que as micros e pe-
quenas produzam mais e tragam ao 
próprio país melhores retornos do 
que as nossas — disse à Comunità.

Fernando Almeida visitou a re-
gião do Vêneto, onde entrou em 
contato direto com as empresas lo-
cais do setor moveleiro.

— O que observamos é que, 
na Itália, alguns institutos priva-
dos sem fins lucrativos colaboram, 
criando um ambiente para um 

melhor desenvolvimento, tanto na 
parte de gestão quanto na formação 
e no treinamento de mão de obra. 
Este é um know-how que podemos 
aprender, é o que faz a diferença.

Para o secretário geral do ILLA, 
Giorgio Malfatti, a realidade das 
PMEs é difícil de explicar sem visi-
tá-las pessoalmente.

— O chamado efeito cluster da 
cadeia produtiva pode ser compre-
endido só vendo, porque não é uma 
pequena empresa que faz tudo de 
um produto e sim uma parte, en-
quanto outras empresas próximas 
fazem o resto. Portanto, elas for-
mam uma cadeia de produção com 
mais tecnologia, mais inovação e 
custos mais baixos com vantagens 
para todos — explicou.

Segundo Malfatti, apesar do 
crescimento da América Latina, da 
sua grande produção agrícola e das 
matérias-primas, falta uma rede de 
pequenas e médias empresas ca-
pazes de produzir manufaturados 
competitivos.

O gerente adjunto do desenvolvi-
mento territorial do Sebrae, Augusto 
Togni, ressaltou o contínuo aprimo-
ramento das PMEs italianas com o 
envolvimento das políticas locais.

— As PMEs têm persuasão no 
mercado do ponto de vista de ino-
vação, tecnologia e design. Isso 
acaba nos inspirando e dando mais 
conhecimento para dialogar com os 
empresários brasileiros e expandir 
as fronteiras para comercialização 
dos nossos produtos e serviços. Du-
rante o seminário, pudemos ouvir 
e trocar experiências com os repre-
sentantes latino-americanos, com 
debates relevantes e convergentes 
sobre problemas semelhantes e 
com o desafio de encontrar solu-
ções — contou Togni.   

Economia

Empresas buscam 
know-how italiano
Delegações da América Latina visitam as pequenas e médias empresas 
italianas que servem de modelo de excelência para o continente

“Observamos que na 
Itália alguns institutos 
privados sem fins 
lucrativos colaboram para 
o desenvolvimento tanto da 
parte de gestão quanto da 
formação e do treinamento 
de mão de obra. É um know-
how que podemos aprender 
e que faz a diferença”
Fernando Almeida, representante da 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
da Presidência da República do Brasil

Gina Marques
De Roma
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Horas de trabalho por 
litros de  água. A conta 
solidária traz para o co-
tidiano a adaptação de 

fórmulas nas quais o tempo de uma 
pessoa pode ser empregado para 
compensar a falta de um pagamen-
to, ou o cumprimento de uma pena 
a ser descontada. Não no xadrez, 
mas em um asilo de idosos com 
trabalho social. A Padania Acque 
Gestione    S.P.A, responsável pelo 
abastecimento de 115 cidades da 
província de Cremona, decidiu im-
plantar um projeto para diminuir a 
inadimplência e, ao mesmo tempo, 
ajudar a coletividade e respeitar o 
direito de acesso à água. 

— A  água é um direito uni-
versal do homem e não podemos 
cortá-la — repete como um mantra 
o presidente da empresa, Alessan-
dro Lanfranchi, para Comunità. 

Os clientes vão ser cadastrados 
e poderão, por exemplo, participar 
de trabalhos como o acompanha-
mento de idosos ou as atividades 
de jardinagem pelas ruas, praças e 
calçadas da cidade. A iniciativa co-
meça agora em janeiro. A medida 
foi a saída encontrada para aliviar 
a situação de muitas famílias que 
sofrem os efeitos de uma crise eco-
nômica que não poupa nem uma 
das zonas mais ricas da Europa. 

A terra do violino de Antonio 
Stradivari afina as cordas da soli-
dariedade e compõe uma sinfonia 
aberta de soluções para amenizar 
o sofrimento de quem não conse-
gue nem pagar a conta de água. Os 
pedidos para parcelar a fatura au-
mentavam a cada dia. Nos guichês 
da companhia, era evidente a inibi-
ção e, quase, a vergonha, expressa na 
face do cliente que chegava ao fim do 
mês sem a capacidade de arcar com 
uma das contas mais elementares e 
baixas de um cidadão. Uma situação 
quase paradoxal, numa cidade rica e 
cortada pelo maior rio do país e um 
dos maiores da Europa, o Pó. 

Uma ajuda inteligente  
aos 400 mil inadimplentes 
da região
De acordo com o projeto, o consu-
midor vai dar o seu tempo e mão de 
obra em troca dos metros cúbicos 
consumidos. Um núcleo familiar 
de três pessoas consome, em mé-
dia, entre 200 a 250 m3 por ano, 

a um custo mensal que varia de 25 
a 30 euros. A empresa tem 155 mil 
contadores e 370 mil consumido-
res. A arrecadação financeira anual 
é de cerca de 40 milhões de euros 
contra uma inadimplência de 400 
mil, ou seja, 1%. Uma parcela pe-
quena, porém importante, pois 
revela os seres humanos em difi-
culdade,  sem dinheiro e com sede 
de trabalho, cada vez mais escasso. 

— Vamos ao encontro das famí-
lias em dificuldade, mas deixamos 
claro que não se trata de uma aju-
da gratuita — explica o presidente 
Alessandro Lanfranchi. 

A pequena provisão cautelar dei-
xa de ser gasta com advogados em 
processos que correm na Justiça. De 
uma forma inteligente, volta para a 
coletividade através de um circui-
to virtuoso, próprio como é aquele 
natural da água. E engana-se quem 
pensa que a crise atinge apenas os 
imigrantes nesta grande zona in-
dustrial italiana. Muitos que pedem 
quase clemência são italianos po-
bres. O diretor Alessio Antonioli da 
Caritas diz que “no passado eram 
os imigrantes aqueles mais vulne-
ráveis, porém, nos últimos anos, o 
aumento do número de italianos 
que recorrem em busca de ajuda foi 
de 20%”. O recente fechamento da 
uma refinaria de petróleo foi a gota 
d’água no mercado de trabalho.

A questão se reflete nos guichês 
da secretaria municipal de serviços 
para as famílias e pessoas. O secre-
tário Mauro Platès disse que, em 
Cremona, houve um crescimento 
de 10% apenas no ano que acabou. 

— Temos que inovar no welfare, 
repensar o modelo. O projeto do ban-
co de água corre neste sentido, o da 
responsabilidade social e empresarial 
e que pode ser alargado para outras 
realidades — disse à Comunità. 

Nos dois últimos anos, a 
Azienda Sociale, composta por 47 
municípios da província de Cremo-
na, aperfeiçoou o mecanismo de 
solidariedade. 

— Estamos ajudando cerca de 
80 famílias e pessoas, sendo a meta-
de composta por italianos, quando 
no passado eram mais estrangei-
ros. Chegamos a dar uma ajuda 
de 400 euros por mês em troca da 
prestação de serviços sociais à cole-
tividade. A verdade é que a riqueza 
está concentrada nas mãos de uma 
parcela muito limitada da popula-
ção — conta à Comunità Ettore 
Uccellini, presidente da empresa.

Ou seja, mesmo em uma zona 
tão rica, a pobreza não pode ser 
varrida para debaixo do tapete.   

atualidadE

Welfare da água
Empresa responsável pelo abastecimento em Cremona 
implanta projeto original para diminuir a inadimplência 
e ajudar quem não consegue pagar a conta d’água

O presidente da 
Padania Acque 

Gestione, Alessandro 
Lanfranchi, frisa que 
a água é um direito 

universal do homem 
e que não se pode 

cortá-la

Guilherme Aquino
De Cremona

Cidadezinha acima de 
qualquer suspeita, vizi-
nha de Brescia, fica nas 
proximidades do Lago 

Maggiore. A igreja e o aristocrático 
castelo resplandecem de majesta-
de. Mas, à sombra dos dois legados 
medievais, se esconde um dado pre-
ocupante: Montichiari é a cidade 
italiana que mais consome cocaína, 
com 14 doses para cada mil habitan-
tes. Desbancou até Milão que, em 
2009, era a campeã nacional. Os 
dados são do renomado Istituto Ma-
rio Negri, coletados pelo Ministério 
italiano da Saúde. Bem ali, a poucos 
metros da esquina do centro histó-
rico, foi aberto um restaurante que 
está dando o que falar. À primeira 
vista, parece uma declaração de amor 
às drogas: I Love Cocaine. Mas o no-
me soa como um alerta ao contrário, 
de tão explícito que é. Uma licença 
artística ousada e criativa que arma 
uma barricada contra o consumo de 
entorpecentes. Enquanto os pes-
quisadores farejavam os dados nas 
ruas, o designer Ermanno Preti, de 
Brescia, passeava pelas ruas de Ber-
lim. Ao ver a pichação I Love Cocaine 
em um muro, não teve dúvidas. De 
volta à terra natal, propôs ao empre-
sário Mino Dal Dosso a abertura de 
um restaurante com o mesmo no-
me. Uma provocação em nome da 
saúde física e mental, do recado éti-
co e social e, claro, de um marketing 
inteligente. Uma mensagem exata-
mente oposta ao título. 

A decoração do local remete à 
sinapse do cérebro e um telão pro-
jeta um aquário interativo, onde os 
clientes podem assistir à implosão da 
mente no momento de uma overdo-
se. Tudo muito artístico e sem surtar 

a sensibilidade alheia. E é bom lem-
brar que não é um museu: ali, todos 
estão sentados à mesa, diante de uma 
boa cerveja artesanal e um belo san-
duíche. O lugar parece uma grande 
instalação. Não existem mesas soltas 
e separadas. Um enorme balcão per-
corre os 500 metros do salão, como 
uma espécie de serpentina reprodu-
zindo as conexões dos neurônios. Ou 
seja, uma única e sinuosa bancada 
ocupa o lugar das mesas. Fixa e imó-
vel, obriga os clientes a se sentarem 
ao lado e diante dos outros. Isolar-se 
é impossível. Ali se vive uma rede so-
cial real. As colunas internas servem 
de apoio aos telões que transmitem 
entrevistas e cenas de ex-drogados 
e ex-traficantes. Os depoimentos 
são verdadeiros  e informam sobre 
os riscos e os perigos do uso de dro-
gas. A grande atração, além do farto 

cardápio, é uma vídeo-instalação cha-
mada “Ama o teu cérebro”.

— O cliente chega e desenha a 
própria mente e a envia ao espaço, 
através de uma aplicação   gratuita 
ou do tablet instalado aqui na en-
trada. Depois, ao lado da grande 
tela, temos uma bandeja com car-
reirinhas de farinha simulando a 
cocaína. Ao passar a mão sobre a 
droga, uma chuva virtual de droga 
vai cair sobre o cérebro que, ao final, 
implode. Antes, se ele se aproxima 
da tela, os cérebros que flutuam em 
3D tremem e fogem como se as nos-
sas mentes tivessem medo de nós 
próprios — explica Ermanno Preti.

 
Objetivo ético e 
comercial em um único 
estabelecimento
Antes do lançamento, foi realizada 
uma campanha promocional. Adesi-
vos com as iniciais ILC e a frase I love 
cocaine foram grudados em pos-
tes de luz e vagões de trens, como 
uma dica provocatória ao máximo 
a ser decifrada. Deu certo, pois, em 
pouco tempo, fotos dos adesivos já 
circulavam nas redes sociais.

— Queremos transmitir uma 
mensagem positiva, ética, social. 
Mas também fazemos “business”. 
Abriremos o restaurante para en-
contros com as escolas e palestras 
sobre o tema — diz o proprietário 
Mino Dal Osso. 

O investimento foi da ordem de 
dois milhões de euros.  

— Crise?! Não acredito nesta 
crise. Quando abrimos o primeiro 
restaurante, o Salamensa, no mês 
seguinte começava a quebradeira 
dos bancos e financiamento nos Es-
tados Unidos, em 2008. Crescemos 
e aqui estamos. Acho que o empre-
sariado de hoje assiste muito às más 
notícias dos telejornais e se afasta 
da realidade e das oportunidades — 
afirma Dal Osso.

 — Eu quis criar um design inova-
dor, desvinculado da forma, e ligá-lo 
ao espírito, tentando melhorar a pes-
soa, o indivíduo, com um conceito 
muito novo. É uma provocação que 
quer ser uma instalação a 360 graus, 
concreta e digital, ao mesmo tempo 
— resume Ermanno Pretti.   

“Io amo la cocaina”
Com um marketing provocatório e instalações que 
simulam sinapses cerebrais em 3D, restaurante quer 
alertar a população contra os efeitos das drogas na 
cidade que mais consome cocaína na Itália

Aparentemente 
pacata, Montichiari, 

cidade de 25 
mil habitantes, é 

recordista italiana 
no consumo de 

cocaína, com 14 
doses diárias para 

cada mil habitantes. 
Abaixo, o designer 
Ermanno Preti e o 

empresário Mino Dal 
Dosso, os criadores 

do local

Guilherme Aquino
De Montichiari

SociEdadE
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Os dois prédios do condomínio Bosco Verti-
cale, na zona Garibaldi, vizinha ao centro 
histórico de Milão, venceram o prestigioso 
International Highrise Award, considerado 

o prêmio Nobel da arquitetura dedicada aos arranha-
-céus. É um reconhecimento do Museu de Arquitetura 
de Frankfurt, na Alemanha. As duas torres, com 80 e 
112 metros de altura, são como vasos gigantes que 
abrigam milhares de plantas, além de algumas fa-
mílias de seres humanos. Elas implodem a ideia 
tradicional e arcaica da selva de pedra urbana e pro-
jetam para o futuro um novo conceito de moradia, 

no qual a natureza é de casa, quase 
como se ela fosse a proprietária do 
lugar.  Os autores do projeto afir-
mam que Bosco Verticale representa 
uma ideia que deveria guiar a socie-
dade através de uma nova forma de 
convivência com a natureza.

Pode parecer exagero, mas não 
é. Arquitetos, engenheiros e agrô-
nomos trabalharam lado a lado 
para erguer um monumento e lan-
çar uma pedra milenar no campo 
da construção civil. As 12 mil plan-
tas, os cinco mil arbustos e as 500 
árvores de três a nove metros de 
altura foram plantados nas varan-
das e nos terraços das habitações. 
Tudo começou a ser cultivado em 
viveiros na primavera de 2010. 
Este muro verde vai proteger os 
moradores das partículas em sus-
pensão, o smog — a maior praga da 
cidade de Milão — e das mudanças 
climáticas, amenizando o calor du-
rante o verão. Reduzirá de 2 a 3 
graus centígrados a temperatura 
nos ambientes internos e ilumina-
rá mais no inverno, com as perdas 
das folhas. Em ambos os casos, vai 
ocorrer uma economia de energia 

elétrica derivada do uso do ar con-
dicionado, do aquecedor e da luz.

