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A Itália é o país que mais
adota crianças brasileiras,
mas número de adoções
internacionais cai
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Exposição La Grande Madre reúne no Palazzo Reale de Milão obras onde a
maternidade é a principal fonte de inspiração dos artistas e fotógrafos, como as
fotos de Lennart Nilsson publicadas na revista Life em 1965
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a política de fechamento ao
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observação” da situação do país
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Enólogos italianos participam
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Neste verão, os italianos
decidiram ficar no país e
descobriram lugares únicos,
como as praias banhadas pelo
mar Jônico

30 | Alpes
escondidos Velhas

Moda
44 | Italian Style

trilhas de agricultores fazem
parte de um percurso turístico
explorado sobretudo por
visitantes do norte da Europa

Saiba quais foram os must
have do último verão italiano,
cujo toque oriental foi ditado
por kaftans e turbantes

Editorial

Expediente

Compreensão de
um novo mundo

A

palavra líder vem do verbo inglês to lead, conduzir. E sua definição é
clara: a liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores
e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos.
Um político pensa em passar uma temporada, um estadista quer ficar para a história. Para isso, precisa entender o período histórico e
assumir responsabilidades.
O Papa Francisco e a chanceler Angela Merkel mostram que são líderes
mundiais ao entenderem que a situação de migração do Oriente Médio e do
Norte da África não é uma fuga, mas um movimento populacional que não
acontecia desde a Segunda Guerra. Sendo católicos ou não, homens e mulheres
de fé serão abrigados em paróquias. O pontífice pede
que cada uma abrigue uma família. E isso é muito se
pensarmos que só na Itália existem mais de 25 mil
igrejas. Uma resposta também aos que acusam o Vaticano de ser generoso somente na retórica.
Já a Alemanha mostrou — ao abrir suas fronteiras e estações para os desesperados que fogem de uma
luta entre um ditador impiedoso e uma oposição sanguinária — que tem responsabilidade e obrigação moral, talvez uma dívida humanitária que busca liquidar.
Terrível, de efeito, a foto do menino Aylan afogado numa praia turca comoveu o mundo. E dados do
Syrian Observatory for Human Rights confirmam que
ele se junta a mais de 11.400 crianças mortas desde o início da guerra na Síria.
Mas a Itália, que enfrentou durante muito tempo a situação sozinha, lembra
que não basta consternação e misericórdia, mas é preciso atuar e buscar a resolução do problema na África.
Pietro Petraglia
Editor

Aos estrangeiros que chegam deve ser claro que, em sua nova terra, existem direitos e deveres. Deve-se exigir respeito à Carta dei Diritti Fontamentali
dell’Unione Europea sem exceções a religiões extremistas ou tradições que violam direitos humanos.
A burocracia e a austeridade dão assim lugar à generosidade na Europa
que volta a ter, depois do decisivo último fim de semana de verão, ares de uma
União Europeia com altos valores humanos e de justiça.
Boa leitura!
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TIM
e Nextel
pesar das informações ouvidas junto ao merca-

A

do, a TIM afirmou que não existe oferta em andamento pela Nextel Brasil, mas que “segue atenta
a quaisquer oportunidades potenciais de mercado”. Segundo a empresa, as informações são “apenas rumores de mercado sobre cenários futuros”.
Há algumas semanas, a Vivendi, principal acionista de Telecom Italia, anunciou a saída do capital
da Telefonica Brasil, pondo fim a um problema de
antitrust no mercado de telefonia móvel no país.

Educação
e esporte
a primeira semana de setembro, uma delegação do Ministério ita-

N

liano da Instrução, Universidade e Pesquisa (MIUR) visitou o Brasil.
O objetivo da missão é aumentar os contatos diretos com as escolas
públicas e privadas locais, que desenvolverão um trabalho com algumas
escolas italianas sobre o tema do esporte, como veículo para a construção de uma cidadania global. Além disso, as 12 instituições envolvidas
contribuirão para a difusão da língua italiana. A missão do MIUR teve a
colaboração da Embaixada italiana em Brasília, dos Consulados de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. A iniciativa faz parte do “Ano da
Itália na América Latina”, que promove a língua e a cultura do belpaese.

O herói Korol

Eleições
CGIE

O

N

o dia 26 de setembro
será realizada a assembleia nacional para a eleição dos novos membros
do Conselho Geral dos Italianos no Exterior (CGIE).
A entidade tem como função promover e facilitar a
evolução das condições de
vida dos italianos no exterior. Podem apresentar
a própria candidatura todos os cidadãos residentes
há no mínimo três anos
no Brasil que não sejam
membros da assembleia
nacional. Também podem
candidatar-se os descendentes de italianos que
residam no país, mas que
não possuam cidadania
italiana. Nesse caso, podem ser eleitos em proporção não superior à
metade dos componentes
divulgados para cada país.

Ristotram

J

á pensaram em jantar sobre
rodas e ao mesmo tempo se
deslumbrar com as belezas da
primeira capital da Itália, Turim? Agora isso é possível graças
à empresa de transporte GTT,
que organiza jantares gourmet
sobre um trem que se locomove
pelas ruas da cidade. O percurso
inclui o centro da cidade ou às
margens do rio Po, tudo regado
a vinhos renomados e degustações de produtos típicos. As reservas podem ser feitas através
do site http://www.gtt.to.it/cms/
turismo/cene-in-movimento.

A

propriedade onde o ex-primeiro ministro Silvio Berlusconi
costumava passar férias na Sardenha está à venda. Segundo
as indiscrições da imprensa italiana, o Cavaliere pede 500 milhões de euros pela propriedade, onde recebeu líderes mundiais como o presidente russo Vladimir Putin. A área total
do terreno é de 80 hectares e inclui uma gruta, como a do
personagem James Bond, usada para receber os convidados que chegam pelo mar, um anfiteatro e até um
vulcão artificial.

Adoções

A

Itália é o país que mais adota crianças brasileiras. Em
2014, foram 97, seguido pela França, com 15 e, bem
mais atrás, os Estados Unidos, com oito adoções. Nos últimos anos, porém, a quantidade de adoções internacionais
caiu. Em 2011, foram 335; em 2012, 300; em 2013, 217;
e, no ano passado, 126. Na opinião da secretária-executiva
da Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional
do Rio (CEJAI-RJ), Ludmilla Carvalho, a queda pode estar
relacionada à crise econômica na Europa e ao aumento do
número de adoções nacionais.

Bellunesi gaúchos

A

caba de ser inaugurado um novo círculo da Associazione
Bellunesi nel Mondo (ABM) na Serra Gaúcha, graças à coordenadora Carmen Castagna. Na região, não é difícil encontrar
pessoas com sobrenomes como Ferro, Benvegnù, Casanova, Canal, Dall’Agnol, Cadorin, Moretti e Ceccato, típicos da província
vêneta de Belluno, no norte da Itália. Atualmente existem 66
sócios, mas o número deve aumentar. “Estou muito feliz pelo
surgimento dessa nova família ABM. Ainda há seiva e húmus no
Brasil para tecer novos laços culturais e econômicos com os nossos oriundos bellunesi”, afirmou o presidente Oscar De Bona.

ucraniano Anatoly Korol virou herói na cidadezinha de Castello di
Cisterna, na província de
Nápoles. Ele fazia compras em um supermercado quando percebeu
uma tentativa de assalto
e se atracou com um dos
bandidos, cujo cúmplice matou o operário com
dois tiros de pistola. No
Facebook, foi criada a página Onore a Anatoly. O
proprietário do estabelecimento, Michele Piccolo,
afirmou que está dando
total assistência à família de Korol, que deixou
esposa e duas filhas, e o
prefeito Clemente Sorrentino decretou lutto cittadino em homenagem ao
“heróico gesto”, além de
prever a concessão de cidadania e uma recompensa em dinheiro à esposa.