Antes que os homens chegassem, 
com suas malas e objetos de decora-
ção, um falcão aterrissou e elegeu 
uma das árvores do vigésimo andar 
da torre norte para fazer um ninho. 

— Achamos que a emoção 
maior esteja ligada à novidade que 
vai ter uma pessoa ali dentro, se 
movendo de um ambiente a ou-
tro. Ela vai estar sempre cercada de 
plantas. O horizonte vai estar sem-
pre marcado por folhas das árvores. 
De dentro de casa, assim como na 
varanda ou no terraço, seja em dia-
gonal ou frontal, os pontos de vista 
se refletem entre as pessoas, a ar-
quitetura e os elementos vegetais. 
Além disso, de uma torre, podemos 
ver a outra — dizem os arquitetos 
Gianandrea Barreca e Giovanni La 
Varra, do Studio Boeri, ganhador 
do prêmio.

Pelos 113 apartamentos fo-
ram espalhadas espécies vegetais 
que irão viver em simbiose com 
os homens. Trepadeiras, camélias, 
magnólias, oliveiras e acácias são 
algumas das representantes da flo-
ra que ajudam a cultivar a ideia de 
biodiversidade num sentido mais 
amplo e próximo do ser humano e 
urbano. Ao todo, compõem um mo-
saico com cem espécies diferentes. 
Juntas, no decorrer das estações 
do ano, elas irão perder as folhas 
no inverno, florescer na primave-
ra, resplandecer no verão e mudar 
de cores no outono. Desta forma, o 
condomínio vai ter uma fachada di-
ferente, a cada período do ano.

— Este é um ponto fundamen-
tal do projeto: a biodiversidade. 
Plantamos um total de dois hectares 
distribuídos em vertical — afirma o 
arquiteto Stefano Boeri do escritó-
rio Studio Boerio. Ele, Gianandrea 
Barreca e Giovanni La Varra foram 
os autores desta obra-prima da ar-
quitetura internacional. 

Ideia nasceu durante 
viagem a Dubai
— Eu acompanhava meus alu-
nos por Dubai, em 2007, quando 
tentamos imaginar todos aqueles 
prédios altíssimos cobertos de ver-
de ao invés dos vidros que refletem 
a luz do sol e contribuem para o au-
mento do calor nas áreas vizinhas 
— contou Stefano Boeri sobre o 
ponto de partida do projeto. 

— Bosco Verticale foi uma ex-
perimentação que criou um saber 
sobre a relação prédio-árvore e que é 
o sucesso mais relevante deste pro-
jeto — afirmam La Varra e Barreca.

A realização do condomínio foi 
fruto de uma complexa operação de 
paisagismo e de engenharia. Foram 
patenteados os sistemas de anco-
ragem e de irrigação das plantas. 
Nenhum morador deverá ter dotes 
de jardineiro para cuidar da manu-
tenção da plantas, que são de todos 
os habitantes e não pertencem ape-
nas ao dono do apartamento. Tudo 
é feito de forma automática com 
sensores e sistemas de sonda que 
regulam a taxa de umidade da terra 
e acionam as mangueiras embutidas 
nas “piscinas” de cimento e trama 
de ferro que compõem os grandes 
vasos. Um braço mecânico foi insta-
lado no topo de cada torre e serve 
para o trabalho de manutenção a 
ser realizado    pelos jardineiros-al-
pinistas. Uma equipe especializada 
vai podar as árvores, inspecionar os 
implantes hidráulicos, curar e, se for 
o caso, substituir alguma planta que 
tenha adoecido pelas intensas cor-
rentes de ventos naquelas alturas.  

É mais fácil que os moradores so-
fram de vertigem do alto dos 80 e 112 
metros de concreto armado e coberto 
de vegetais. As agrônomas Emma-
nuela Borio e Laura Gatti realizaram 
uma profunda pesquisa para identi-
ficar as espécies que combinassem 
idoneidade aos homens (não provo-
cassem alergias), beleza paisagística 
e resistência às novas condições de 

arquitEtura SuStentabilidade

Projeto italiano que ganhou o Nobel da arquitetura dos arranha-
céus e propõe um novo conceito de moradia onde a natureza não 
é apenas um detalhe ornamental e sim protagonista e proprietária

verdeO
deé casa

vida, sujeitas ao giro da rosa dos ven-
tos e à intensidade com a qual eles 
sopram perto das nuvens. Até mes-
mo uma galeria do vento foi usada 
nos testes de fixação das árvores.

As torres milanesas podem ser a 
semente de uma nova era, nascidas 
dentro do projeto de modernização e 
de requalificação da cidade, que coin-
cide com a Exposição Universal, que 
ocorre entre maio e outubro deste 
ano. O condomínio Bosco Verticale 
faz parte do complexo de Porta Nuo-
va, que inclui a torre Unicredit, com 
285 metros de altura, a maior da Itália 
e epicentro de uma reforma urbana 
nesta zona da cidade e financiado 
por Hines, um dos maiores  fundos 
americanos de investimentos. Os 
dois prédios vão ter ainda como vizi-
nhos cinco quilômetros de ciclovia e 
outros sete condomínios residenciais 
— todos com tecnologia sustentá-
vel e coleta de águas pluviais para a 
irrigação de áreas públicas e coleti-
vas. Em terra plana, cada edifício do 
Bosco Verticale equivale a uma área 
de 10 mil m² de floresta. Já em densi-
dade urbana corresponde a uma área 
de habitações de quase 50 mil metros 
quadrados.

O canteiro de obras foi o maior 
da Europa durante os anos da cri-
se econômica. O fim delas abre um 
novo período de requalificação de 
inteiras zonas urbanas e chancela a 
verticalização da cidade como “remé-
dio pesticida” em contraste à nociva 
e irregular ocupação do solo. O Bosco 
Verticale não agride a natureza. Pe-
lo contrário, oferece a ela uma nova 
moradia, ao custo de oito mil euros o 
metro quadrado, em média. 

— Os prédios do futuro vão ser 
aqueles que melhor expressarem 
os desejos e os gostos das cidades e 
das sociedades, talvez, até sem ár-
vores — dizem com ironia Barreca 
e La Varra.   

Guilherme Aquino
De Milão

Doze mil plantas, cinco mil 
arbustos e 500 árvores cultivadas 
nas varandas e nos terraços das 
habitações vão formar um muro 
verde de proteção ao smog, reduzir 
a temperatura no verão e iluminar 
os ambientes durante o inverno
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Era uma vez uma empregada doméstica. 
Seria um bom título se fizessem um filme 
sobre a história da simpática e sorriden-
te Regina Tchelly. Nascida no interior da 

Paraíba, em Serraria, se mudou para a capital flumi-
nense em 2001. Trabalhou por 11 anos a serviço de 
uma senhora, até o ano de 2011, quando deu vida ao 
projeto Favela Orgânica, com um investimento ini-
cial de apenas 140 reais. Há três anos, ela ensina aos 
alunos como aproveitar os vegetais integralmente, 
além de produzir adubo e semear hortas. 

— O projeto nasceu da minha indignação com o 
grande desperdício de alimentos nas feiras livres do 
Rio de Janeiro. Na minha terra natal não se via isso! 
Além disso, me incomodava e ainda me incomoda que 
os chefs de cozinha queiram ser estrelas, enquanto o 
que deve sobressair para mim é o alimento — conta à 
Comunità Regina, na sua casa, no morro da Babilô-
nia, zona sul carioca. 

Capa      SuStEntabilidadE

A cozinheira Regina Tchelly conta à Comunità como conseguiu 
levar o seu projeto que transforma resíduos orgânicos em 

receitas saborosas da comunidade carioca da Babilônia à Itália e 
ainda se tornar uma palestrante da Expo 2015

La cuoca Regina Tchelly racconta a Comunità com’è riuscita a 
portare avanti il suo progetto che trasforma i rifiuti organici in 

ricette saporite della comunità carioca della Babilônia in Italia e 
a diventare inoltre una conferenzista della Expo 2015

amor e
fantasia

Stefania Pelusi
 

Cucina, amore e fantasia

Cozinha,

C’ era una volta una collaboratrice fa-
miliare (colf). Sarebbe un bel titolo 
se facessero un film sulla storia della 
simpatica e sorridente Regina Tchelly. 

Nata nell’interno dello stato della Paraíba, a Serraria, 
si è trasferita a Rio nel 2001. Ha lavorato per 11 anni 
a servizio di una signora fino al 2011 quando ha dato 
vita al progetto Favela Orgânica, con un investimento 
iniziale di soli 140 reais. Da tre anni insegna agli stu-
denti come sfruttare integralmente le verdure, oltre 
a produrre concime e seminare orti. 

— Il progetto è nato dal mio sdegno con il grande 
spreco di cibo nei mercati rionali di Rio de Janeiro. 
Dove sono nata io questo non si vedeva! Inoltre mi 
dava, e ancora mi dà fastidio che gli chef vogliano es-
sere delle star, mentre ciò che dovrebbe essere messo 
a fuoco è il cibo — racconta a Comunità Regina, a 
casa sua, nella comunità del Morro da Babilônia, zo-
na sud carioca. 

Ya
ni

 n
im

ro
d
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A cozinheira paraibana desenvolveu o círcu-
lo do alimento, que inclui o consumo consciente, a 
compostagem caseira, as hortas e a gastronomia al-
ternativa. Em agosto de 2011, Regina apresentou o 
projeto a um concurso da Agência Redes para a Ju-
ventude, que premiava as ideias que beneficiassem as 
comunidades e a cidade. 

— Fui selecionada. Passei por uma banca avalia-
dora para ganhar 10 mil reais e ganhei um belo “não”, 
pois disseram que era muito complexo — relata.  Ela, 
porém, não desistiu e, em setembro daquele mesmo 
ano, realizou, com a ajuda de alguns vizinhos, o pro-
jeto na sua própria casa.  

Na primeira oficina, ensinou receitas com cascas, 
talos, folhas e sementes dos alimentos. Comparece-
ram apenas seis pessoas. Na segunda, participaram 
dez mães de famílias da comunidade do morro da Ba-
bilônia. Na terceira semana, reuniu 15 pessoas e, na 
quarta aula, havia 40 alunos, inclusive do Japão, da 
Itália, da França e do Chile. O projeto teve um retorno 

positivo imediato e, depois de apenas dois meses, a 
cozinheira organizou o primeiro jantar alternativo pa-
ra a comunidade onde mora e um coffee break para o 
Tribunal de Contas do Rio de Janeiro com as suas re-
ceitas que misturam criatividade e sustentabilidade. 

Foi assim que Favela Orgânica ganhou visibilidade: 
outras empresas começaram a solicitar palestras para 
seus funcionários sobre aproveitamento do alimento 
em todas as suas partes, inclusive aquelas que normal-
mente são consideradas residuais, e também pediram 
serviço de bufê para encontros e eventos corporativos. 
Com a sua culinária inovadora e prática, e as suas recei-
tas com desperdício zero, Regina conquistou um lugar na 
Rio+20, o encontro das Nações Unidas para discutir prá-
ticas sustentáveis, que aconteceu na capital fluminense 
em junho de 2012 e reuniu vários chefes de Estado.  

Encontro com presidente do Slow Food 
leva a cozinheira paraibana a ministrar 
palestras em universidade italiana
Durante a Rio+20, Regina conheceu Carlo Petrini, 
fundador e presidente do movimento internacional 
Slow Food, nascido na Itália em 1989 e hoje presente 
em 150 países, que promove uma alimentação boa, 
limpa e justa para todos. 

— O pessoal do Slow Food me convidou para fa-
zer uma degustação numa feira orgânica e uma oficina, 
onde preparei a farofa do amor, que leva talo, farinha, 
um pouco de shoyu e azeite — conta a cozinheira de 
33 anos, que convidou Petrini a ajudá-la no preparo da 
receita. O italiano saboreou a farofa e ficou encantado. 

Foi assim que, com sete meses de existência do Favela 
Orgânica, Regina recebeu um convite para viajar para a 
Itália e participar do Salone del Gusto e Terra Madre, even-
to do Slow Food que valoriza os pequenos produtores e os  
alimentos de qualidade produzidos de forma artesanal. 

— Com um ano de vida do projeto, eu já estava na 
Itália dando palestras para 600 pessoas no Terra Madre. 
Quando voltei, deixei o trabalho de empregada domés-
tica e me dediquei só ao Favela Orgânica  — afirma a 
enérgica cozinheira que, quando criança, sonhava em 
conhecer o Belpaese, o qual já visitou três vezes. 

Em maio do ano passado, a brasileira passou uma 
temporada na Universidade de Ciências Gastronômi-
cas (Unisg), em Pollenzo, próximo à cidade de Turim, 
onde mostrou sua técnica aos alunos. Antes dela, só 
outro brasileiro proferiu palestras na Unisg: Alex 
Atala, eleito o melhor chef do mundo pela revista 
inglesa The Restaurant. Regina encerrou a experiên-
cia universitária com chave de ouro ao preparar um 
jantar para os acadêmicos com um cardápio inteira-
mente inspirado na filosofia do Favela Orgânica. 

Segundo Petrini, a cozinheira brasileira desenvol-
veu seu talento a partir da ideia de não desperdiçar 

Capa      SuStEntabilidadE

La cuoca della Paraíba ha sviluppato il circolo degli 
alimenti che include il consumo consapevole, il com-
postaggio fatto in casa e la gastronomia alternativa. 
Nell’agosto 2011 Regina ha presentato il progetto ad 
un concorso dell’Agenzia Redes para a Juventude, che 
premiava le idee che portassero dei benefici alle co-
munità e alla città. 

— Sono stata scelta. Sono stata valutata da una 
commissione per ricevere 10mila reais e ho ricevuto 
un bel “no” di risposta, perché dicevano che era trop-
po complesso — racconta. Ma lei non ha desistito e, 
nel settembre di quello stesso anno, ha realizzato, 
con l’aiuto di qualche vicino, il progetto a casa sua. 

Durante il primo workshop ha insegnato ricette 
con bucce, gambi, foglie e semi delle verdure. Vi han-
no partecipato solo sei persone. Al secondo hanno 
partecipato dieci mamme della comunità del Morro 
da Babilônia. La terza settimana erano 15 e, per la 
quarta lezione, c’erano 40 studenti, anche dal Giap-

pone, dall’Italia, dalla Francia e dal Cile. Il progetto 
ha avuto un feedback positivo immediato e, dopo soli 
due mesi, la cuoca ha organizzato la prima cena alter-
nativa per la comunità dove abita e un coffee break 
per la Corte dei Conti di Rio de Janeiro con le sue ri-
cette che mescolano creatività e sostenibilità. 

E cosí Favela Orgânica ha ottenuto visibilità: altre 
imprese hanno cominciato a richiedere conferenze 
per il loro personale sullo sfruttamento degli alimenti 
in tutte le sue parti, anche quelle che di solito vengo-
no scartate, e hanno anche richiesto un servizio di 
rinfresco per incontri ed eventi corporativi. Con la 
sua cucina innovativa e pratica e le sue ricette a spre-
co zero, Regina ha conquistato un posto alla Rio+20, 
il meeting delle Nazioni Unite per discutere pratiche 
sostenibili che ha avuto luogo a Rio nel giugno 2012 
ed ha riunito vari capi di Stato.  