Tripadvisor
premia Firenze

A

s schiacciate recheadas do
All’Antico Vinaio, em Florença, conquistaram os usuários do portal TripAdvisor
a tal ponto que atualmente
é o local mais comentado de
todo o mundo, com 8.425 comentários. O estabelecimento
situado na Via dè Neri depôs
o Mon Ami Gabi, restaurante
francês de Las Vegas, que há
anos ocupava a primeira posição no ranking, com 8.410
avaliações.
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Taxistas fazem
carreatas contra
o Uber. Você acha
que o aplicativo
deve ser legalizado
no Brasil?

“Donatella Versace falava no
backstage que tinha me conhecido
ainda garota, que tinha feito o
vestido que usei na passarela
pensando em mim”,

agenda
Embaixada e do Consulado
Geral de São Paulo.
De 24 a 31 de outubro
São Paulo (SP)
www.settimanacucinaitaliana.
com.br

Carol Trentini, modelo ítalo-brasileira que é
o rosto do inverno da Versace

Sim - 88%
Não - 12%
No site www.comunitaitaliana.com
entre os dias 04/08/15 e 11/08/15.

cartas

“Trovo disarmante
la superficialità, il
bombardamento
di messaggi di
intolleranza e di
violenza, l’assenza
di speranza dovuta
alla crisi economica, il
fatalismo dei giovani”,

“Il mio segreto? La
passione. L’emozione
che ti prende 5
minuti prima di
montare in sella”,
Valentino Rossi, pilota
motociclistico italiano
festeggia la quarta vittoria
dell’anno

Elisa Sednaoui, attrice e
modella, figlia di madre
italiana e padre egiziano,
madrina della Mostra
Internazionale D’Arte
Cinematografica di Venezia

“P

arabéns ao
jornalista
Stefano Buda pela
matéria Choque de
exemplo. Mais do
que nunca, nos faz
lembrar que todos
somos imigrantes
e que não devemos
deixar de acolher
aqueles que nos
pedem ajuda.”
Giovanni
Bergamini,
de São Paulo (SP),
por e-mail

“B

om saber que a
revista publica
os comentários do
público postados no
Facebook: é mais um
canal de comunicação
que se abre.”
Helena Barros
Gonçalves
de Souza,
de São Paulo (SP),
por e-mail

“A preciosa Veneza
está afundando, sim,
mas não tão rápido
como o fanático (Luigi)
Brugnaro (o prefeito)”,

“Repetiria aquilo que
sempre digo aos meus
netos: os livros são um
tesouro inesgotável
para a compreensão
da vida. Comecem
por Dostoievski, caros
amigos”,

Elton John, cantor que
tem casa em Veneza,
criticando o prefeito da
cidade por medidas contra
livros infantis que elogiam
as famílias formadas por
casais homossexuais

Sergio Mattarella, presidente
da República italiana em
conversa com jovens italianos

“Acho que vai chegar um
ponto em que o mercado
vai fazer a sua parte
e o pessoal voltará a
consumir. O que assusta
é o desemprego. Mas
podemos fazer como a
Itália, que começou a se
desenvolver e deixou o
governo de lado, com
suas crises, a máfia...”,

“A Formula 1 é o show.
Como um filme: se os
mesmos atores e
diretores falam mal, o
que você espera? Metade
da equipe está falida e
a outra metade olha a
Mercedes ganhar”,

Adelino Colombo, empresário
ítalo-brasileiro dono de uma
rede de 246 lojas espalhadas
pela região Sul

Flavio Briatore, ex-chefe de
equipe das escuderias
Benetton F1 e Renault

redes sociais
Maria Montessori
nasceu em
Chiaravalle em
31 de agosto
de 1870.
Seu método
educativo é
usado ainda hoje
em escolas de
todo o mundo.
10

Serviço

Altamara De Fatima
Schwarzbach
Truccolo:
“I Found my love
in Porto Fino...”
Adoro essa canção
interpretada pelo
Bocelli!

Vera Lucia
Torres de Luca:
Tenho dois filhos que
foram alfabetizados por
esse método, no Colégio
Maria Montessori,
em SP. É um método
maravilhoso!
Tarde de sol em Portofino, na Ligúria!
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Settimana della Cucina
Regionale Italiana
A quarta edição do evento que homenageia as 20
regiões italianas conta com a
participação de 20 renomados restaurantes da capital
paulista e 20 chefs, vindos
diretamente da Itália. A settimana é organizada pelo ITA
(Italia Trade Agency), ICIF
(Italian Culinary Institute
for Foreigners), Instituto Italiano de Cultura, Accademia
Italiana della Cucina, ENIT
e Câmara de Comércio Ítalo-brasileira, com o apoio da

Emo Milano 2015
O evento, que acontece alternadamente entre Milão e
Hannover, apresenta soluções
de vanguarda para a indústria
manufatureira, como máquinas
industriais, robôs e software
de automação. É também uma
oportunidade de encontro
entre demanda e oferta dos sistemas de produção.
De 5 a 10 de outubro - Milão
www.emo-milano.com
Marmomacc 2015
Dedicado às empresas do
setor de mármores e pedras, reúne produtores e operadores. O
evento é uma grande vitrine para conhecer o melhor da tradição
e inovação produtiva nacional
e internacional e as iniciativas
para promover a peculiaridade
e riqueza da pedra natural e seu
potencial, para sua utilização em
design e arquitetura.
De 30 setembro a 3 de outubro
Fiera di Verona
www.marmomacc.com

Salone Nautico
Internazionale 2015
O International Boat Show
de Gênova é o evento mais
esperado por velejadores. As
novidades em termos de navios, equipamentos, vestuário
e esportes aquáticos. Uma série de eventos paralelos oferece
entretenimento e esportes.
De 30 setembro a 5 outubro
Fiera di Genova - Piazzale J.F.
Kennedy - Gênova
salonenautico.com

Festa da Polenta
O tradicional evento de Venda Nova do Imigrante chega
à 37ª edição, mantendo viva a
cultura do imigrante italiano
que chegou à região há mais de
100 anos. Além das atrações
tradicionais, como a escolha
da Rainha e das Princesas da
Festa, traz a participação de
Renato Teixeira e Sérgio Reis,

naestante

que vão presentear os fãs de
música sertaneja.
De 2 a 11 de outubro
Venda Nova do Imigrante (ES)

Maxi Mídia 2015
Traz na programação o Prêmio
de Criatividade em Mídia e o Seminário Internacional de Mídia
e Comunicação. O evento tem
como objetivo contribuir para o
desenvolvimento do mercado,
discutindo e promovendo questões de relevância estratégica
entre agências, anunciantes e
veículos. Nizan Guanaes,
Washington Olivetto e Sergio
Amado vão debater com o público o panorama da indústria
da comunicação.
De 7 até 8 outubro 2015
Transamérica Expo Center
São Paulo
www.maximidia.com.br

clickdoleitor
A Fazenda do Rochedo (1888-1889)
A obra de Anísio Ciscotto resgata a história da chegada de famílias do norte da Itália à região onde hoje fica
a cidade de Rochedo de Minas. O autor mostra a importância dos italianos, que influenciaram a política, a
educação e os sindicatos. Foram necessários dois anos
de pesquisa para que o livro fosse finalizado, em 2005,
mas a obra teve que esperar dez anos para ser publicada, o que aconteceu graças à Lei de Incentivo à Cultura.
Para a aquisição do livro, é necessário escrever para imigrante.italiano@hotmail.com
Editora Ramalhete, 216 páginas, R$ 50

Ontem, Hoje, Amanhã
Um dos últimos mitos vivos do cinema, Sophia Loren
encantou o mundo com sua beleza e seu charme incomparável. Próxima de completar 80 anos, a atriz conta
sua trajetória da infância pobre em Nápoles aos tapetes
vermelhos de Hollywood, Cannes e Berlim. Trata-se de
um livro revelador não apenas sobre sua a vida pessoal, mas também sobre a história do cinema e de alguns
outros grandes nomes da sétima arte com quem Loren
dividiu os holofotes, como Marcello Mastroianni, Peter
Sellers, Charlie Chaplin e Audrey Hepburn.
Editora Best Seller, 336 páginas, R$ 35

Arquivo pessoal

Opinião

“E

stive na Itália no último verão.
Foi a primeira de muitas idas a
este país incrível. Depois de conhecer
Roma, uma cidade fascinante, que me
injetou uma carga de cultura e história, com certeza vai ficar mais difícil
planejar uma viagem sem encaixá-la
no roteiro.”
Michele Jacomossi
São Paulo (SP) - por e-mail
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DomenicoDeMasi

FabioPor ta

Democrazia
in Sudamerica:
crisi di crescita?
Cosa hanno in comune le proteste della società
civile che attraversano l’intero continente
Fabio Porta
è il Presidente del
Comitato italiani
nel mondo e
promozione del
“Sistema Paese”
della Camera
dei Deputati
italiana; laureato
in sociologia
economica, vive
in Brasile dal
1995
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“L

a democrazia (debole) in America Latina”: così titolava qualche
settimana fa El País, il più importante organo di informazione
spagnolo, da sempre attento osservatore dell’evoluzione dei processi sociali, economici e politici del
continente latino-americano.
Si trattava di un’analisi interessante, corredata di dati e tabelle che cercavano di dare risposte
e spiegazioni logiche ad un fenomeno che – per
quanto estremamente diversificato e caratterizzato
da specificità Paese per Paese – ha sicuramente dei
tratti in comune e delle analogie che possono essere
riferite all’intero continente.
Da sociologo, più che da politico, cerco di riprendere quelle considerazioni e di integrarle con alcune
mie valutazioni. Non c’è dubbio che un sentimento
di disagio, che si manifesta in proteste più o meno
estese in quasi tutti questi Paesi, attraversa quasi tutte le democrazie sudamericane.La protesta è
ovviamente, e non potrebbe essere altrimenti, indirizzata contro i governi al potere; quasi tutti questi
governi si erano caratterizzati (ed anzi avevano
vinto le elezioni) grazie a programmi che mettevano al centro la redistribuzione della ricchezza e
l’implementazione di una democrazia fortemente partecipativa. E, soprattutto, questi governi si
impegnavano a combattere la corruzione e l’arricchimento illecito da parte di una élite politica ed
economica che, per decenni, aveva governato l’economia oltre che le istituzioni di questi Paesi.
Se da un lato non possiamo negare che in materia
di lotta alla povertà e redistribuzione della ricchezza
i successi di questi governi (con le ovvie differenze alle quali facevo prima riferimento) siano stati in gran
parte raggiunti, dall’altro lato dobbiamo ammettere
che alcuni gravi errori di gestione e di strategia sono
stati fatti più o meno ovunque e che, in particolare,
la piaga della corruzione e dell’arricchimento illecito
ha infettato anche coloro che avevano conquistato il
potere grazie ad un discorso di lotta agli scandali e di
conduzione etica della cosa pubblica.
Tutto ciò è stato molto evidente nel corso dell’ultima decade, quando a fronte di risultati positivi sul
versante economico che avrebbero potuto essere
reinvestiti per esempio nella creazione di un modello di “welfare state” sudamericano, si è a volte
preferito utilizzare risorse per consolidare posizioni di potere a livello locale e periferico grazie a
programmi di tipo fortemente assistenziale.
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Ciò ha causato la rivolta in primo luogo di quello
stesso ‘ceto medio’ che, paradossalmente, proprio le
politiche di redistribuzione avevano contribuito a
far nascere e a consolidare; una classe media che,
come ovunque nel mondo, esige servizi migliori e
una più forte efficienza e trasparenza da parte della
pubblica amministrazione.
In sintesi, tornando all’analisi di El País, se gli anni
Ottanta erano stati caratterizzati dalle conquiste civili e democratiche e dal tema dei diritti civili, e gli anni
Novanta dal consolidamento dei processi elettorali e
democratici in quasi tutti i Paesi latino-americani, nel
corso dell’ultimo decennio si è a spesso preferito puntare sulla perpetuazione del potere piuttosto che sulla
promozione di politiche sociali virtuose e innovative.

Anche l’Italia degli anni ’80 e
’90 non seppe fare tesoro dei
successi sociali ed economici
degli anni precedenti
Un fenomeno, per rimanere a casa nostra, che in
qualche maniera ci ricorda quanto successe nell’Italia degli anni Ottanta e Novanta quando invece di
raccogliere l’eredità del boom economico degli anni
’60 e delle conquiste sociali degli anni ’70 consolidando un sistema sociale e politico virtuoso, ci si
lasciò andare allo spreco di denaro pubblico e a quei
ripetuti fenomeni di malversazione che portarono
poi alla famosa operazione “mani pulite”.
Attenti, però! Proprio da quei fatti e da quelle legittime proteste nacquero in Italia fenomeni come
l’affermazione di un partito secessionista (la Lega
Nord) e l’inizio di un ventennio dominato da Berlusconi e dalle sue televisioni: il risultato di quel ‘ventennio’
è oggi sotto gli occhi di tutti. L’esperienza, quindi, ci
suggerisce saggezza e lungimiranza, misura ed equilibrio, in politica come nella vita di tutti i giorni. I
prossimi mesi ci diranno se il popolo latino-americano saprà fare tesoro delle lezioni interne ed esterne ai
propri Paesi, riuscendo a coniugare la crescita economica con il rafforzamento della democrazia.