Incontro con il presidente dello Slow 
Food porta la cuoca paraibana a tenere 
conferenze in università italiana
Durante la Rio+20 Regina ha conosciuto Carlo 
Petrini, fondatore e presidente del movimento inter-
nazionale Slow Food, nato in Italia nel 1989 e oggi 
presente in 150 paesi, che promuove un’alimentazio-
ne buona, pulita ed equa per tutti. 

— Quelli dello Slow Food mi hanno invitato per 
fare una degustazione in un mercato biologico e un 
workshop in cui ho preparato la farofa do amor, che 
usa gambi, farina di mandioca, un po’ di shoyu e olio 
d’oliva — racconta la cuoca 33enne, che ha invitato 
Petrini ad aiutarla a preparare la ricetta. L’italiano ha 
assaporato la farofa e ne è rimasto incantato. 

E cosí è stato che, dopo soli sette mesi di esistenza 
del Favela Orgânica, Regina ha ricevuto un invito a 
partire per l’Italia e a partecipare al Salone del Gusto 
e Terra Madre, evento dello Slow Food che valorizza i 
piccoli produttori e gli alimenti di qualità prodotti in 
modo artigianale. 

— Con un anno di vita del progetto io ero già in 
Italia a tenere conferenze per 600 persone al Terra 
Madre. Quando sono tornata ho lasciato il mio lavo-
ro di colf e mi sono dedicata solo al Favela Orgânica 
— dice l’energica cuoca che, da piccola, sognava di co-
noscere il Belpaese, che ha già visitato tre volte. 

Nel maggio dell’anno scorso la brasiliana ha 
passato un periodo presso l’Università di Scienze Ga-
stronomiche (Unisg) a Pollenzo, vicino a Torino, dove 
ha dimostrato la sua tecnica agli studenti. Prima di lei 
solo un brasiliano aveva tenuto conferenze presso la 
Unisg: Alex Atala, eletto come miglior chef del mondo 
dalla rivista inglese The Restaurant. Regina ha concluso 
la sua esperienza universitaria in bellezza quando ha 
preparato una cena agli accademici con un menu com-
pletamente ispirato alla filosofia del Favela Orgânica. 

Secondo Petrini la cuoca brasiliana ha sviluppato il 
suo talento partendo dall’idea di non sprecare e “il suo 
lavoro include un impressionante insieme di valori che 
legano cibo e società”. Con i suoi workshop di consumo 
consapevole e nutritivo lei dimostra che lo sfruttamento 
totale degli alimenti fa bene all’ambiente, al portafoglio 
e anche alla salute perché nelle parti meno usate del ci-
bo, come le bucce, ci sono importanti nutrienti.

Ad Harrison Ford il suo salpicão di buccia 
di cocomero è piaciuto moltissimo
Lei stessa crea le ricette che insegna, e dà vita a piatti 
saporiti, come il risotto di buccia di zucca, il tabule di 

“O projeto nasceu da minha 
indignação com o desperdício de 

alimentos nas feiras livres do Rio. 
Na minha terra natal não se via 

isso! Além disso, me incomodava 
que os chefs de cozinha queiram 
ser estrelas, enquanto o que deve 

sobressair é o alimento”

“Il progetto è 
nato dal mio 
sdegno con il 
grande spreco 
di cibo nei 
mercati rionali 
di Rio de 
Janeiro. Dove 
sono nata io 
questo non si 
vedeva! Inoltre 
mi dava, e 
ancora mi dà 
fastidio, che gli 
chef vogliano 
essere delle 
star, mentre ciò 
che dovrebbe 
essere messo a 
fuoco è il cibo

Em suas aulas, Regina 
ensina como uma 

melhor utilização do 
alimento pode ajudar o 
meio ambiente e ainda 

produzir um cardápio 
variado e saboroso

Com o italiano Carlo 
Petrini, do Slow Food, 

Regina apresentou 
o projeto Favela 

Orgânica em várias 
cidades italianas

Nelle sue lezioni Regina 
insegna come un miglior 
uso degli alimenti possa 

aiutare l’ambiente e 
anche produrre un menu 

svariato e saporito

Con l’italiano Carlo 
Petrini, dello Slow Food, 
Regina ha presentato il 

progetto Favela Orgânica 
in varie città italiane

janeiro 2015 |  comunitàitaliana comunitàitaliana  |  janeiro 201522 23



e “seu trabalho inclui um impressionante conjunto 
de valores que ligam comida e sociedade”. Com su-
as oficinas de consumo consciente e nutricional, ela 
mostra que o aproveitamento total do alimento é 
bom para o meio ambiente, o bolso e também para a 
saúde, pois existem nutrientes importantes nas par-
tes menos utilizadas do alimento, como as cascas.

Harrison Ford adorou o seu  
salpicão de casca de melancia
Ela mesma cria as receita que ensina e dá vida a pratos 
saborosos, como risoto de casca de abóbora, tabule de 
talo de agrião, brigadeiro de casca de banana e pão de 
casca de legumes. Com tais iguarias orgânicas, con-
quistou até o ator americano Harrison Ford, o eterno 
Indiana Jones que se deliciou com salpicão de casca 
de melancia durante sua visita ao morro da Babilônia.  

Às pessoas que perguntam como elabora as suas 
receitas, responde que é preciso conhecer o alimento 
e não ter medo de criar. 

— A gente tem que parar de querer fazer igual-
zinho à receita do outro, pois, às vezes, quando uma 
pessoa não tem um ingrediente, deixa de fazer o pra-
to: porém é preciso entender o nosso alimento e saber 
que tem várias alternativas de cozinhá-lo — ressalta 
a cozinheira, enquanto segura um chuchu, hortaliça 
com a qual indicou três receitas diferentes. 

— Com a sua casca, é possível fazer um molho pa-
ra massa; com a polpa, uma salada; e, com o miolo, 
uma pastinha para comer com o pão de chuchu com 
sal grosso e alecrim — revela.

Além da Itália, a nordestina visitou quase todos 
os estados brasileiros e outros países, por onde espa-
lha a sua cozinha sem desperdício, local, econômica 
e amorosa, como ela gosta de ressaltar. Com as suas 
oficinas, quer difundir a prática das hortas sustentá-
veis e ensinar a preparar pratos saudáveis e baratos. 
Sua culinária se encaixa perfeitamente nos princípios 
difundidos pelo Slow Food, graças às suas práticas 
conscientes e sustentáveis.

— Eu trabalho com simplicidade, sem descuidar 
a apresentação do prato. Preocupo-me com os pratos 
que preparo com amor e respeito pelo alimento, e is-
so derrete qualquer preconceito — afirma.

Mãe de duas filhas de 15 e seis anos que adoram 
suas receitas, Regina já tem conferências marcadas 
para este ano. Ela começou em países da África, na 
Bélgica, e em Lyon e Paris (França). Em setembro, 
volta novamente à Itália para participar como pa-
lestrante, em Milão, da Expo 2015, cujo tema é a 
sustentabilidade pelo alimento. 

Capa      SuStEntabilidadE

gambi di crescione, il dolcetto di cioccolata [brigadei-
ro] con buccia di banana e il pane di buccia di ortaggi. 
Con queste leccornie organiche ha conquistato perfi-
no l’attore americano Harrison Ford, l’eterno Indiana 
Jones, che ha gradito moltissimo il salpicão con buccia 
di cocomero durante la sua visita al morro da Babilônia.

A coloro che le domandano come elabora le sue 
ricette risponde che bisogna conoscere gli alimenti e 
non si deve aver mai paura di creare. 

— Dobbiamo smetterla di voler fare uguale alle 
ricette degli altri perché, alle volte, quando una per-
sona non ha un ingrediente non fa il piatto, perché 
bisogna capire il nostro cibo e sapere che ci sono varie 
alternative di cucinarlo — mette in enfasi la cuoca 
mentre regge uno chuchu [cucurbitacea Sechium edile, 
ndt], ortaggio con il quale prepara tre ricette. 

— Con la buccia si può fare un sugo per la pasta; 
con la polpa un’insalata e con il cuore una crema da 
mangiare sul pane di chuchu con il sale grosso e il ro-
smarino — rivela.

Dopo l’Italia, la nordestina ha visitato quasi tut-
ti gli stati brasiliani e altri Paesi, dove divulga la sua 
cucina senza sprechi, locale, economica e amorevo-
le, come le piace sottolineare. Con i suoi workshop 
vuole diffondere la pratica degli orti sostenibili e in-
segnare a preparare piatti salutari e a buon prezzo. 
La sua culinaria corrisponde perfettamente ai prin-
cipi sostenuti dallo Slow Food, grazie alle sue azioni 
coscienti e sostenibili.

— Lavoro con semplicità, senza tralasciare la pre-
sentazione del piatto. Mi preoccupo dei piatti che 
preparo con amore e rispetto per il cibo e questo eli-
mina con qualsiasi preconcetto — afferma.

— Serão três dias em que vou dar palestras e ofi-
cinas sobre as soluções de alimento para o mundo no 
futuro — detalha.

Entre os projetos para 2015, estão a realização de 
dez hortas comunitárias nas comunidades e o traba-
lho com crianças.  

— O meu sonho é ter uma sede onde eu possa 
atender crianças e botar na prática a sustentabilidade 
do alimento, do planeta — conta a alegre cozinheira, 
que em 2012 recebeu o prêmio de Mulher Empreen-
dedora, concedido pela Aliança Empreendedora.

A sustentabilidade na  
prática em nossa própria cozinha
Em suas viagens, ela demonstra que evitar o desper-
dício é uma preocupação cada vez mais mundial. 

— O que acho interessante é que estou trabalhan-
do com um círculo que chega à geração dos resíduos. 
Na minha casa, por exemplo, já consegui diminuir em 
até 80% o uso de embalagens.

Entre os ingredientes que mais utiliza, há cascas de 
melancia, banana, maracujá e abóbora, além dos talos de 
brócolis. As receitas são apenas com verduras, sem car-
ne, peixe e ovo. Ela chegou a desenvolver inclusive uma 
biomassa com casca da banana verde, azeite e farinha.

— Eu não sou vegetariana, mas a ideia de não usar 
carne em minhas receitas é para mostrar que a gente pode 
comer bem, sem gastar uma fortuna, e também valorizar 
os ingredientes que temos dentro da nossa casa — explica. 

De acordo com ela, a sustentabilidade é a coisa mais fácil do 
mundo, mas “não coincide com aquilo que o povo está falando”. 

— Sustentabilidade são pequenos gestos que a gen-
te acredita que fazem a diferença — afirma Regina, que 
consegue atrair às suas oficinas mulheres, homens e 
crianças que abraçam um conceito universal de respeito 
ao meio ambiente.   

Madre di due figlie di 15 e 6 anni che adorano le 
sue ricette, Regina ha già delle conferenze con da-
ta fissata per quest’anno. Ha cominciato in paesi 
dell’Africa, in Belgio e a Lione e Parigi (Francia). In 
settembre ritorna in Italia per partecipare come con-
ferenzista, a Milano, della Expo 2015, il cui tema è la 
sostenibilità degli alimenti. 

— Saranno tre giorni in cui terrò conferenze e 
workshop sulle soluzioni alimentari per il mondo nel 
futuro — dice fornendo dettagli.

Tra i progetti per il 2015 c’è quello della realiz-
zazione di dieci orti comunitari nelle comunità e il 
lavoro con i bambini.  

— Il mio sogno è di avere una sede dove possa 
incontrare i bambini e mettere in pratica la sosteni-
bilità degli alimenti, del pianeta — racconta l’allegra 
cuoca, che nel 2012, ha ricevuto il premio Donna Im-
prenditrice, concesso dalla Aliança Empreendedora.

La sostenibilità nella  
pratica nella nostra cucina
Nei suoi viaggi dimostra che evitare lo spreco è una 
preoccupazione sempre più a livello mondiale. 

— Per me è interessante stare a lavorare con un 
circolo che arriva alla produzione dei rifiuti. Da me, 
per esempio, sono già riuscita a diminuire addirittura 
per l’80% l’uso dei recipienti.

Tra gli ingredienti più usati ci sono bucce di co-
comero, banana, frutto della passione e zucca, oltre 
ai gambi dei broccoletti. Le ricette sono solo con or-
taggi, senza carne, pesce o uova. Ed ha addirittura 
sviluppato una biomassa con la buccia di banana a-
cerba, olio e farina di mandioca.

— Io non sono vegetariana, ma l’idea di non u-
sare carne nelle mie ricette serve a dimostrare che 
possiamo mangiare bene senza spendere una fortu-
na, e anche valorizzare gli ingredienti che abbiamo in 
casa — spiega.

Secondo lei la sostenibilità è la cosa più facile del 
mondo, ma “non coincide con quello che il popolo dice”. 

— Sostenibilità sono piccoli gesti che crediamo 
facciano la differenza — dice Regina, che riesce ad at-
trarre ai suoi workshop donne, uomini e bambini che 
si identificano con il concetto universale di rispetto 
dell’ambiente.   

Risoto de casca de abóbora  
Ingredientes
Casca de 2 kg de abóbora ralada; 3 xícaras de arroz cozido;
1 cebola grande picada; 1 cheiro-verde picado;
1 pimentão picado; 1 requeijão cremoso; 1 creme de leite
Azeite; Sal; Molho shoyu a gosto

Modo de preparo
Em uma panela bem quente com uma colher de sopa de azei-
te, coloque a cebola picada e deixe refogar. Em seguida, mis-
ture a casca de abóbora ralada e deixe cozinhar por 15/20 
minutos. Tempere com sal, shoyu, azeite, pimentão, creme 
de leite, requeijão e cheiro-verde até virar um creme. Aos 
poucos, misture o arroz. Depois, é só servir!

Brigadeiro de casca de banana  
Ingredientes
12 cascas de bananas (exceto banana da terra);
1 lata de leite condensado; 1 lata de água ou leite; 
4 colheres de sopa bem cheias de farinha de trigo; 
1 colher de sopa de margarina ou manteiga; 
6 colheres de sopa bem cheias de chocolate em pó; 
1 caixa de creme de leite (opcional); 
300 g de chocolate granulado; 
1 pacote de copinhos para festinha ou forminhas de papel

Modo de preparo
Corte a casca de banana em pedaços pequenos e bata to-
dos os ingredientes no liquidificador. Depois que ficar bem 
batido e cremoso, coloque em uma panela e no fogo médio 
até engrossar. O ponto para o brigadeiro de copinho é mais 
rápido. Se quiser usar a forminha, deixe mais tempo no fogo 
para engrossar. Quando soltar da panela, estará pronto. 
Deixe esfriar e coloque nos copinhos ou enrole. Acrescente 
o granulado a gosto e sirva.

Risotto con buccia di zucca  
Ingredienti
Buccia di 2 kg di zucca grattuggiata; 3 tazze da té di riso cotto;
1 cipolla grande tritata; Prezzemolo e cipollina battuti;
1 peperone tritato; 1 formaggio cremoso; 1 panna da cucina;
Olio d’oliva; Sale; Salsa shoyu a piacere

Preparazione
In una pentola ben calda con un cucchiaio di olio mettete la ci-
polla tritata e soffriggetela. In seguito mescolateci la buccia di 
zucca grattuggiata e lasciate cuocere per 15/20 minuti. Condi-
te con sale, shoyu, olio, peperone, panna da cucina, formaggio 
cremoso, prezzemolo e cipollina fino a che diventi una crema. 
A poco a poco mischiate con il riso. E dopo servitelo!