Joblessgrowth

Que ninguém se iluda: o desemprego, longe de ser exclusividade da crise
brasileira, só poderá ser combatido com a redução da jornada de trabalho

E

m dez anos, entre 2003 e 2013, o desemprego no Brasil caiu de 12,4% para 5,7%.
No mesmo período, na Europa e nos Estados Unidos, aumentou de 5% para 10%.
Em 2014, o Brasil era um dos dez países com a taxa de desemprego mais baixa do mundo, superior
somente a Suíça, Índia, China e México. Agora, o
desemprego é de 6,9%, enquanto na Europa chegou
a 11,3% (na Itália está em 12,9%); em particular, a
taxa entre os jovens é de 20,4% (na Itália está em
40,2%). A situação de pessimismo generalizado
na qual caiu o Brasil, alimentado pela maioria dos
meios de comunicação, atribui ao governo Dilma a
culpa do crescente desemprego, esquecendo que este é o principal problema do século XXI em todos os
países do planeta, visto que, graças às novas tecnologias, temos condições de produzir, cada vez mais,
bens e serviços, com um uso menor de trabalho humano. Este é o fenômeno do joblessgrowth, ou seja,
do desenvolvimento sem trabalho.
Por que, desde os anos 1990, o trabalho é considerado a questão econômica, política e moral mais
assustadora do mundo? Antes de tudo, precisamos
admitir que desse mato não sai mais coelho: nos escritórios, assim como nas oficinas, a maioria das vagas
que foram perdidas nas últimas décadas nunca mais
serão repostas, pois os serviços prestados pelos atuais
desempregados são, a esta altura do campeonato, inúteis. De fato, alguns deles produziam coisas das quais
precisamos cada vez menos (por exemplo, o aço); outros produziam coisas que, agora, são produzidas de
forma impecável pelas máquinas (como a montagem
ou a lanternagem de carros, o saque de dinheiro, os
exames laboratoriais, a distribuição de passagens
ferroviárias); outros ainda exerciam atividades que,
agora, todo mundo faz por sua conta (fazer testes de
gravidez ou encher o tanque do carro são exemplos).
Durante muitos anos, enquanto as máquinas
eram mecânicas, a tecnologia, por um lado, subtraiu
vagas de trabalho dos seres humanos, mas, por outro,
conseguiu criar novas vagas, e em quantidade maior.
Para projetar e fabricar os carros que substituíram os
cavalos, não foram usados cavalos, e sim operários.
Além disso, a riqueza proporcionada pelas máquinas foi reinvestida em outras fábricas, ou foi gasta
em consumo. Em ambos os casos, direta ou indiretamente, contribuiu para a criação de novos trabalhos.
Porém, desde o aparecimento da eletrônica e da
informática, este equilíbrio se rompeu, e as vagas de
trabalho absorvidas pelas máquinas eletrônicas não
são mais compensadas por novos investimentos ou
novas ocupações.
Diante desta desagradável situação que atinge milhões de cidadãos, os governos procuraram
imediatamente um remédio para isso, lançando as
campanhas de job creation: aguçar a criatividade para inventar novas vagas de trabalho foi a palavra de
ordem de todos os ministros do trabalho em todos

os países ricos. No papel, o esforço parece ter surtido efeito, com sucesso: primeiro os Estados Unidos,
mas também o Japão e o Brasil, em 50 anos, tiveram
a capacidade de abrir milhões de novas vagas de trabalho. Mas, se vermos o que realmente aconteceu, as
conclusões são bem menos felizes: de fato, a maioria
das novas vagas refere-se ao que os norte-americanos
chamam, com sarcasmo, de hamburger-flippingjobs:
trabalhos por meio período, de baixa qualidade e
baixos salários, exercidos, em sua maioria, por imigrantes e trabalhadores de meio expediente.
A esta altura, acossados por uma tecnologia onívora, que engole com a mesma velocidade os cargos
de operários, empregados e dirigentes, ao invés de reduzir drasticamente os horários e a carga de trabalho,

Domenico
De Masi,
um dos mais
importantes
sociólogos
italianos, é
conhecido pelo
conceito de “ócio
criativo”, título de
um de seus livros
mais vendidos no
Brasil. É professor
de Sociologia
na Universidade
La Sapienza de
Roma, onde atua
como diretor
da faculdade
de Ciências da
Comunicação

Há alguns anos, vivemos o
fenômeno do joblessgrowth, ou
seja, do desenvolvimento sem
trabalho: a relação entre o tempo de
trabalho humano e o tempo livre
é cada vez mais desequilibrada
os governos começaram a diminuir os impostos dos
empregadores, a cortejar os investidores estrangeiros
no próprio país, a desenterrar formas dissimuladas de
protecionismo e a incentivar a flexibilidade contratual.
Somente há pouco tempo, mas de forma muito lenta, está se difundindo a exata percepção de
que a sociedade pós-industrial, diferentemente
daquela rural ou industrial que a precederam, é caracterizada por uma progressiva entrega do trabalho
à informática, à robótica, às nanotecnologias, às biotecnologias, aos lasers e a uma relação cada vez mais
desequilibrada entre tempo de trabalho humano,
que diminui, e o tempo livre, que aumenta.
Portanto, que o Brasil não invente justificativas:
seu desemprego não depende tanto da crise política
quanto do progresso tecnológico. Na medida em que
as empresas brasileiras irão se modernizar, informatizando-se, o desemprego vai aumentar — a menos que
não se reduza drasticamente o horário de trabalho.
c o mun it à it a lia n a | se te mb ro 2 0 1 5
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Pontes
em vez de
muros
Diretor do ICE no Brasil analisa a crise da economia,
fala de seus reflexos nas atividades das empresas italianas
presentes no país e alerta que, para crescer, a solução no
comércio exterior é construir pontes, “e não muros”
Cintia Salomão Castro

À

frente da agência para a
promoção no exterior e internacionalização das empresas
italianas do Brasil desde 2013,
Federico Balmas já ocupou o mesmo cargo
no Japão (entre 2006 e 2013) e na Argentina (de 1997 a 2003). A rede do ICE, como
é conhecido o ente pelo seu nome anterior,
conta com 79 unidades operativas em todo mundo, e todas oferecem assistência
e consultoria às empresas que querem
expandir seus mercados em outros países, de forma a promover o Sistema Itália
nos cinco continentes, o que mostra que
o made in Italy é uma das prioridades do
Estado italiano. Em entrevista à Comunità, Balmas analisou a crise da economia
brasileira, causada por fatores como a dependência das commodities, tornando o
país mais sensível ao desaquecimento da
China, sem falar nos nós estruturais venuti
al pettine nos últimos meses, quando as expectativas de quem acreditou que o Brasil
estivesse nos trilhos de uma estrada virtuosa acabaram frustradas. O especialista
alerta que a retomada do país depende das
escolhas econômicas que serão tomadas
daqui em diante e que a solução para o comércio exterior não é construir muros — e
sim pontes — uma filosofia que, segundo
Balmas, a Itália sempre seguiu durante suas crises, enfrentadas desde o pós-guerra.
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ComunitàItaliana — A crise econômica e a queda do
consumo e da produção industrial este ano têm afetado
a atividade das empresas italianas presentes no Brasil?
Federico Balmas — Mais do que
a crise econômica, nesse momento,
eu falaria também de uma conjuntura negativa que pode, dependendo
das ações que serão tomadas, ser
superada ou provocar uma crise.
Todas as conjunturas nas quais
o consumo, os investimentos e a
produção industrial mostram uma
queda acentuada, influenciam negativamente, e não apenas as empresas
italianas aqui presentes, como também — e de forma generalizada — o
inteiro tecido empresarial do país,
os serviços ligados, e não por último,
o capital externo.

“O Brasil não conseguiu
dar uma resposta
adequada a um
irrefreável processo
de globalização em
ato e ainda está
excluído da cadeia
global de valor”

“A valorização do
euro não favorece
os investimentos no
Brasil: a primeira
condição avaliada
pelo capital externo
é a estabilidade
político-econômica
do mercado”

CI — Quais são os setores
mais e os menos atingidos?
FB — Os mais atingidos são obviamente aqueles do “oil & gas” e da
indústria automobilística: setores
“drivers” e estratégicos da economia
brasileira, com atividades conexas
de enorme dimensão e importância.
Em seguida, consequentemente,
vem o setor das máquinas-ferramentas (no qual a Itália, como se sabe, é
líder mundial), atingido pela queda
vertical de investimentos nos dois
setores anteriormente mencionados. Já os produtos menos atingidos
são aqueles inelásticos em relação
ao preço: desde a alta tecnologia de
nicho aos produtos de consumo para as classes A e B. No momento em
que se assiste a uma aceleração do
consumo no mercado dos Estados
Unidos, a uma retomada — ainda
que tímida — na Europa e à abertura de novos mercados, é natural
que as empresas italianas, principalmente as pequenas e médias (as
chamadas PMI), desloquem a atenção e a prioridade geográfica. Uma
das características positivas das
nossas PMI é justamente a rapidez
com que conseguem colher novas
oportunidades no mercado mundial
graças à sua “lean organization”, ao
alto grau de flexibilidade e à velocidade de decisões, derivadas da sua
c o mun it à it a lia n a | se te mb ro 2 0 1 5
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“A questão mais
importante não é
em quanto tempo é
possível sair de um
ciclo negativo, e sim
como crescer com um
ritmo sustentável, que,
no caso do Brasil, não
pode ser de 2 a 2,5%”
dimensão. Em relação ao Brasil,
2015 representa para as PMI italianas um ano de observação, de uma
espera, para ver se a atual conjuntura econômica negativa se tornará
estrutural, ou se vai se transformar
em um crescimento inferior ao potencial (o chamado voo da galinha),
ou, ainda, se o país vai voltar a ritmos constantes de crescimento.
CI — A crise é mais política
do que econômica?
FB — Todas as crises são constituídas por um cruzamento de causas
endógenas (de natureza tanto econômica quanto política) e de causas
exógenas. No caso do Brasil, chegaram a um pente fino, todos juntos,
nós estruturais que ficaram sem
solução por demasiado tempo. Juntou-se a isso o desaquecimento de
algumas economias, como a chinesa,
decisiva para o Brasil, ainda muito
desequilibrado e dependente da exportação das próprias commodities.
CI — Como a flutuação do
câmbio e a alta do dólar
influenciam as empresas
italianas?
FB — A desvalorização do real
penaliza fortemente tanto a importação dos nossos bens de consumo
quanto à venda dos produtos destinados à indústria brasileira. Não
a flutuação, e sim a estabilidade
do câmbio favorece o fluxo comercial. Não é correto pensar que uma
valorização do euro favoreça um aumento de investimentos no Brasil,
pois a primeira condição avaliada
pelo capital externo é a estabilidade político-econômica do mercado,
sem a qual não se consegue programar com segurança o retorno
econômico do investimento.
CI — Qual a atual imagem
do Brasil na Itália, principalmente para os investidores,
após anos de boom econômico e ascensão da classe
16
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As moedas
dos Brics

C, seguidos por uma queda
vertiginosa que alguns economistas descrevem como o
“voo da galinha”?
FB — Os últimos anos, quando
aconteceu um processo de abertura do Brasil ao mundo exterior, nos
fizeram crer que o país estivesse
caminhando rumo a uma estrada
virtuosa, despertando enormes expectativas. Infelizmente estamos
constatando que, pelo menos até
agora, o país não conseguiu dar
uma resposta adequada a um irrefreável processo de globalização em
ato e ainda está excluído da cadeia
global de valor.
CI — O senhor acredita que
a situação econômica brasileira melhore em 2016?
FB — Tudo depende das escolhas
econômicas que serão tomadas.
Acho importante ressaltar que a
questão de fundo não é em quanto tempo pode-se sair de um ciclo
negativo, e sim, como construir um
crescimento em um ritmo sustentável, ritmo que, no caso do Brasil,
não pode ser de 2 a 2,5%. Em outras
palavras, a questão é como lançar
as bases e promover um crescimento sustentável ao longo do tempo,
capaz de explorar todas as potencialidades que o país não expressa
de forma plena. Em minha opinião,
se o país continuar com uma política de fechamento e isolamento das
dinâmicas econômicas mundiais,
não vai se desenvolver com ritmos
sustentáveis e vai continuar condicionado às commodities: em outras
palavras, vai permanecer às margens e frágil. Uma abertura gradual
poderá, sem dúvida, causar vítimas,
mas seria uma competição saudável
capaz de pôr fim em antigos problemas e comportamentos repetitivos,
perpetuados como um “déjà vu”.
CI — A Itália se recupera
lentamente de uma grave
crise. Há alguma vantagem
no comércio entre dois países em crise?
FB — A crise faz parte do crescimento, não apenas na economia
e na sociedade, mas até nos organismos que vivem. O importante
é “como” é enfrentada. Na Itália,
já passamos por numerosas crises,
desde o pós-guerra até hoje, mas
sempre nos recusamos a resolver as
coisas fechando as portas ao mundo. Em 1957 (quando foi assinado
o Tratado de Roma, que instituiu a
Comunidade Econômica Europeia),
éramos um país frágil na Europa,
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Para onde vão as moedas dos países do bloco
dos países emergentes, entre eles o Brasil, que
alcançaram recentemente mínimos históricos

N

A desaceleração
da economia
chinesa atinge
mais o Brasil, ainda
“muito dependente
da exportação
das próprias
commodities”, avalia
Balmas, que vê, entre
os setores menos
atingidos pela crise,
os produtos voltados
para as classes A e
B, “inelásticos quanto
ao preço”

mas decidimos aceitar o desafio da
competição e de nos colocarmos no
jogo, entrando no primeiro núcleo
da futura União Europeia. Bem,
após essa decisão, veio o chamado
“boom econômico italiano”, que
representou um crescimento do
número de empresas e um aumento
da qualidade de vida em geral. Vieram outras crises: a dos anos 1970,
a da invasão dos produtos chineses, e essa última e longa crise, da
qual parece que estamos finalmente saindo, reafirmando a exigência
de uma integração europeia mais
forte (e com o mundo). As possibilidades de crescimento das relações
entre os dois países são ditadas
pelas suas intrínsecas características e complementaridades; porém,
para desenvolvê-las, é necessário
construir pontes — e não muros. A