Brigadeiro di bucce di banana  
[dolcetto in palline]

Ingredienti
12 bucce di banana (meno la banana da terra); 
1 barattolo di latte condensato; 1 barattolo d’acqua o di latte;
4 cucchiai da minestra pieni di farina; 
1 cucchiaio da minestra di margarina o burro; 
6 cucchiai da minestra pieni di cioccolato in polvere; 
1 confezione di panna da cucina (non obbligatoria); 
300 g di cioccolato granulato; 
1 pacco di bicchierini di plastica o stampini di carta

Preparazione
Tagliate le bucce di banana in piccoli pezzi e processatele nel 
frullatore. Quando diventano una crema mettetele in una 
pentola su fuoco medio fino ad addensarsi. Per i bicchierini 
cuoce meno tempo. Invece se volete usare le formine dove-
te lasciarle più tempo sul fuoco. Quando la crema si stacca 
dal fondo della pentola è pronta. Fate freddare e mettete il 
composto nei bicchierini o fatene delle palline con le mani. 
Aggiungete il granulato a piacere e servite.

“Com a casca do chuchu, é possível 
fazer um molho para massa; com a 
polpa, uma salada; e, com o miolo, 

uma pastinha para comer com o pão 
de chuchu com sal grosso e alecrim”

“Con la buccia 
dello chuchu 
si può fare 
un sugo per 
la pasta; con 
la polpa, 
un’insalata e 
con il cuore 
una crema 
da mangiare 
sul pane di 
chuchu con il 
sale grosso e il 
rosmarino”

Em suas receitas, a 
cozinheira aproveita 
ao máximo vegetais 
e frutas, colocando 

em prática a culinária 
sustentável

Nelle sue ricette la 
cuoca sfrutta al massimo 
ortaggi e frutta mettendo 

in pratica la cucina 
sostenibile
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La squadra del Palmeiras è 
chiamata ancora oggi come 
la vecchia Palestra Italia. 
Ma forse in pochi sanno 

che anche il Cruzeiro, campione bra-
siliano nel 2014 per la seconda volta 
di seguito e la quarta in totale, si è 
già chiamato cosí e dovette cambia-
re nome quando il Brasile entrò nella 
Seconda Guerra Mondiale accanto 
agli Alleati, e qualsiasi allusione al-
le forze del nemico Asse era vietata 
nel Paese. Per parlare delle origini 
italiane del Cruzeiro, Comunità ha 
ascoltato l’oriundo Anísio Ciscotto, 
storico e presidente del Consiglio 
Fiscale della squadra di Minas. Ha 
raccontato com’è sorto il club 93 an-
ni fa a Belo Horizonte:

—Il club è stato fondato come 
Società Sportiva Palestra Itália il 
2 gennaio 1921. Agli inizi era so-
lo per italiani e loro discendenti. 
Anzi, Belo Horizonte è stata la pri-
ma città del periodo repubblicano 
costruita basicamente con mano-
dopera italiana, al contrario di altri 
luoghi in cui predominavano edifici 
di origine portoghese — spiega.

Ciscotto ha ricordato come i con-
solati italiani a Belo Horizonte e São 
Paulo siano stati determinanti per la 
fondazione di squadre come quelle 

del Cruzeiro e del Palmeiras. L’Italia è 
nata come nazione nel 1861. Il seco-
lo scorso molti immigranti e abitanti 
della penisola quasi non parlavano in 
italiano. Allora era comune che si co-
municassero in dialetto:

—Agli inizi del secolo scorso si 
doveva rafforzare il senso della patria. 
Ci si riferiva alle persone come cala-
bresi, campani, toscani... E il governo 
italiano doveva rafforzare questo sen-
timento nazionale — sottolinea.

Nel 1923 l’allora Palestra ha 
costruito il suo stadio nel Barro 
Preto, quartiere tradizionale della 
capitale di Minas, che ospitava 
membri della colonia italiana, di 
cui facevano parte molti operai:

— È stato costruito con mano-
dopera italiana. Oggi viene usato 
come sede sociale del club — ricor-
da Ciscotto.

Gli italiani emigravano verso il 
Brasile ma, fin dal secolo scorso, la 
cosa più comune nel calcio era (ed è 
ancora oggi), l’andata di brasiliani 
verso l’Italia. È stato il caso di vari 
membri della famiglia Fantoni, che 
sono usciti dal Palestra, come indi-
ca il dirigente del Cruzeiro:

— Ninão, Nininho e Niginho 
sono stati tra i primi a giocarci. 

Sono usciti dal Palestra di Belo Ho-
rizonte per giocare nella Lazio.

Trasferendosi da un paese all’altro 
ci sono stati cambiamenti nei nomi. 
Ninão, che si chiamava João, è rimasto 
famoso in Italia come Fantoni I; Nini-
nho, di nome Otávio, come Fantoni II; 
Niginho, o Leonídio, come Fantoni III. 
I tre hanno giocato alla Lazio, a Roma, 
negli anni ’30. Più tardi, negli anni 
’40, anche Orlando, fratello di Ninão 
e Niginho e cugino di Nininho, dopo 
essere uscito dal Cruzeiro, ha giocato 
nella squadra celeste e bianca romana. 
In Italia era Fantoni IV.

Nel1925 la squadra ha cominciato 
ad aprire le sue porte a persone di al-
tre origini, togliendo la clausola dello 
statuto che limitava le iscrizioni di so-
ci e atleti a italiani e loro discendenti. 
Nel 1942 il Brasile è entrato in guerra: 
è stato l’addio al Palestra Italia. Prima 
di chiamarsi Cruzeiro ha avuto un 
nome scartato subito. Il nuovo colore 
della maglia scelta è stato quello della 
casa Savoia, dinastia che regnava in 
Italia ai tempi della monarchia. Una 
decisione presa per far piacere a sim-
patizzanti dei due Paesi:

— Il club era stato chiamato Ypi-
ranga, alludendo al brano iniziale 
dell’inno brasiliano. Ma ci sono stati 
dirigenti del club che hanno protes-
tato. Volevano che rimanesse un 
qualcosa di italiano come riferimen-
to. Il nome Cruzeiro è stato scelto 
a causa della Croce (Cruzeiro) del 
Sud, simbolo brasiliano, e la maglia 
azzurra in omaggio alla nazionale 
italiana. Fino ad oggi il club cerca 
di mantenere la tonalità del colo-
re dell’Azzurra. Quando l’Italia ha 

vinto il Mondiale 2006, 
abbiamo fatto una ma-
glia dello stesso colore. E 
la nostra terza maglia di 
solito è in omaggio alla 
vecchia Palestra Italia, 
con i colori bianco, rosso 
e verde della bandiera ita-
liana — ricorda Ciscotto.

La squadra dal nome 
tipicamente brasiliano 
conserva ancora tratti 
delle sue origini:

—Tra i soci e membri 
del Consiglio Deliberati-
vo del Cruzeiro ci sono 

molti cognomi italiani, come quello 
dell’imprenditore Alberto Medioli 
del Grupo Sada, che sponsorizza la 
squadra di volley, e di Pietro Spor-
telli della Aethra; della famiglia 
Brandi, di Felício, già deceduto, che 
è stato presidente del club; e delle fa-
miglie Biagio, Riccio, Peluso. Oltre al 
mio, che sono presidente del Consi-
glio Fiscale — conclude.   

L’azzurro 
brasiliano
Le origini italiane della squadra di Minas Gerais 
campionessa brasiliana del 2014 risalgono al 1920

“Quando l’Italia è stata 
campionessa del mondo nel 

2006 abbiamo fatto una 
maglia dello stesso colore. 
La nostra terza maglia di 

solito è in omaggio alla 
vecchia Palestra Italia, con i 
colori bianco, rosso e verde 

della bandiera italiana”
Anísio Ciscotto, storico e presidente  

del Consiglio Fiscale del Cruzeiro

Da sinistra a a 
destra: Ninão, 

Niginho e Bengala in 
una foto del 1936

Maurício Cannone
 

calcio

Roma 2024
O primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, anunciou 

que Roma será candidata a sediar os Jogos Olímpicos 
de 2024. “A Itália, muitas vezes, parece resignada. Podemos 
perder, mas não é aceitável renunciar à disputa da partida. 
Temos todas as condições de ambicionar o ouro”, destacou 
Renzi. O prefeito da capital, Ignazio Marino, assegurou que 
Roma está pronta para receber o evento. Entre os concorren-
tes, estão Boston, nos EUA; Baku, em Azerbaijão; Berlim, na 
Alemanha; Paris, na França; e São Petersburgo, na Rússia.

Smartphone Lamborghini
Para os amantes da grife e da tecnologia está disponível 

uma edição limitada do celular de luxo da Lamborghi-
ni, ao custo de seis mil dólares. Apenas 1947 exemplares 
foram criados, em homenagem ao ano em que Antonio To-
nino Lamborghini, filho do fundador da empresa, nasceu. A 
estrutura principal do Tonino Lamborghini 88 Tauri possui 
acabamentos em aço preto, dourado ou prateado, com deta-
lhes em couro, em várias opções de cor para os gostos mais 
variados. O celular vem com o logo do touro, signo do funda-
dor Ferruccio, que também era um apaixonado por touradas. 
Com tela de cinco polegadas e resolução Full HD, o aparelho 
conta com processador Qualcomm Snapdragon 801 de 2,3 
GHz, garantindo ótimos resultados para qualquer função.

Bons ventos para a EnelGP
O grupo Enel Green Power (EGP) continua a crescer no Bra-

sil. Após vencer o leilão de energia de reserva com 344 
megawatts de projetos solares e eólicos, em novembro, saiu-se 
vencedor em um novo concurso para o fornecimento de pro-
jeto eólico 114 megawatts. O investimento previsto é de 250 
milhões de dólares, o que leva a mais de um bilhão de dólares 
de investimento no Brasil. O parque Morro do Chapéu será 
realizado na Bahia, estado onde a empresa já administra 400 
megawatts de projetos eólicos e 254 megawatts de energia so-
lar. “Este novo projeto vai acrescentar 114 megawatts aos 490 

megawatts de energia eólica que a 
Enel Green Power já tinha venci-
do no Brasil em leilões anteriores 
a partir de 2010, mais um passo 
para frente na nossa estratégia de 
crescimento na América Latina”, 
afirma o administrador delegado 
Francesco Venturini.

Melhor cardápio  
nas nuvens

A Alitalia ganhou novamen-
te o prêmio de Best Airline 

Cuisine como melhor companhia 
aérea do mundo pela qualidade 
das refeições servidas a bordo. 
O reconhecimento foi conferido 
pela Global Traveler, que há uma 
década promove a pesquisa so-
bre as excelências na indústria de 
viagens e turismo. Foram mais 
de 26 mil os passageiros frequen-
tes que participaram da pesquisa 
GT Tested Reader Survey Awards 
2014. É o quinto ano consecutivo 

que a Alitalia recebe o reconhecimento, premiando a valori-
zação das excelências enogastronômicas italianas e a oferta 
de produtos das mais renomadas empresas do made in Italy.

Uma Itália vegana
No país com ampla oferta de queijos de excelência, ca-

da vez mais italianos escolhem o estilo de vida vegano. 
Atualmente, são mais de 600 mil pessoas nesta dieta e, a ca-
da ano, há um crescimento de 15% nesse número, informa a 
Associação dos Veganos da Itália (Assovegan). O Instituto de 
Estudos Políticos, Econômicos e Sociais (Eurispes) confirma 
os dados e afirma que 31% daqueles que escolhem o estilo de 
vida o fazem por respeito aos animais. Outros 24% afirmam 
que optaram pelo veganismo por questões de saúde e 9% 
porque querem cuidar do meio ambiente. O Lácio está entre 
as regiões que demonstraram um maior interesse na dieta.

Mais internet  
e menos comida
Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios 

(Pnad) do IBGE aumenta o índice de residências que têm 
computador com acesso à internet, mas, paradoxalmente, 
às vezes carecem de comida. Em 2013, foram 10% conecta-
dos entre os 21 milhões de lares sob insegurança alimentar 
grave, enquanto em 2009 esse percentual era de 3,9%. Além 
disso, a pesquisa identificou uma queda de 5% para 3,2% na 
proporção de domicílios com insegurança alimentar grave, 
problema que afeta 7,2 milhões de brasileiros.

notíciaS

Uma amiga no espaço
O estúdio italiano de design Accurat criou um aplicativo 

web chamado Friend in Space, que permite cumprimen-
tar e enviar uma mensagem para a astronauta Samantha 
Cristoforetti, que está na Estação Espacial Internacional (ISS). 
Além disso, o site permite que usuário acompanhe o passado 
de Samantha, suas atuais e futuras órbitas e o registro diário 
de suas atividades. O aplicativo nasceu depois que a cofunda-
dora e diretora de design do estúdio milanês, Giorgia Lupi, 
conversou com Samantha através do Twitter. “Ela gostou da 
ideia de fazer algo que lembrasse as pessoas na Terra de que 
há um humano lá em cima falando com eles”, explicou Lupi.
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Quando o assunto é 
moda, direito, gastro-
nomia ou algum tipo 
de arte, a Itália aparece 

entre os lugares mais procurados 
por estudantes. Segundo a Asso-
ciação Brasileira de Organizadores 
de Viagens Educacionais e Cultu-
rais (Belta), 175 mil brasileiros, em 
média, saem do país anualmente 
para estudar no exterior. Os Es-
tados Unidos continuam sendo o 
destino mais procurado, seguido 
por Canadá e Inglaterra. Na Euro-
pa, Itália, Espanha e Irlanda estão 
entre os preferidos. No país da bo-
ta, há estudantes interessados em 
cursos de idiomas, especializações 
até graduação e pós-graduação. O 
Ministério italiano das Relações 
Exteriores é o órgão responsável 
pela emissão de bolsas de estudo. 
Já a Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) e o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (Cnpq) são instituições 
de fomento científico no Brasil e 
também concedem bolsas periódi-
cas para o exterior. No último mês 
de dezembro, a Capes anunciou 
a abertura de  bolsas de estudo na 
Universidade de Bolonha.  As apli-
cações poderão ser feitas até 1º de 
março de 2015, por meio do preen-
chimento de formulário online no 
site da coordenação.

Na maioria dos casos, os requi-
sitos são a apresentação de carta 
de interesse e o conhecimento da 
língua italiana. O nível é baseado 
no Quadro Europeu Comum de Re-
ferência para Línguas (QCER). Para 
determinados cursos, o aluno deve 
comprovar conhecimento de nível 
A2 (básico), B2 (intermediário) ou 
ainda domínio avançado, repre-
sentado por C2. Para demonstrar o 
conhecimento do idioma, é possí-
vel apresentar um dos Certificados 
Internacionais (CELI, CIC, CILS) ofi-
ciais de proficiência do idioma ou ter 

prestado a prova do Instituto Italia-
no de Cultura de São Paulo ou do Rio 
de Janeiro. Os Institutos Italianos 
de Cultura (IIC) também organizam 
sessões específicas de testes online 
dedicadas aos estudantes dos pro-
gramas de bolsas de estudo. 