“Se o país continuar com
uma política de fechamento
e isolamento das dinâmicas
econômicas mundiais, não
vai se desenvolver com
ritmos sustentáveis”
Itália faz parte da UE, e deve trabalhar, nesse sentido, para uma forte
aceleração do processo de negociação com o Brasil, que ainda luta
para decolar e que, levando em consideração todos os aspectos, seria
muito mais beneficiado do que a
Europa. Nós, do ICE, sob a direção
da Embaixada italiana, tentamos
criar programas de colaboração
em setores estratégicos a médio e
longo prazo, e não nos deixamos
condicionar por conjunturas momentâneas desfavoráveis. O Brasil
é e será sempre um país estratégico
para a Itália.

os corredores da Federação das Industrias
do Estado de São Paulo
(Fiesp) rola a máxima
que diz que por mais alto que possa
estar o Dólar em relação ao Real, essa
diferença ainda estaria defasada em
30%. Com os indicadores mínimos
alcançados recentemente na Malásia, Indonésia, África do Sul, Turquia,
Brasil, Colômbia, Chile e México, os
operadores financeiros, nos quatro
cantos do mundo, perguntam-se o
quanto ainda poderão enfraquecer as
moedas dos países emergentes.
A abordagem padrão, para responder à pergunta, consiste em
escolher um ano de referência considerado normal e calcular o quanto se
desvalorizou a moeda de certo país
em relação àquele ano. Se a taxa de
câmbio real encontrada não for muito
distante daquela do ano de referência, afirma-se que o mercado está em
equilíbrio, e pode-se esperar uma desvalorização limitada, ou até mesmo
nenhuma desvalorização. Existe uma
metodologia alternativa. Tomemos
como exemplo o déficit do mesmo
país em seu saldo com o exterior para
tentar entender quanta desvalorização real seria necessária para cobrir
a diferença. Se a desvalorização recente, em termos reais, alcançar tal
limiar, podemos prever que a taxa de
câmbio não sofrerá outras variações.
As respostas estão corretas, mas
a pergunta está errada. Em médio
e longo prazo, as taxas de câmbio
são determinadas pelo que acontece
na economia real. Ou, para sermos
mais precisos, pela exigência segundo a qual a taxa cambial real está em
um nível que permita à economia
obter, ao mesmo tempo, um equilíbrio externo e um equilíbrio interno
(nenhuma pressão ligada à inflação).
Em curto prazo, são determinadas
por avaliações puramente financeiras; por isso, tendem a apresentar
movimentos exagerados.
Tomamos como exemplo uma
hipotética sociedade comercial e varejista latino-americana, que ficou

endividada em dólares junto a financiadores estrangeiros para construir
um shopping center em seu país. Os
empréstimos são aprovisionados como garantia. Quanto maior o valor
da garantia, maior o empréstimo
em dólares. Supomos que o preço
de um recurso natural, que representa a mais importante matéria
de exportação do país, tenha uma
queda abrupta (como aconteceu
recentemente). A taxa de câmbio
(nominal e real) irá, consequentemente, se desvalorizar, dando início
a um processo de ajustes. Mas entrará em jogo um segundo fator que,
nos manuais, não é contemplado.
Depois da desvalorização da moeda
nacional, a garantia, calculada em
dólares, perdeu valor. Esta desvalorização da garantia representa uma
violação dos acordos de empréstimos, e os credores começam a pedir
que o devedor forneça novas garantias ou reduza o endividamento,
devolvendo parte do empréstimo.
Para reembolsar a dívida, a empresa
precisa comprar dólares. Se a dívida em circulação for muito alta, e
muitas empresas se encontrarem
na mesma posição, a demanda por
dólares irá provocar uma ulterior
desvalorização no câmbio e isso fará com que o valor diminua ainda
mais. O processo continua até que
a moeda nacional não perde grande
parte do seu valor. Depois de alguns
dias, ou semanas, provavelmente a
taxa cambial será inferior do justificado pela necessidade de corrigir
a balança de pagamentos. O motivo
deste overshoooting é a coexistência de grandes dívidas em moeda
exterior e vínculos financeiros (o colateral). Os Bancos Centrais podem
intervir nos mercados e vender suas
reservas para compensar o desempenho dos prestadores exteriores.
Mas é necessário que as autoridades
tenham as reservas necessárias e a
vontade de abrir mão (pelo menos
temporariamente) da flutuação dos
câmbios, e nem todos satisfazem
ambos os requisitos.

A repentina desaceleração do
crescimento é outro componente deste mecanismo de correção
dos overshoootings. O baque sofrido inicialmente pelas exportações
provavelmente levará a uma freada
do crescimento, e a súbita redução
do endividamento imposto pelos
credores externos irá provocar um
ulterior e mais rápido ajuste da balança. A retomada das importações
deflagrada pela desvalorização da
moeda pode ajudar, mas, frequentemente, demora muito tempo. A
forma mais rápida para o ajuste
é uma redução da demanda e das
importações, o que acontece com
frequência. Os setores mais prejudicados são o da geração de empregos,
como vemos hoje nas economias
emergentes. Os operadores financeiros sofrem, mas sofrem ainda
mais, com toda a probabilidade, os
cidadãos. As atuais turbulências dos
mercados emergentes estão destinadas a durar por longo tempo, e
serão eles — os cidadãos — as verdadeiras vítimas.
c o mun it à it a lia n a | se te mb ro 2 0 1 5
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Occhiali pop

Dilma recebe CEO da Fiat

O

E

s óculos de sol italianos são cada vez mais populares no
mundo. Em 2014, as exportações superaram 1,9 bilhões
de euros, um aumento de 10%, comparado ao ano anterior.
Os maiores clientes são Estados Unidos, França e Espanha.
Entre os 20 principais destinos em aumento há Reino Unido,
China, Japão, Turquia e África do Sul. A União Europeia é
responsável por 37,5% das exportações, enquanto 52% das
importações vêm da Ásia Oriental, principalmente da China.

Golpe no ar

E

m entrevista à Ansa, o filho do ex-presidente João Goulart
afirmou que o Brasil poderá sofrer um golpe para derrubar
a atual presidente. “O Brasil está enfrentando uma campanha
insensata e antidemocrática para derrubar a presidente constitucional Dilma Rousseff e, se isso ocorrer, o resto da América do
Sul sofrerá as consequências”, afirmou João Vicente Goulart,
em Brasília. Ele afirmou que, em 1964, a marcha pela família e
pela liberdade foi coordenada por um padre norte-americano e
era a “coreografia prévia que queriam os militares”. Agora, não
haverá um golpe militar, afirma. “O que buscam alguns é um
novo golpe baixo em um novo estilo”, finalizou.

Melhor cozinha do mundo

S

e você perguntar a um italiano onde se encontra a melhor comida, quase sempre a resposta será “na casa da
minha mãe”, mas, quando se trata de regiões, a resposta mais
provável será “na Emília-Romanha”. De acordo com a Forbes, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bolonha são
as cidades onde a cozinha alcança um nível de qualidade excepcional nos produtos e no preparo. A publicação classifica a
região do vinho Lambrusco como um dos mais belos ambientes rústicos da Itália, que parece “perdido no tempo”.

As mais fotografadas

O

ranking das 12 cidades mais fotografadas no mundo inclui
três italianas: Roma, Veneza e Florença. A lista elaborada
pelo Washington Post, com base nas fotos coletadas através do site
Panoramio, é encabeçada por Nova York, com a espiral do museu
Solomon R. Guggenheim, seguido pela capital italiana, que, contra todas as expectativas, tem mais compartilhada a escadaria de
Trinità dei Monti, na Piazza di Spagna, e não o Coliseu.

Hotel 7 estrelas

Q

ual é o hotel mais luxuoso do mundo? Segundo a Forbes, é o Seven Stars Galleria di Milano, o sete estrelas
situado na capital da moda, o único que recebeu a certificação
oficial do Société Générale de Surveillance (SGS) de Genebra.
Fundado por Alessandro Rosso em 2007, foi projetado pelo
arquiteto Ettore Mocchetti, que fez uso de um design de vanguarda e da alta tecnologia. A diária na suíte de mais de 500
m² custa 15 mil euros e oferece um serviço de mordomo 24
horas, além de um chef pessoal.
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A maior operadora de
energia solar no Brasil

Poesia bilíngue

O

escritor Cássio Junqueira lançou, na Bienal do Livro
do Rio, em setembro, seu segundo de livro de poesia
em português e italiano. Uns Versos (Alcuni Versi), publicado pela Editora Comunità, conta com organização, prefácio
e tradução para o italiano de Amina Di Munno. Quatro dias
antes, o lançamento foi feito em São Paulo, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, com direito a um sarau com as
cantoras Célia e Carmen Queiroz, os compositores Irineu
de Palmira e Zé de Riba, e os atores Cris Nicolotti, Rubens
Caribé, Marcos Damigo, Oswaldo Mendes e Alexandre
Barros. Em Uns Versos, o autor “se aproxima mais acentuadamente dos cânones da poesia contemporânea, da fusão
dos elementos de vanguarda e antigos já existentes
a partir de Baudelaire, ou
ainda daquela oscilação entre a tendência à liberdade
do verso e o respeito e a estrutura métrica e estilística
tradicionais”, explica Amina Di Munno no prefácio.

Corritalia Brasile

A

quinta edição da corrida ítalo-brasileira vai acontecer no
dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro. O projeto foi apresentado pelo organizador Alfredo Apicella no Terraço Belvedere
do Consulado italiano do Rio, junto ao campeão olímpico da
maratona de 2004 em Atenas, Stefano Baldini, que participou
da corrida no ano passado. O evento simboliza o encontro das
comunidades brasileira e italiana através do esporte. Corritalia
Brasile oferece duas opções: 15 km de corrida ou 5 km de caminhada. A corrida é aberta a todos os corredores.

É proibido morrer

D

esde o dia 5 de agosto, na cidadezinha medieval Sellia,
na Calábria, é “proibido morrer”. Com 500 habitantes e mais de 60% da população idosa, Sellia perdeu quase
um terço de seus habitantes. O médico e prefeito da cidade, Davide Zicchinella, estabeleceu a “proibição de morrer”,
convidando os cidadãos a se preocuparem com a própria
saúde. A lei prevê incentivos para manter a boa saúde e sanções para quem demonstrar desinteresse. Foi aberto um
centro de saúde e estabelecida uma rede de transporte para
hospitais. A resposta dos cidadãos foi animadora: cem pessoas fizeram uso da estrutura médica em apenas um mês.

A

multinacional italiana Enel é uma das vencedoras do
7º Leilão de Energia de Reserva, o que vai lhe permitir
a construção de três novas usinas fotovoltaicas: Horizonte
(103 MW), Lapa (158 MW) e Nova Olinda (292 MW) — as
duas primeiras na Bahia e terceira no Piauí. Para construir
os novos complexos, que deverão entrar em operação em
2017, serão investidos 600 milhões de dólares. A instalação faz com que a empresa se torne a maior operadora de
energia solar no país. Em comunicado, a empresa também
informou que as usinas Fontes Solar I e II, em Pernambuco,
já estão produzindo. Com capacidade instalada de 11 MW,
são as maiores usinas solares do país e vão trabalhar em
conjunto com a usina eólica de Fontes dos Ventos. Ambas
receberam investimentos de 18 milhões de dólares e poderão gerar 17 GWh por ano. Segundo a Enel, a combinação
de energia solar e eólica em uma única planta visa garantir
um suprimento estável, além de reduzir os efeitos decorrentes das variações climáticas o impacto ambiental. A planta
híbrida vai gerar 340 GWh por ano — o equivalente às necessidades energéticas anuais de 170 mil famílias.

Expo incentiva exportações

A

participação na Expo significa um forte investimento em imagem, o que abre as portas para os mercados
estrangeiros. A Nuova Castelli, empresa de Reggio Emilia
gigante na produção de queijo Dop e Stg, como o parmigiano reggiano, com um faturamento de mais de 500 milhões,
mais de mil empregados e 20 estabelecimentos na Itália,
contou com um estande próprio no pavilhão Cibus è Italia.
Os encontros com delegações de outros países já começaram
a render frutos. “Depois de alguns encontros, demos início
aos procedimentos necessários para obter as certificações
para poder exportar”, confirmou à imprensa italiana o CEO
da empresa, Luigi Fici. Fundada em 1892 ela poderá finalmente ultrapassar as fronteiras europeias: hoje, 95% dos
ganhos provêm do continente. França, Reino Unido, Alemanha e Escandinávia estão entre os principais importadores.
Brasil, Chile, Argentina, Bolívia, Filipinas e Coreia do Sul podem representar territórios a serem “conquistados”.

BCF abre escritório na Itália

A

empresa paulista BCF Plásticos, que fabrica produtos em
PVC, como divisórias de móveis, portas e box sanfonados,
inaugurou um escritório na Itália, que terá atuação em toda a
Europa. O objetivo é expandir as fronteiras comerciais entre
diferentes países, desenvolver novos produtos e estimular o
intercâmbio tecnológico com o Brasil, entre outras atividades.
De acordo com o diretor de negócios internacionais, Fabio Basili, a expansão para a Europa vai criar oportunidades.

m visita ao Brasil, o CEO da Fiat Chrysler Automobiles
(FCA), Sergio Marchionne, foi recebido no dia 3 de setembro pela presidente Dilma, em Brasília. A reunião aconteceu
após um encontro com o vice-mandatário Michel Temer. É
a segunda vez que Marchionne, vem ao país em 2015, após
inaugurar, em abril, a fábrica de Goiana (PE), com a presença de Dilma. Em nota oficial, o grupo automobilístico afirma
que “encontros de atualização sobre o desenvolvimento da
situação econômica dos mercados fazem parte das atividades
normais” do CEO da FCA, que tem no Brasil o seu segundo
maior mercado, depois dos Estados Unidos.

Itália na Abav

A

agência italiana de turismo, o Enit, já divulgou os participantes italianos que estarão presentes no maior
evento de turismo do continente: a Expo Internacional de
Turismo, realizada pela Associação Brasileira de Agências de
Viagens (Abav), de 24 a 26 de setembro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo. O estande de 80 m² vai
reunir representantes de Roma Capitale, da Regione Campania e das agências de Turismo Leptistour, Voglio Volare
Viaggi e King Holiday Srl.