Anualmente, novas vagas são 
oferecidas. É possível acompanhar 
pelo site da Embaixada da Itália em 
Brasília, na aba Cooperação Cultu-
ral. Os editais estão disponíveis em 
português e italiano e têm conteú-
do idêntico nas duas versões. 

Desde 2010, o governo italiano 
mantém o Centro de Assistência 
Uni-Itália, que promove a inter-
nacionalização das universidades 
italianas no mundo. O mesmo ofe-
rece apoio e informações sobre os 
procedimentos de pré-matrícula a 
estudantes brasileiros e de outras 
nacionalidades. O Centro Uni-Itá-
lia em Brasília pode ser contatado 
nos telefones (61) 3442-9902, (61) 
3442-9981 ou via e-mail (brasile@
uni-italia.it). Outro canal de infor-
mação é o site Universitaly, que 
traz informações sobre provas de 
cursos universitários na Itália. 

Instituições oferecem 
bolsas de atualização para 
professores de italiano
Patrícia Silva, professora de italiano 
do Centro Cultural Dante Alighie-
ri de Recife, ganhou uma bolsa de 
atualização para professores de ita-
liano e compartilha a experiência. 

— Ganhei minha última bolsa 
há três meses. Também recebi ou-
tras de um mês cada uma, todas 
para fazer cursos de língua italia-
na. Estudei na Dante Alighieri de 
Siena, em 2001, por meio de uma 
bolsa que os melhores alunos do 
Centro Cultural ganham, oferecida 
pela Sede Central (Roma) da Socie-
tà Dante Alighieri.

Em 2006, Patrícia obteve outro 
incentivo de estudos para a Univer-
sità per Stranieri di Perugia.

— Essa é oferecida pela própria 
universidade. Eu fiz um pedido 
através de uma carta de motivação, 

enviei fotos e outras provas de que 
eu ensinava italiano, não podia pa-
gar e um curso de atualização seria 
importantíssimo para a minha car-
reira — relembra.

Em 2009, ela recebeu uma 
bolsa do governo italiano de aper-
feiçoamento do idioma. 

— Essa foi perfeita! Fiquei 
quatro meses em Roma e fiz um 
excelente curso na Università Degli 
Studi Roma Tre.

Já a arquiteta e bisneta de ita-
lianos Ana Carolina Baptistella fez 
intercâmbio acadêmico interme-
diado pela universidade brasileira 
Unesp, que oferece opções de con-
vênio. Apesar de ter sido aprovada 
no programa, a estudante arcou 
com as despesas extras.

— O processo seletivo é baseado 
nas notas dos alunos, certificados 
de conhecimento da língua (nível 
intermediário) e carta de interesse. 
Ele é muito rápido. No meu caso, o 
edital foi lançado no final de outu-
bro. O prazo para organizar todos 
os documentos e se inscrever foi de 
uma semana e depois de cerca de 
um mês ele foi aprovado. Fui estu-
dar Ingegneria Edile Architettura 
na Universidade de Roma Tor Ver-
gata. Fiz o semestre fevereiro-julho 
de 2011 e acabei utilizando Roma 
para meu trabalho final de gradua-
ção, nesse mesmo ano — conta.

Segundo Ana Carolina, o candi-
dato deve estar atento aos editais, 
pois o período oferecido é curto. Já 
o trâmite para a viagem deve ser 
feito após a confirmação da seleção. 

— Depois de aprovada, dei 
entrada no visto. Também foi ne-
cessário comprovar uma renda 
disponível no meu período de in-
tercâmbio, de 500 euros por mês 
— revela.

O valor serviu para cobrir mora-
dia, alimentação e transporte, mas 
ela também teve que pagar a passa-
gem de ida-e-volta, à parte.  

Revistas informam 
estudantes sobre as 
oportunidades
A jornalista neta de italianos Cris-
tina Mereu também recebeu bolsa 
de estudo, em 2009, para estudar 
comunicação, moda e turismo, 
em Milão, na Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Atualmente, ela 
trabalha na Itália como correspon-
dente internacional para revistas 
brasileiras de moda e design, além 
de manter o blog Não vou sair assim.

— Mesmo antes de me formar 
em jornalismo, em Belo Horizon-
te, eu já me informava sobre cursos 
de pós-graduação na Itália ou pro-
gramas de intercâmbio. Após a 
formatura, já trabalhando na área, 
fiz praticamente uma imersão no 
mundo das grades curriculares e 
dos editais para bolsa de estudos. 
Durante muito tempo, ninguém 
me respondeu. Somente dois anos 
depois de formada, a Cattolica 
me mandou um e-mail, em uma 
quinta-feira, dizendo que eu tinha 
uma entrevista agendada na ter-
ça. Enlouqueci. Mesmo porque eu 
continuava tão pobre quanto antes. 
Para a minha sorte, meu irmão ti-
nha milhas para me dar a passagem. 
Na Itália, fiz a entrevista e, no mês 
seguinte, embarquei definitivamen-
te para cursar o master — conta.

Segundo Cristina, a melhor forma 
de buscar informação sobre as opor-
tunidades são as revistas que tratam 
de assuntos para ítalo-brasileiros. 

— Soube da bolsa através de um 
site. A minha sorte foi que na escola 
em que estudava havia um convênio 

com uma escola italiana. O pro-
grama oferece bolsa de estudos a 
alunos, durante o ensino médio e, 
para mantê-la, você precisa ter uma 
boa média de notas no curso. Por in-
centivo do meu irmão, dediquei-me 
a estudar italiano — lembra.

Na Itália, há aproximadamen-
te cem universidades públicas e 
uma parcela menor de instituições 
particulares. Entre os famosos ins-
titutos de ensino estão a Academia 
de Belas Artes de Veneza, a Facul-
dade de Arquitetura de Milão, a 
Universidade de Brescia, a Univer-
sidade de Florença, a Universidade 
de Pádua, a Universidade de Roma 
e o Istituto Europeo di Design.   

EnSino

Bolsas à vista
Na rota dos estudantes que buscam especialização no 
exterior, a Itália é um dos destinos mais procurados. 
Para atender à demanda, governos italiano e 
brasileiro oferecem bolsas acadêmicas todos os anos

Caroline Pellegrino
 

Serviço
Para saber mais sobre  

oportunidades de estudo na Itália
www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/italia

www.cnpq.br
www.ambbrasilia.esteri.it
www.iicsanpaolo.esteri.it

www.iicrio.esteri.it
www.uni-italia.it/it/centrobrasile

www.universitaly.it
www.studiare-in-italia.it

www.oriundi.net

A jornalista Cristina 
Mereu (ao alto) 

estudou moda e 
turismo em Milão, 

enquanto a arquiteta 
Ana Carolina 

Baptistella fez curso 
na Tor Vergata de 
Roma através de 
intercâmbio com 

 a Unesp

O Centro Cultural 
Dante Alighieri e a 

Università per Stranieri 
di Perugia são algumas 

das instituições que 
oferecem incentivos a 

estudantes
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O escritor ítalo-brasileiro 
Marco Lucchesi acaba de 
lançar, em Lucca, uma 
antologia de sua poesia 

italiana, ao mesmo tempo em que 
aparece em português seu novo li-
vro de poemas Clio, em São Paulo. O 
autor falou à Comunità sobre a sua 
produção poética e sua nova obra.

ComunitàItaliana - Você aca-
ba de publicar pela Editora 
Globo um livro de poemas. 
Por que se chama Clio?
Marco Lucchesi - Clio é a musa 
da História, da gramática do tempo 
e das gentes. Clio é também filha da 
Memória. E portanto há toda uma 
poética profunda ao evocar seu no-
me. Tenho interesse pela relação da 
poesia com a história. Uma densa 
nuvem de significados. Clio é por-
tanto essa musa ambígua, essa 
narrativa da passagem dos impé-
rios e das línguas.

CI - A propósito de línguas, 
você utiliza termos antigos, 
sobretudo quinhentistas. 
Qual a razão?
ML - Porque penso a História a 
partir da sensibilidade brasileira. 
Ou melhor: luso-brasileira. E ela 
começa no século XVI, com a poe-
sia e a narrativa das descobertas. 
Utilizo alguns vocábulos antigos, 
mas com um sentido existencial, 
contemporâneo. Não procuro ne-
cessariamente dom Sebastião, mas 
a metáfora da busca, do caminho a 

fazer, que ele incorpora nas páginas 
de Clio e que responde pela incerteza 
de nosso tempo e que respiramos a 
plenos pulmões. 

CI - Você fala também de in-
sônia. Qual a relação dela 
com Clio?
ML - A História com seu esforço 
narrativo. E a insônia com seu des-
forço poético frente ao registro do 
passado. A História escreve. A in-
sônia apaga. A História é ruidosa, 
plena de som e fúria. A insônia é filha 
do silêncio e do vazio. Sua textura 
existe à medida que se desfaz. Agos-
tinho ensina que uma das tarefas da 
memória consiste no esquecimento. 

CI - Por que você intitulou 
a primeira parte do livro de 
“Prólogo Febril”?
ML - Porque se trata com efeito de 
um prólogo. A febre faz com que as 
coisas sejam vistas de uma forma 
próxima e distante. Ficamos um 
pouco alheios. As coisas adquirem 
nova dimensão. Eu precisava co-
meçar por um delírio poético, ao 

buscar na Índia a história do futu-
ro, não exatamente a do passado. 
Assim misturo os tempos. Ficamos 
livres do passado. Tudo é presente. 
O único tempo que vale é o agora.

CI - Você publicou o livro Ir-
minsul, que reúne sua obra 
poética em italiano, elogia-
da por Mario Luzi, Giuseppe 
Conte, Barberi Squaroti, en-
tre outros. Há muitas línguas 
italianas dentro dele? Come-
cemos pelo título.
ML - Reuni os livros, completa-
mente revistos. O título vem da 
ópera Norma, de Bellini. Como se 
eu escrevesse fora de Roma, ao sul 
do antigo Império. Como se o título 
quisesse dizer “ir ao sul”, para al-
cançar esta Roma americana, como 
disse Darcy Ribeiro. São várias lín-
guas italianas, antiga e moderna, 
da tradição e da ruptura, juntas, 
a que se alia um discreto léxico da 
província de Lucca, sobretudo na 
parte em prosa.

CI - E quanto à sua obra poé-
tica reunida, em português? 
ML - Penso em realizá-la mais para 
frente. Revisei completamente to-
dos os livros, como Bizâncio e Alma 
Vênus, os que mais sofreram cortes 
e modificações, além de pequenos 
ajustes em Sphera e Meridiano celes-
te. Aguardo apenas a saída de outros 
livros de poesia para integrá-los 
num movimento delicado, dentro 
das páginas de um só volume.   

litEratura

O imortal da Academia Brasileira de Letras Marco Lucchesi 
mostra o vigor de sua obra entre história e poesia

poeta
dois
Um

de
mundos

Letícia de Mattos
especial para Comunità

“Utilizo alguns vocábulos 
antigos, mas com um sentido 
existencial, contemporâneo. Não 
procuro necessariamente dom 
Sebastião, mas a metáfora da 
busca, do caminho a fazer”

Irminsul, da editora 
Pacini Fazzi, reúne a 

obra do escritor 
 em italiano
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Laminada 
A Prada também entrou na onda dourada 
e apresentou esta bolsa de alça em couro 

laminado, com acabamentos em metal e aço.
Preço: € 1950
www.prada.com

Diamantíssima 
A coleção de óculos 2014/2015 da célebre 

grife comandada por Frida Giannini incluiu 
muitos modelos banhados em ouro. É o caso do 

Diamantíssima, com armação em acetato preto e 
haste em metal banhado a ouro. As lentes degradê 

marrom possuem proteção total UVA/UVB.
Preço: € 500
www.gucci.com

Stars 
Nova fragrância da Moschino Cheap and Chic, 
o Stars provoca sensações já na embalagem: 

um frasco retangular dourado com tampa 
em formato de “explosão de estrelas”. 
Considerado um mix floral, o perfume é 
composto por notas frescas, como rosas 
e peônia com cedro na abertura, lírio, 
flor de laranjeira e jasmim no centro, 
fundamentadas em uma base com toques 
amadeirados de almíscar e vetiver.
Preço: € 76 (frasco 50 ml)
www.moschino.com

Pés de ouro 
Estes sneakers masculinos da Dolce & 
Gabbana são feitos em couro de cabra 

laminado dourado e com solado de borracha.
Preço: € 575

store.dolcegabbana.com

Noir 
Óculos escuros da Miu Miu inspirados 
nos astros do cinema dos anos 40. As 
hastes são feitas com metal envelhecido 
na cor açafrão com textura glitter. 
Preço: € 270
store.miumiu.com

Bota Dourada 
Ao apostar nos acessórios dourados 
como a tendência do momento, a 
grife milanesa Luciano Padovan 
lançou neste final de ano uma 
coleção inteira de sapatos na cor 
ouro, em sapatilhas, sandálias, 
botas e escarpins. Na foto, a  
bota em couro com estampa 
réptil dourada. 
Preço: € 510
www.lucianopadovan.com

ItalianStyle

Tendência absoluta da moda internacional 
para 2015, os acessórios com detalhes 
dourados aparecem com destaque em 
quase todas as coleções das grandes 

grifes italianas. Dos óculos escuros às 
bolsas brilhantes, passando pelos sapatos 

e perfumes, confira nossa seleção.

um 2015 dourado

Altas limpezas
Daqui debaixo, eles parecem in-

setos agarrados nos vidros do 
maior prédio da Itália, a torre Uni-
credit. Um grupo de alpinistas cui-
da da manutenção de 77 mil metros 
quadrados de janelas. Quatro italia-
nos, três búlgaros, dois filipinos e um 
romeno limpam o arranha-céu com 
água, sabão e óleo, em três meses de 
duro trabalho, pendurados por cabos 
de aço, a 140 metros de altura. Qua-
se todos são alpinistas de profissão e 
usam técnicas que aplicam nas mon-
tanhas acima do ar rarefeito. Imunes 
a vertigens e outros males de altura, 
o time chama a atenção de quem olha 
para cima para ver o teto urbano da 
Itália e assiste a uma insólita cena: 
dez homens que parecem desafiar as 
leis mais elementares da física, a co-
meçar por aquela da gravidade. Eles 
parecem flutuar no céu e garantem 
um belo espetáculo.

Rodas para  
que te quero
A fábrica milanesa Pirelli, planetária por 

adoção, celebra os 50 da marca Lam-
borghini, italiana de nascimento, mas 
alemã por investimentos, calçando ainda 
mais os bólidos de Sant’Agata Bolognese. 
Uma colaboração que começou em 1963, 
quando a casa do Toro nasceu e que teve 
momentos marcantes, como em 1988, 
quando ocorreu o rally Paris-Dakar, com o 
mítico carro LM002. Muito asfalto passou 
embaixo dos pneus Pirelli, carregando o 
mito Lamborghini nas costas de borrachas 
supersofisticadas.  O presente de fim de 
ano entre ambas as excelências foi o anún-
cio do novo carro, o Aventador LP 700-4 
Pirelli Edition, com os pneus PZero, de-
senvolvidos nas corridas de Fórmula Um e 
adaptados às prestações de Lamborghini.

Crédito
Alguma coisa se move no mundo obscu-

ro e tenebroso das finanças em tem-
pos de grave crise. A região da Lombardia 
abriu as torneiras e vai irrigar o mercado 
com 500 milhões de euros, cerca de um 
bilhão e meio de reais. Atividade, produ-
tividade, inovação e pesquisa são os crité-
rios para as empresas candidatas. A juros 
subsidiados, este fluxo de caixa vai servir 
para dar liquidez às grandes empresas e 
adiantar os créditos das micros e peque-
nas que não recebem os pagamentos de 
outras companhias. Os recursos vão estar 
disponíveis a partir de 29 de janeiro e de-
vem ser usados apenas com empresas com 
sedes legais e atividades na Lombardia.

Brasil Expo
As obras do pavilhão brasileiro da Expo-

sição Universal de Milão já começaram 
e devem estar concluídas no dia 31 de mar-
ço, para a satisfação do Studio Arthur Ca-
sas, que venceu a licitação com um projeto 
que promove a formação multicultural do 
Brasil, através do encontro dos estrangeiros 
com os nativos. O custo total do projeto é 
de 40 milhões de reais. O pavilhão tem qua-
tro mil metros quadrados e foi projetado 
para ser erguido com traves e vigas de aço 
que facilitem a montagem e a desmonta-
gem, além de muito verde e paisagismo. O 
tema nacional “Alimentando o mundo com 
soluções” vai mostrar como o país amplia 
a produção de alimentos  para si e para o 
mundo a partir de tecnologias inovadoras e 
de forma suficiente, saudável e sustentável.

milão
GuilhermeAquino

O  Natal e o Ano Novo do casal 20 da 
Gucci foi diferente em relação aos úl-

timos anos. Frida Giannini e Patrizio di 
Marco entraram em 2014 como direto-
ra artística e administrador delegado, 
respectivamente, da casa italiana sob 
a guarda do grupo francês Kering. O 
dono, François-Henri Pinault, decidiu 
matar dois coelhos com uma só cajada-

da e substituiu a dupla que renovou a 
identidade de Gucci, ela, e modernizou 
e implantou a linha dura da ética no co-
mércio da cadeia, ele. Juntos, os dois 
estavam com projetos em andamento 
e agora sabe-se apenas que Gucci é res-
ponsável por dois terços dos lucros do 
grupo Kering. E os acionistas sempre 
pedem as contas. Boas contas…

O diabo despe Gucci
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As invenções de Leonar-
do da Vinci há mais de 
500 anos ainda susci-
tam grande interesse e 

não poderia ser diferente, pois ele 
foi uma figura precursora que proje-
tou as grandes invenções do século 
XX, como os aviões, as barragens 
e o esgoto. Os paulistanos têm até 
maio de 2015 para admirar algumas 
das invenções do gênio toscano, 
que foram construídas em 1952 
por pesquisadores e engenheiros 
em ocasião do quinto centenário do 
nascimento do gênio renascentista. 

A mostra reúne mais de 40 pe-
ças e dez instalações interativas que 
fazem parte do acervo do Museo Na-
zionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci (MUST), situado 
em Milão. O local guarda a maior 
e mais antiga coleção de modelos 
e estudos históricos sobre Leonar-
do, com base em seus desenhos e 
códigos. Antes de desembarcar no 
Centro Cultural Fiesp de São Pau-
lo, já passou por Paris e Munique. O 
próximo destino será o Science Mu-
seum de Londres. 

— Quando vi esta exposição, 
tive certeza de que haveria de che-
gar o momento em que todos os 
brasileiros pudessem apreciá-la em 
nosso país. Este momento chegou 
— afirmou, orgulhoso, o presi-
dente da Fiesp e do Sesi-SP, Paulo 
Skaf, que se apaixonou pela mostra 
quando a viu em Paris.

Leonardo di Ser Piero da Vinci foi 
uma das figuras mais importantes do 
Renascimento, época de renovação 
artística e científica. Ele se destacou 

Parafuso aéreo: 
Com a sua atenção focada no voo 
humano, Leonardo dedicou grande 

parte de seu tempo explorando 
as capacidades de potencial 

dinâmico do corpo humano, assim 
como as características físicas 
do ar. O gênio planificou várias 
máquinas voadoras, entre elas, 
o parafuso aéreo, que inspirou o 
primeiro modelo de helicóptero. 
O objeto de madeira foi pensado 
para ser movimentado por quatro 

homens. Ao ser girado bem 
rápido, o equipamento em formato 

de parafuso alçaria voo.

Nave voadora: 
Da Vinci estudou o batimento 

das asas dos pássaros e 
criou uma nave e máquinas 

voadoras.

Igreja com cinco cúpulas:
Mais teórico do que construtor, 
a aspiração de Leonardo era 
projetar igrejas imponentes, 
como essa de cinco cúpulas.

Catapulta de mola: 
Leonardo esboçou várias 

máquinas de guerra, entre 
tanque de combate, catapultas 
e balestras, contribuindo para 

o avanço da engenharia militar. 
No entanto, o fazia apenas 

como meio de subsistência na 
medida em que mostrava um 
enorme desprezo pela guerra.

Balestra gigante: 
Carro para lançar pedras contra 

os inimigos em batalhas. 
Da Vinci projetou armas 

gigantescas, como a balestra 
de 24 metros de largura 

para lançar dardos em alta 
velocidade contra as paredes 

de uma fortaleza.

Carro de guerra blindado:
O antepassado dos tanques 

blindados, inspirado nos cascos 
das tartarugas. O tanque de 

Leonardo era composto por uma 
série de canhões montados 
em toda a circunferência. 

Funcionava através da ativação 
de roldanas e rodas dentadas  

movidas a partir da força 
humana ou animal. O carro foi 
desenhado para o duque de 
Milão, mas não chegou a ser 

construído na época por falta de 
recursos tecnológicos.

Paraquedas: 
Muito antes da invenção do 

avião, Leonardo já pensava em 
maneiras de cair suavemente 

de grandes alturas. O 
equipamento é semelhante 
ao paraquedas atual, só que 
em formato de pirâmide. Sua 
ideia foi aprimorada e ganhou 

grande utilidade séculos depois, 
principalmente a partir da 
Segunda Guerra Mundial.

Guindaste: 
O conceito de guindaste e gruas 
para a construção civil já estava 
na cabeça e nos desenhos de Da 
Vinci. Na mostra é possível ver 
uma grua de quatro metros de 

altura que ele projetou com base 
no modelo do arquiteto Filippo 

Brunelleschi, autor da cúpula da 
famosa Catedral de Santa Maria 

del Fiore, em Florença.

Escafandro de mergulho:
Uma das obsessões de da 
Vinci era o mar e, é claro, a 
submersão. Seus aparelhos 

para mergulho eram de couro, 
conectados a um snorkel feito 

de cana e um cinto que flutuava 
na superfície. Da Vinci queria 
viabilizar a permanência de 

soldados debaixo d’água para 
que pudessem atacar navios sem 
serem vistos. O traje era fácil de 
vestir e incluía um saco no qual o 

mergulhador podia urinar.

Aves: 
Ao observar os pássaros, Da 
Vinci fez do voo sua grande 

ambição e inventou máquinas 
para poder voar. A observação 
dos movimentos das asas de 
um morcego levou o artista 

a criar um objeto voador 
muito semelhante a uma 

contemporânea asa-delta.

como cientista, matemático, enge-
nheiro, inventor, anatomista, pintor, 
escultor, arquiteto, botânico, poeta e 
músico. De acordo com o curador ita-
liano do MUST, Claudio Giorgione, a 
mostra quer explicar a importância 
do legado do artista italiano no con-
texto histórico e social da época.

— Queremos acentuar que 
era um homem de seu tempo, um 
artista que viveu num contexto 
muito rico, inspirador. Foi um en-
genheiro incrível, não porque era 
um gênio, mas porque era capaz 
de observar a realidade de manei-
ra profunda — explicou Giorgione 
durante a inauguração da exposi-
ção, em 10 de novembro.

Da Vinci era pragmático e foi 
um grande observador da natureza: 
sempre demonstrou uma enorme 
habilidade em reproduzir com a 
mão o que o olho observava. Segun-
do o curador, o papel do desenho era 
a sua “ferramenta primordial para 
compreender o mundo”, embora 
raramente transformasse em reali-
dade os seus projetos. Os protótipos 
presentes na mostra foram constru-
ídos graças aos desenhos e estudos 
deixados por Leonardo. 

A exposição aborda os campos de 
estudo e trabalho de da Vinci e é di-
vidida em sete módulos: introdução; 
transformar o movimento; preparar a 
guerra; desenhar a partir de organis-
mos vivos; imaginar o voo; aprimorar 
a manufatura; e unificar o saber, que 
conectam história, emoção, conheci-
mento, educação e cultura. 

Leonardo era insaciável por co-
nhecimento: não suportava que o 

mundo tivesse segredos para ele e por isso analisou em 
detalhe a anatomia do ser humano e da natureza. Para 
aproximar o público às ideias do artista do século XV, 
os curadores colocaram vídeos interativos que mostram 
como as formas de movimento da natureza, em parti-
cular da água, dos pássaros e dos cavalos, inspiraram da 
Vinci. Ele se sentia especialmente atraído pela possibili-
dade de voar e chegou até a estudar o voo dos pássaros, 
para tentar reproduzir com seus projetos.

Touch screen com sete mil folhas repletas 
de projetos do gênio renascentista
A observação dos movimentos das asas de um morcego, 
por exemplo, levou o artista a idealizar um objeto voa-
dor muito semelhante à asa-delta atual. Do movimento 
de uma aranha tecendo sua teia, nasceu a ideia de um 
tear automático, 400 anos antes da Revolução Indus-
trial inglesa. 

A mostra é interativa e os visitantes podem mexer 
em algumas maquetes criadas por um dos maiores gê-
nios da humanidade. O visitante, por exemplo, pode 
visualizar, em uma ampla mesa touch screen, sete mil 
folhas de desenhos do artista com um áudio explicativo.

— Seus projetos constituem uma enciclopédia grá-
fica do conhecimento técnico de seu tempo — relatou 
o curador, fazendo referência aos cinco séculos de obras 
criativas e revolucionárias do artista, reunidos pela pri-
meira vez no mesmo espaço. 

Na mente de Leonardo estava o mundo contempo-
râneo e até hoje seus cadernos são inovadores. Para ele, 
descobrir a verdade de todas as coisas representava a 
maior conquista em absoluto. Ele continuou incessan-
temente a anotar suas reflexões e seus desenhos em 
preciosos cadernos, até a sua morte, aos 67 anos de 
idade, em 1519.   

ExpoSição

São Paulo recebe mostra inédita com mais de  
40 peças e instalações interativas inspiradas nas 
invenções do gênio renascentista Leonardo da Vinci

naturezaA
da invenção

Serviço
Exposição Leonardo da Vinci: a Natureza da Invenção

Onde: Galeria de Arte do Sesi, no Centro Cultural 
Fiesp Ruth Cardoso. Av. Paulista, 1313, São Paulo

Quando: Até 10 de maio de 2015. Diariamente, das 10h às 20h 
Entrada gratuita

Stefania Pelusi
 

Algumas das obras presentes na exposição
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Domenico De Masi, 
uno dei più importanti 
sociologi italiani, è 
conosciuto per il concetto 
dell’“ozio creativo” 
che è anche il titolo di 
uno dei suoi libri sulle 
classifiche dei più venduti 
in Brasile. Professore 
di Sociologia del 
lavoro presso l’Università 
“La Sapienza” di Roma, 
dove è stato preside 
della facoltà di Scienze 
della comunicazione.

Geni individuali 
e geni collettivi
Possiamo temere che sette miliardi di esseri viventi 
non ci garantiscono un numero corrispondente di geni

Poco più di tre anni fa, il 31 ottobre 
2011, la popolazione mondiale toccò 
il record dei sette miliardi. Il genere 
umano ha impiegato più di un milio-

ne di anni per raggiungere il miliardo (1804) 
ma poi gli sono bastati 123 anni per raddop-
piare (1927). Da quel momento l’incremento 
è diventato molto più veloce: in sessant’anni 
siamo diventati cinque miliardi (1987) e nei 
successivi ventiquattro anni siamo arrivati a 
sette miliardi.

Di fronte a una tale crescita demografica, 
vien fatto da chiederci se ci sarà da mangiare e 
da bere per tutti. Ma il nostro allarme nasce dal 
fatto che pensiamo ai sette miliardi di bocche da 
sfamare trascurando il particolare niente affatto 
secondario che a ogni bocca corrisponde un cer-
vello. Oggi, per la prima volta, la Terra è popola-
ta da sette miliardi di cervelli che ogni mattina 
si svegliano e cominciano a pensare, ogni sera 
si addormentano e cominciano a sognare. Mai 
il pianeta aveva avuto a sua disposizione una 
massa cerebrale così imponente e così istruita, 
servita da tecnologie così potenti. 

Per un semplice calcolo delle probabilità, cer-
tamente in questi sette miliardi di nostri con-
terranei ci sono molti geni. Per valorizzarli, non 
basta scovarli ma occorre anche formarli e indi-
rizzarli a buon fine. Nella storia umana, infat-
ti, Leonardo e Pasteur come  Oscar Niemeyer e 
Villa Lobos hanno operato per il progresso delle 
scienze e delle arti ma Torquemanda, Rasputin o 
Hitler hanno messo la loro indiscussa genialità a 
servizio del male. 

La distribuzione quantitativa dei geni nel 
tempo e nello spazio non è mai stata omogenea. 
L’Atene di Pericle contava circa quarantamila 
cittadini liberi, ventimila immigrati e 250.000 
schiavi condannati a ruoli sub-umani. Fatto sta 
che una popolazione così esigua ha prodotto un 
numero impressionante di geni in campi dispa-

rati come la filosofia e l’architettura, la storio-
grafia e la drammaturgia. Altrettanto sorpren-
dente l’addensamento di geni – da Leonardo a 
Michelangelo, da Brunelleschi a Botticelli, da 
Machiavelli al Poliziano – nella Firenze dei Me-
dici che, dopo la morte dei quattro quinti della 
popolazione per la peste del 1348, contava più o 
meno ventimila abitanti.

Tenendo conto di questi capricci della natu-
ra, possiamo temere che sette miliardi di esseri 
viventi non ci garantiscono un numero corri-
spondente di geni. Ma, per fortuna, nel corso 
della nostra storia siamo riusciti persino a fare 
a meno di personalità fuori dell’ordinario, rein-
ventando la creatività.

Per spiegare questo concetto ho bisogno di 
partire dalla definizione di creatività. A mio 
avviso, la creatività è una sintesi di fantasia 
(con cui inventiamo nuove idee) e di concre-
tezza (con cui le realizziamo). Solo raramente 
queste due qualità – fantasia e concretezza – 
sono compresenti ad alto livello nella mede-
sima persona, rendendola geniale. Per lo più, 
in ciascuno di noi, prevale o la fantasia o la 
concretezza. 

Partendo da questa constatazione, abbiamo 
capito che si può compensare la carenza di geni 
individuali  con la formazione di geni collettivi 
se si fa lavorare insieme personalità fantasio-
se con personalità concrete. Si ottengono così 
dei team capaci di straordinarie imprese, pur 
essendo composti da soggetti normali. Ma af-
finché un gruppo di persone fantasiose e di 
persone concrete funzioni perfettamente, deve 
condividere la medesima missione, deve lavo-
rare con entusiasmo e deve essere guidato da 
un leader carismatico.

Così hanno operato i gruppi riuniti intorno 
a leader come Enrico Fermi in fisica, come Max 
Perutz in biologia o Lucio Costa in urbanisti-
ca. Inoltre, il controllo reciproco esercitato dai 
membri del gruppo creativo rende più difficile 
volgerne le azioni verso il male.

Dunque, accanto ai motivi d’allarme, il fatto 
di essere sette miliardi ci offre anche motivi di 
fiducia: cresce la popolazione ma, con essa, cre-
sce anche l’intelligenza collettiva e la capacità di 
risolvere i problemi posti dal boom demografi-
co. Tutto sta a individuare e valorizzare i talenti 
individuali, formare quelli collettivi, indurre en-
trambi a lavorare per la felicità di tutti. In fine, 
dobbiamo esprimere nei loro confronti la virtù 
rara della riconoscenza.   

Tutto sta a individuare 
e valorizzare i talenti 
individuali, formare  

quelli collettivi, indurre 
entrambi a lavorare  
per la felicità di tutti

A música italiana está de luto. Após a mor-
te do cantor Mango no início de dezembro, 
vítima de ataque cardíaco durante um 
show em Policoro, a Itália perde um de seus 

cantores mais populares: Pino Daniele, conclui seu 
repertório e deixa o palco da vida aos 59 anos, após so-
frer um infarto em sua residência no dia 4 de janeiro. 
Segundo a imprensa, o artista napolitano começou a se 
sentir mal em casa, em Maremma, na Toscana, vindo 
a falecer durante o traslado para um hospital de Ro-
ma. Pino começou a se interessar pela música ainda na 
juventude, tornando-se autodidata, influenciado por 
gêneros como pop, blues e jazz, além da própria influ-
ência italiana e da música do Oriente Médio.

Sua estreia aconteceu em 1977, com o álbum Terra 
Mia, em que canta a esperança e o desespero de sua 
amada cidade, um grande sucesso ao promover a mis-
tura entre canções napolitanas tradicionais e o blues. 
Mais tarde, Pino definiria sua música com o termo Ta-
ramblu, que seria um mix de tarantella, blues e rumba. 
Suas letras eram geralmente caracterizadas por pen-
samentos e acusações contra as injustiças sociais de 
Nápoles, além de conter temas melancólicos pessoais. 
Seu segundo álbum, Pino Daniele (1979), confirmou o 

seu talento. Porém, o grande suces-
so de sua carreira foi alcançado em 
1980, quando lançou a canção Nero 
a metà (Metade negro), considera-
da um marco no renascimento da 
música napolitana.

Pino foi fortemente influencia-
do pelo rock e pelo jazz de  Louis 
Armstrong e George Benson, so-
bretudo pelo blues, realizando uma 
síntese entre elementos musicais 
e linguísticos  do dialeto napoli-
tano, italiano e inglês. No Brasil, 
ficou conhecido por suas parcerias 
com Toquinho e Eumir Deodato. 
Sua canção E po’ che fa ganhou ver-
são brasileira com Nelson Motta: 
Bem que se quis, sucesso de Marisa 
Monte  do álbum  Marisa Monte ao 
Vivo (1988). 

“Perdemos hoje o fabuloso can-
tor e compositor Pino Daniele, 
autor da canção E Po’ Che Fà, que 
ganhou letra em português pelo 
Nelsinho e ficou conhecida em to-
do o Brasil, em 1989, na minha voz 
como Bem Que Se Quis. Deixo aqui a 
versão original, de 1982, cantada no 
dialeto napolitano, pra quem quiser 
conhecer e relembrar esse artista 
fenomenal. Viva, Pino Daniele!”, es-
creveu a cantora brasileira.

Artistas e autoridades  
da Itália lamentaram  
a morte do cantor
Eros Ramazzotti foi o primeiro a dar 
a notícia ao postar uma foto de Pino 
em seu perfil no Facebook, acom-
panhada de uma mensagem “Pino 
também nos deixou. Meu grande 
amigo, eu quero me lembrar de você 
com um sorriso, enquanto escrevo, 
estou chorando. Eu sempre vou te 
querer bem porque você era uma 
pessoa autêntica, além de ser um 
grande artista. Obrigado por tudo 
que me deu, meu grande irmão, você 
sempre estará no meu coração. Ciao 
Pinuzzo”. Já Laura Pausini publicou 
o vídeo de um dueto com Pino. “Pa-
ra a sua família e para os seus filhos, 
os meus pensamentos e meu abraço. 
Para nós, seus fãs, você ficará para 
sempre, Pino Daniele. Com tua arte 
única. Obrigado por permitir conhe-
cê-lo de perto, por cantar com você e 
para você”, lamentou.

O prefeito de Nápoles, Luigi de 
Magistris, destacou no Twitter a gran-
deza do cantor. “Pino Daniele morreu, 
mas a sua música é eterna. Pino é Ná-
poles, vínculo infinito e indestrutível 
como o som e a voz da sua música”.

 — Ainda tenho sua música em 
meus ouvidos — disse o primeiro-
-ministro italiano Matteo Renzi. 
— Tinha uma voz incrível... Seu jeito 
de tocar guitarra era precioso e pos-
suía uma sensibilidade excepcional 
que se misturava com uma paixão e 
melancolia, que seguirão contando a 
história de nosso país ao mundo in-
teiro — completou o premier.

A última aparição de Pino acon-
teceu no programa L’anno Che Verrà, 
da Rai, transmitido ao vivo durante 
a noite de Réveillon, da cidade de 
Courmayeur, exibida para o mun-
do todo. No dia 7 de janeiro, mais 
de 100 mil pessoas se aglomeraram 
na Praça do Plebiscito, em Nápoles, 
cantando em coro Napul’è e Quando.

Após o velório, foi realizada uma 
autópsia  a pedido da ex-esposa do 
músico, Fabiola Sciabbarrasi, pa-
ra “estabelecer a verdade sobre a 
sua morte”. Suspeita-se que a ideia 
de ir até Roma não tenha parti-
do do cantor. Todo o processo foi 
acompanhado por consultores da 
Procuradoria de Roma, que iniciou a 
investigação sobre a hipótese de ho-
micídio culposo de Daniele. Fabiola 
também participou da autópsia.   

Adeus a Pino Daniele
Itália chora a perda de um de seus maiores 
cantores após a morte de Mango em dezembro

Rodrigo Silva
 

múSica opinione
DomenicoDeMasi
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Localizada ao sul de Manhattan, em Nova York, 
Ellis Island foi o ponto de início da jornada de mi-
lhões de imigrantes nos Estados Unidos. De 1892 
a 1954, 12 milhões de pessoas passaram pela ilha, 

na foz do rio Hudson, com a esperança de viver o sonho 
americano. Entre eles, mais de quatro milhões chegaram 
em navios saídos da Itália, vindos principalmente das re-
giões da Sicília, Calábria e Campânia. O local, conhecido 
entre os italianos como Isola delle Lacrime, devido ao so-
frimento trazido pela incerteza em relação às novas vidas, 
hoje abriga um museu dedicado à imigração nos Estados 
Unidos. Além de fotografias, objetos e documentos, é pos-
sível visitar os locais por onde passavam os imigrantes, 
como a Sala de Registros, onde os recém-chegados — cerca 
de cinco mil por dia — eram inspecionados, e a Sala de Au-
diência, onde pessoas suspeitas de crimes ou que possuíam 
pendências legais eram interrogadas. O passeio permite 
conhecer a história de indivíduos e famílias inteiras. Entre 
os italianos que passaram por Ellis Island, estão o diretor 
de cinema Frank Capra, que ali chegou com a família aos 
cinco anos de idade, em 1903, vindo de Bisacquino, na 
Sicília, e o ator Rudolph Valentino, que nasceu em Castella-
neta, na Puglia, e emigrou aos 18 anos, em 1913. 

Boa parte dos milhões de italianos que passaram a vi-
ver em Nova York no século XX se estabeleceu em Lower 
East Side, em Manhattan, em uma área conhecida como 
Little Italy — hoje “engolida” por imigrantes chineses 
que deram origem à Chinatown. Atualmente, se restrin-
ge a algumas ruas, onde restaurantes italianos lado a 
lado disputam clientes. Ali, no número 155 da Mulberry 
Street, funciona o Italian American Museum, que surgiu 

a partir da exposição Os Italianos de 
Nova York: Cinco Séculos de Esforços e 
Realizações, organizada pela Socieda-
de Histórica de Nova York, em 1999. 
Devido ao sucesso da mostra, um 
museu foi criado para preservar a 
memória da imigração italiana na ci-
dade. No mesmo imóvel, funcionava 
o banco fundado pelo italiano Fran-
cesco Rosario Stabile em 1855. Além 
de serviços financeiros, ele oferecia 
aos imigrantes um elo com as famílias 
na Itália — com serviços de telégrafo, 
correios, importação e exportação de 
produtos e agendamentos de viagens 
em navios, constituindo um verda-
deiro centro de ajuda à comunidade 
italiana da cidade. 

Little Italy do Bronx:  
mais autêntica que  
a do Lower East Side
Bem mais afastada dos principais 
pontos turísticos de Nova York, a Lit-
tle Italy do bairro do Bronx pode ser 
considerada mais autêntica do que 
sua homônima no Lower East Side. 
Foi nessa região da Arthur Avenue que 
cresceu o romancista Don DeLillo e, 
diz a lenda, também ali o ator Joe Pes-
ci foi descoberto por Robert De Niro, 
quando trabalhava como maitre em 
um restaurante local. Além de sediar 
festivais e eventos ligados à cultura ita-
liana, a área abriga bons restaurantes e 
empórios, sem decepcionar quem bus-
ca comida italiana de qualidade. Um 
dos lugares mais conhecidos é o pasti-
fício Borgatti’s Ravioli & Egg Noodles, 
que há quase 80 anos vende diversos 
tipos de massa de fabricação artesa-
nal. A loja é administrada pela mesma 
família há três gerações. Entre as es-
pecialidades, estão o ravioli de ricota 
e as massas com espinafre e manjeri-
cão feitas para levar para casa. Entre 
os restaurantes, o Michaelangelo’s, no 
número 2477 da Arthur Avenue, ser-
ve clássicos italianos da cidade, como 
o ziti (massa com molho de tomates 
gratinada ao forno com ricota e mus-
sarela). Para a sobremesa, volte à rua 
187, onde, desde 1943, funciona a pas-
ticceria Artuso. Os cannoli da casa são 
considerados por muitos nova-iorqui-
nos os melhores da cidade, mas quem 
optar por uma sfogliatella ou um tira-
misù não vai se decepcionar.    

SERVIÇO
Ellis Island

Visitas podem ser feitas todos os dias, 
exceto em 25 de dezembro, mas estão 

sujeitas às condições meteorológicas 
no porto de Nova York. 

Italian American Museum
Aberto aos sábados e domingos, 

das 12h às 18h. Visitas em dias úteis 
podem ser agendadas pelo email  

info@italianamericanmuseum.org.  
A entrada é gratuita, mas são 

sugeridas doações de 5 dólares. 

Borgatti’s
Rua 187, número 632 east. 
Mais informações no site 

www.borgattis.com  
Pasticceria Artuso 

Rua 187, número 670 east

A grande 
maçã italiana
Um roteiro para mergulhar 
na emocionante história dos 
italianos na metrópole americana 
e ainda se deliciar em casas de 
massas e pasticcerias históricas

Ziti, a massa com molho de tomates gratinada 
ao forno com ricota e mussarela servida no 

Michelangelo’s, e a fachada do Borgatti’s Ravioli 
& Egg Noodles, referência em massas artesanais 

há quase 80 anos, ambos no situados no Bronx

Vanessa Corrêa
Especial de Nova York
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Alma renovada I
Um passeio pela Itália e sua diversidade culinária

Ary Grandinetti 
Nogueira é formado 
em administração de 
empresas e trabalhou 
por 40 anos na TV Globo, 
onde implantou modelo de 
gestão e chefiou a área de 
Desenvolvimento Artístico.

Dedicada a um mestrado em psicaná-
lise, minha mulher, Teresa, sugeriu 
que eu fizesse a viagem desse ano à 
Itália com os meus filhos. Não hesi-

tei, voltei dia 13 de dezembro.
O Felipe, 31 anos, não pôde ir, preso a com-

promissos. Fui com o Leonardo, 36, casado com a 
minha querida nora Giovanna Antonelli, que me 
abençoaram com as netinhas Antonia e Sofia. 

Nos três primeiros dias, passados em Veneza 
no excelente Hotel Bauer, vivi a experiência de 
água em 4D: acqua alta, de baixo para cima; chu-
va de diversas intensidades, porém permanente, 
de cima pra baixo; e chuva de vento por todos 
os lados nos cruzamentos das vielas venezianas.

Isso não nos impediu de passear pela cidade. 
As pessoas “locais” usavam galochas e circulavam 
desembaraçadamente dentro d’água. Os orien-
tais usavam botas plásticas muito coloridas sobre 
o sapato, ouvidos de longe pelo arrastar coletivo 
dos pés no chão alagado. E nós, numa experiên-
cia curiosa de andar sobre as águas, disputando 
espaço nas passarelas suspensas com hordas de 
turistas, sem descuidar de qualquer esbarrão que 
pudesse nos arremessar dentro d’água. 

Além dos drinques e cervejas nas paradas 
para alívio da dor no ciático e matar a sede, ti-
vemos experiências gastronômicas interessantes 
em Veneza. Na Osteria San Marco o spaghetti alla 
carbonara con tartuffo bianco estava excelente, 
valorizado por um belo Amarone Le Ragose. Na 
Pizzeria Rosa Rossa tivemos uma boa pizza Mar-
gherita e uma maravilhosa San Daniele, escolta-
das por um Brunello Le Ragnaie. Grande alegria.

Partimos depois para Verona. Do alto da Pia-
zzale Castel San Pietro tive a verdadeira visão da 
exuberância da cidade, serpenteada pelo Rio Adige. 
A bela Piazza Brà estava apinhada de barracas ven-
dendo doces, embutidos, queijos, vinhos, roupas, 
artesanato etc, dificultando a circulação e visão da 
praça e da monumental Arena de Verona. No perí-
odo de festas, várias praças da Europa cedem espa-
ço aos trabalhos de pequenos produtores.

Por Verona também tivemos boas surpresas. 
Belíssimo almoço no tradicional Ristorante Torco-
lo, com um pappardelle con tartuffo nero Scorzone 
della Lessinia e formaggio Monte Veronese e um fi-
letto di manzo sfumato al brandy con bacon e tartuffo 
nero, ambos excelentes, acompanhados de um po-
tente Palazzo della Torre Allegrini. O jantar foi no 
conceituado Ristorante Greppia onde, apesar do 
serviço lento, comemos ótima zuppa di fagioli con 

pasta seguida de um rigatoni alla bolognesa. Bom, 
mas se voltar a Verona, procurarei o Torcolo.

A caminho de Firenze, próximo a Modena, pas-
samos pela fábrica do parmiggiano Hombre, que abri-
ga um museu particular da Maserati. Dali, seguimos 
para Maranello, pequena cidade que gira em torno 
do mito Ferrari. O Leonardo não resistiu ao desejo de 
pilotar a cultuada macchina e visitar o Museo Ferrari.

Firenze é encantadora. Respira arte, cultura, 
e excelente para se comer e beber bem. E aqui eu 
abro um parêntesis em coro com o crescente ques-
tionamento do que seja “o melhor restaurante” ou 
“a melhor comida”, assunto que abordei na coluna 
de novembro e vi também refletido, com muito 
mais talento e propriedade, em duas críticas re-
centes do Rogerio Fasano (“O que é ser o melhor 
restaurante do mundo?”), na Folha de São Paulo, 
e Cora Rónai (“Alhos e Bugalhos”), no O Globo. A 
absoluta preferência, coincidente com a deles, é 
pela cozinha da nonna, que coloca nos pratos todo 
o apego à tradição e paixão pela boa comida. A di-
versidade culinária, com cultura própria e tempero 
das características regionais. Aí sim sentimos um 
prazer imenso de abrir um vinho e esperar o espe-
táculo começar. Para não errar, pergunto quais os 
restaurantes preferidos dos moradores locais.

Em Firenze, corri para jantar no Ristorante Pa-
oli que, dizem, existe há mais de 200 anos. Alguns 
garçons parecem estar desde a inauguração – pela 
idade e pelo humor. É tradicional, frequentado por 
italianos. Simples e excelente! Comemos um ta-
gliatelle alla bolognesa e uma espetacular bisteca fio-
rentina con fagioli all’olio e patate rustiche, regados 
com um Brunello Pian delle Vigne. Interessante.

No dia seguinte (07.12), começamos o bate-volta 
pela Toscana. Passamos em Lucca (uma das cidades 
obrigatórias), Viareggio (famosa pelo seu Carnaval 
de rua), Forte dei Marmi (balneário frequentado 
pelos endinheirados russos e alemães) e Pietrasan-
ta, onde almoçamos na Eno-Trattoria Da Beppino 
um corretíssimo tagliolini con tartuffo bianco com um 
impecável Barolo Pio Cesare. Na volta, passamos em 
Montecatini Terme, que eu adoro, e uma revelação: é 
o único lugar onde encontro o perfume Pino Silves-
tre, que uso desde adolescente, e comprei um esto-
que que dá para as minhas duas próximas vidas. 

Jantamos no Buca Mario, famoso pela sua 
bisteca fiorentina. Matei a saudade dela, enquan-
to o Leonardo foi de tortellini al ragù. Um belíssi-
mo Tignanello completou a festa.

No outro dia fizemos Monteriggioni, uma lin-
da e mínima cidade protegida medieval com me-
nos de 40 moradores. Lugar ideal para esperar a 
morte e já ficar por ali mesmo, pois até o cemité-
rio é aconchegante. Deixei um pedido de reserva 
na porta, sem data certa para chegar...

Na próxima edição, continuamos a viagem, a 
partir de Buonconvento. Não se preocupem, pois 
se Monteriggioni me chamar antes, o material já 
está na redação. Até lá.   

Lugar ideal para esperar 
a morte e já ficar por ali 

mesmo, pois até o  
cemitério é aconchegante

opinione
AryGrandinett iNogueira
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O futuro está  
na simplicidade
Com ingredientes de qualidade e simplicidade no preparo, restaurante 
aberto há apenas sete meses conquista os paladares dos cariocas

Rio de Janeiro – Depois do suces-
so em São Paulo, o chef Marcílio 
Araújo, com o apoio de dois só-
cios, abriu, há sete meses, uma 

filial do Benedictine na capital fluminense. 
A casa é situada no bairro nobre da zona 
oeste do Rio, a Barra da Tijuca, e se dife-
rencia do seu homônimo paulistano pela 
padaria com pães e doces de fabricação 
própria e o empório com produtos impor-
tados da Itália.

— O nome é uma homenagem à Or-
dem Beneditina fundada por São Bento 
em Núrsia, na Itália, cujo lema era ora et 
labora (reza e trabalha) — explica o chef 
mineiro que, após 12 anos à frente do 
grupo Le Vin, realizou o sonho antigo de 
abrir um restaurante próprio. 

De acordo com ele, a simplicidade da 
culinária italiana é o futuro da cozinha, 
pois combina ingredientes de alta quali-
dade com a excelência no preparo, além de 
uma cultura muito antiga. Entre as suas 
inúmeras viagens à Itália, ele se surpreen-
deu com Bérgamo, cidade situada ao norte 
da península, a tal ponto que, no cardápio, 
há um prato dedicado à culinária da cida-
de: casoncelli alla bergamasca com manteiga 
e guanciale. O menu abarca várias regiões 
da Itália com uma ampla oferta, entre an-
tepastos, sopas, polenta, massas, risotos, 
peixe, carnes e sobremesa. Entre os pratos, 
se destaca o ravioli del plin, especialidade 
típica do Piemonte, com massa de chocola-
te; os tortelli di pecorino e tartufo nero di San 
Miniato; e a barriga de porco de lata com po-

Linguine alle  
vongole fresche  
Ingredientes
100g de linguine 
350g de vôngoles frescos 
1 dente de alho finamente cortado 
50 ml de vinho branco seco de boa 
qualidade
Pimenta dedo de moça fresca a gosto
Sal refinado a gosto
Salsinha lisa finamente cortada a gosto
25 ml de azeite extravirgem
 
Modo de preparo
Em uma frigideira pré-aquecida com 
metade de azeite de oliva extravir-
gem, doure o alho, junte os vôngoles e 
deixe-os refogar até que as conchas se 
abram. Junte o vinho branco, reduza 
até evaporar o álcool, junte a massa 
já cozida em 1 litro de água filtrada 
e 10g de sal. Salteie, acrescentando a 
pimenta, a salsinha e o azeite de oliva 
extravirgem. Confira o tempero e, se 
necessário, acrescente sal.

Serviço
Benedictine

Shopping Village Mall
Av. das Américas, 3900 loja 157 1° piso , 

Barra da Tijuca – Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3252-2784

De segunda à sexta, das 8h à meia-noite. 
Sábado, das 8h à 1h. Domingo, das 8h às 23h.

www.restaurantebenedictine.com.brO lançamento do Benedictine é a concretização de um sonho e o início de um novo desafio para o chef Marcílio Araújo

lenta “bramata”. As massas são artesanais, 
assim como o pão, o sorvete e as apetitosas 
pizzas de fermentação natural. 

— A pizza em forno a lenha fez muito 
sucesso e transformou o domingo em sex-
ta à noite — afirma Marcílio, que só usa 
mussarela de búfala e embutidos italianos. 

Entre os sabores das redondas, a diavo-
la leva mussarela, molho de tomate e Ven-
tricina picante; e a caprese tem mussarela, 
tomate caqui, pesto e azeitonas pretas. O 
Benedictine reúne em um só lugar pada-
ria, restaurante, pizzaria, sanduicheria e 
delicatesse. O ambiente é aconchegante, 
com dois salões internos. Na entrada, fica 
o bar de ostras frescas vindas de Florianó-
polis.  Para deleite dos fumantes, há uma 
área ao ar livre com mesas e guarda-sóis.

Para harmonizar, o cliente tem uma 
ampla carta de vinhos escolhidos pelo 
sommelier e sócio Carlos Gustavo Lima. 
Mais da metade dos rótulos são prove-
nientes da Itália.  

— Cozinhar é uma forma de expres-
são e se você está expressando uma cul-
tura tão rica e tão antiga como a italiana 
é preciso ter respeito. Isso foi construído 
ao longo de séculos — conclui o chef.    
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São Paulo

Chegaram a São Paulo em 1957. Escolheram o Brasil porque o país 
era conhecido por acolher imigrantes, e por se mostrar uma terra de possibi-
lidades para aqueles que não tinham medo de trabalhar. Na Itália, ficaram 
duas filhas, já casadas e que tinham construído suas vidas por lá. Meu 
avô veio com o objetivo de trabalhar na construção de Brasília, pois, além 
de saber fazer pães e massas, ele também conhecia o ramo da construção.

Do porto de Santos, vieram a São Paulo apenas de passagem. E 
não saíram mais daqui. Perceberam que era uma grande cidade, com muitas 
chances de trabalho, e resolveram ficar. Começaram a fazer pizzas e o 
pão de linguiça em um pequeno imóvel na ainda pouco habitada Avenida 
Morumbi. Aquelas pizzas napolitanas eram novidade em São Paulo. No 
início, o cardápio era bem restrito: margherita, mozzarella, calzone, o pão 
de linguiça, duas ou três massas. Estavam longe do centro. Porém, aos 
poucos, na base do boca a boca, as pizzas ficaram conhecidas.

Chamaram esse pequeno estabelecimento de Esperança, que era a tradu-
ção do nome da minha avó. Tinham receio de assumir a grafia italiana e não 
serem aceitos de alguma forma. Mas logo foram procurados pelo proprietário 
de um casarão do Bexiga, que já era o grande reduto italiano da capital paulis-
ta. Ele convidou nossa 
família para morar no 
bairro. E, assim, os 
Tarallo se estabele-
ceram.  Compraram a 
casa em que temos a 
nossa matriz até hoje. 
O nome passou a ser 
Speranza, em italiano.

Foi ali que eu 
e meus irmãos nasce-
mos, e moramos durante 
a nossa infância. O 
restaurante funcionava 
embaixo, e a família 
morava em cima. Só 
saímos de lá para morar 
em Moema, onde meu pai 
abriu a segunda casa, 
em 1979. Meu avô Francesco faleceu muito 
cedo, ainda nos anos 1960: ele nem chegou a 
ver a casa de Moema. Minha avó faleceu no 
início dos anos 1990, e meu pai, Antonio, em 
2006. Mas a Speranza continua sendo administrada pela família. Eu e meus 
três irmãos — Monica, Marcella e Francesco — cuidamos das decisões admi-
nistrativas, sendo que eu também sou responsável pela divulgação do restaurante, 
e minha irmã Monica responde pela cozinha. Também contamos com a colaboração 
do Celso Cassas, marido da Monica e responsável pelas compras.

O grande legado que meus avôs e meu pai deixaram foi a pizza genui-
namente napolitana. Nós temos o jeito napolitano de fazer pizzas. Antes de 
minha família chegar a São Paulo, não existia aqui a pizza Margherita nem 
o Tortano, o calzone ou a Pastiera di Grano, típica do sul da Itália. Além 
disso, a coragem e o espírito empreendedor da minha família passaram de 
geração a geração. Minha avó é a imagem da integridade e da força, e meu 
pai seguiu o exemplo de sua mãe. E nós, netos do Seu Francesco 
e da Dona Speranza e filhos do Antonio, 
trilhamos o mesmo caminho.

 
Paolla Tarallo Altieri 
São Paulo – SP

Mande sua história com  
material fotográfico para:  

redacao@comunitaitaliana.com.br

Acima, a primeira fachada 
da Speranza no Bixiga; 

o casamento do filho 
Antonio, no Brasil, com 
a então modelo de alta 

costura Cyrene, mãe dos 
atuais proprietários. No 
alto, Antonio, que veio 

com a mãe para o Brasil

Nápoles

V iver na Itália do pós-guerra não era fácil. O país estava 
praticamente em ruínas, assim como a autoestima do povo. 
Meu avô Francesco Tarallo e minha avó Speranza faziam 
pastas e pães. Eles tinham um pequeno comércio semelhante 

ao que chamaríamos aqui de rotisseria. Vovô trabalhava fazendo pães 
e massas, e vovó, além de cuidar da casa, ajudava no negócio. Mas a 

economia do país estava mal e, mesmo com o pequeno negócio em fun-
cionamento, eles não conseguiam ter um rendimento suficiente para 

o sustento da família. Insistiram em ficar na Itália por muito 
mais de 10 anos após a Segunda Grande Guerra, até que 

decidiram tentar a sorte no Brasil. 
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Uma solteirona em Roma
Pois é. Fiquei pra titia. Nunca casei. Sempre fui ambivalente em relação ao casamento. Quero e não quero. Acredito, mas não 

acredito. E nessa dúvida entre casar e comprar uma bicicleta, acabei não fazendo nem uma das duas coisas. 
Não que eu não sonhe em casar. Sempre sonhei. Antes dos 18, até escrevi um conto onde eu me casava com o menino de 

quem eu gostava na época e nós dois chegávamos de cavalo na praia para a cerimônia. 
Quando me mudei para a Itália, aos 30 anos, em cada lugar espetacular que eu visitava, 

me imaginava casando. Três foram os lugares onde eu mais me entusiasmei em fazer uma 
bela cerimônia. Taormina, na Sicília, no jardim público. Até imaginei meu pai, que não é 
chegado a trens, chegando de helicóptero para meu casamento Cinematográfico. Outro 
lugar, também na Sicília, foi a magnífica catedral de Monreale, perto de Palermo. Os 
mosaicos lá valem qualquer casamento. 

Anos depois, fui a Alberobello, uma cidade mágica, com casinhas cônicas de pedra. 
Apaixonei-me pela cidade. E pela igreja Trullo, também cônica, bem romântica. Na 
época, tinha uma queda por um moço da região da Puglia. Pronto. Foi perfeito para 
fazer minha imaginação galopar. Decidido. O casamento seria lá mesmo. Na igreja 
Trullo di Alberobello. Já pensava nos amigos voando do Brasil, para Roma, pegando 

conexão para Bari e alugando um carro para chegar ao remoto lugar. 
Como também sou louca por Paris, imaginei a festa de casamento na Salle Wagram, a 

sala onde Marlon Brando e Maria Schneider dançam o tango no Último Tango em Paris. Por 
pura curiosidade, me informei quanto sairia o aluguel da sala. Afinal, sonhar é de graça. Agora, 

aos 44, sonho menos com cerimônias pirotécnicas de casamento. Tenho dois filhos que eram um 
sonho muito maior. Aposentei o sonho de casar. 

Mas nunca se sabe. Meu lema é nunca dizer “dessa água não beberei”. Sábia precaução. 
Portanto: me aguardem!

Taormina é uma das cidadezinhas mais 
belas do mundo. O teatro grego, o Etna 
no fundo, as ruas e praças charmosas, o 

mar transparente tão perto. Algumas das vis-
tas mais bonitas da cidade se tem a partir do 
Jardim Público. Era em sua origem proprie-
dade de Lady Florence Trevelyan, uma nobre 
inglesa, prima da rainha Vitória. Ela mudou-se 
para Taormina, casando-se depois com o pre-
feito da cidade na época, Salvatore Cacciola. É 
um lugar perfeito para fazer caminhadas, con-
templar o panorama, curtir a natureza, ler um 
livro e, por que não, tirar fotos de casamento.

O Jardim Público 
de Taormina
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la gente, il posto
ClaudiaMonteiroDeCastro
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