Petroleiro no Brasil

A

empresa financeira Sace, liderada por Alessandro
Castellano, continua a financiar o setor oil & gas.
Um montante de 300 milhões de dólares foi investido na
construção do navio petroleiro FPSO Cidade de Saquarema, na Bacia de Santos. A embarcação, cujo casco partirá da
China, terá capacidade para estocar 1,6 milhões de barris,
controlada por uma joint venture de empresas associadas
à holandesa Sbm, como a Queiroz Galvão Óleo e Gás, Mitsubishi Corporation e Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. O
projeto vale cerca de 1,5 bilhões de dólares, financiado por
um pool internacional de 16 bancos e quatro agências de
exportação de crédito. Além da Sace, apostaram no empreendimento a holandesa Atradius, a japonesa Nexi e a
britânica Ukef.

Descoberta italiana no Egito

A

empresa italiana Eni está até agora festejando o que
foi descrita pelos especialistas como “a maior descoberta de gás do Mediterrâneo”. A notícia foi divulgada no
final de agosto pela imprensa do país. O tesouro estaria
junto a uma área de exploração no Egito, denominada Zohr, a 1450 metros de profundidade. Fala-se de 850 bilhões
de metros cúbicos de gás ao longo de 100 quilômetros
quadrados. Para explorar o local, há um acordo assinado
com a Egyptian Natural Gas Holding Company (Egas). O
primeiro-ministro italiano Matteo Renzi, além de parabenizar a Eni pelo trabalho, telefonou para o presidente
egípcio Abdel Fattah Al-Sisi para falar sobre a descoberta
e as perspectivas de desenvolvimento que se abrem para a
região, onde a empresa italiana atua na exploração de gás
desde a década de 1960.
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futuro
O
em construção
Empresa italiana projeta cidade inteligente financiada por
empresários do Piemonte e da Lombardia no Ceará e promete
revolucionar o conceito de habitação social com tecnologias
inovadoras e ideias sustentáveis integradas com a natureza
Stefania Pelusi

O

futuro já chegou, ou, pelo menos, está em
fase de realização no interior do Ceará, a
55 km de Fortaleza. Em Croatá, no município de São Gonçalo do Amarante, está
sendo construída a primeira smart city social do país,
ou seja, uma cidade inteligente com habitações sociais
que transformará a vida das pessoas e o seu entorno.
A nova cidade se chama Croatá Laguna Ecopark e tem
as raízes na Itália: o projeto é da empresa Planet Idea,
de Turim, e a parte arquitetônica foi desenvolvida pela
ReCS Architects, cuja sede fica em Parma.
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— O nosso projeto não é trazer
um grande complexo imobiliário
tipo cidade-dormitório, e sim criar
uma cidade independente em todos os aspectos, com o seu centro
comercial, a sua área industrial e os
diferentes serviços agregados que
fazem com que, em um curto intervalo de tempo, se torne o centro
catalítico de serviços para toda a
área — explica à Comunità Gianni
Savio, diretor geral da Planet Idea,
do seu escritório em Fortaleza. De
acordo com ele, o objetivo é criar
uma cidade inteligente em áreas
onde há um forte déficit habitacional e, ao mesmo tempo, um grande
déficit de outros serviços.

O primeiro experimento já está
tomando forma e a previsão é concluir a primeira fase dos trabalhos
em 2016, constituída por 150 casas
e toda a infraestrutura — estradas,
rede elétrica, iluminação pública,
rede de água e esgoto e sistema de
drenagem de águas pluviais.
Ao ser perguntado por que escolheram o interior do Ceará, Savio
responde que a localização é estratégica. Croatá faz parte de uma
região valorizada dia após dia por
causa do crescimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém
(CIPP). Por isso, é considerada o
“Eldorado do Ceará” pelos investidores. O porto do Pecém está
destinado a se tornar, até 2025,
o segundo porto em movimentação de cargas, depois do Porto de
Santos (SP). Na mesma área, os
coreanos da Posco e da Dongkuk,
em parceria com a Vale, estão construindo a Companhia Siderúrgica
do Pecém (CSP), maior obra com

capital privado do Brasil, um investimento de cinco bilhões de dólares,
que deve gerar oito mil empregos.
— Estes grandes investimentos, que estão sendo realizados na
região, tanto em infraestrutura
quanto em termos de empreendedorismo, chamaram a nossa
atenção e nos levaram a fazer uma
pesquisa com o Politécnico de
Milão sobre o crescimento da
população, vinculada a tais assentamentos — comenta o italiano.
Segundo as projeções da prefeitura de São Gonçalo do Amarante, a
população vai passar dos 45 mil habitantes atuais para 150 mil em 2020.

“O verdadeiro diferencial
não é o apartamento em
si. O salto de qualidade
será dado ao sair de
casa. Em vez de morar
em um bairro anônimo
do subúrbio, o cidadão
estará imerso em
um sistema capaz de
responder em tempo
real a todas as grandes e
pequenas necessidades
da vida cotidiana”
Gianni Savio, diretor geral da italiana
Planet Idea, responsável pelo projeto

Uma cidade inteligente
para todos os bolsos no
Eldorado do Ceará
A novidade do projeto da Planet
Idea é a combinação da cidade inteligente com a necessidade de
habitações populares do programa
do governo brasileiro Minha Casa
Minha Vida.
— É um projeto revolucionário, pois subverte um conceito até
agora seguido, o de construir cidades inteligentes de nova fundação.
Não envolve grandes investimentos
decididos de cima para construir assentamentos destinados à elite. São
operações de construção civil economicamente sustentáveis, localizadas
em áreas periféricas, onde os custos
mais baixos para adquirir o território de assentamento são usados para
equipar a cidade com infraestrutura
e serviços inovadores. Desta forma,
a cidade se torna uma ideia democrática, que pode ser usada pelas
autoridades locais para intervir em
situações de emergência habitacional — destaca o CEO.
A cidade inteligente é financiada
por
empresários,
sobretudo da região italiana do
Piemonte e da Lombardia, que
acreditaram no projeto. Savio explica que esse tipo de financiamento
foi feito para demonstrar sua viabilidade, por empréstimos através

No final de julho,
o CEO de Planet
Idea, Gianni Savio,
apresentou na
Expo de Milão a
cidade inteligente
de Croatá, a 55
km de Fortaleza

de crowdfunding. Segundo o empreendedor, o desafio é provar que
o projeto pode ser realizado dentro
dos valores do programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento
contará ainda com uma grande lagoa natural, que proporcionará
lazer, além de amplos espaços verdes pra relaxar e socializar.
— Os moradores podem escolher entre cinco e sete modelos
de estilos diferentes, mas que não
alteram a harmonia do conjunto,
para evitar uma anarquia em nível
arquitetônico, típica do crescimento desorganizado. As casas vão das
mais tradicionais às mais modernas, todas harmonizadas no design
e nas cores. Mas o verdadeiro diferencial para os cidadãos de Croatá
não é o apartamento em si. O salto de qualidade será dado ao sair
de casa. Em vez de morar em um
c o mun it à it a lia n a | se te mb ro 2 0 1 5
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bairro anônimo do subúrbio, estará
imerso num sistema integrado e social, capaz de responder em tempo
real a todas as grandes e pequenas
necessidades da vida cotidiana —
ilustra Savio, enquanto mostra as
imagens da futura cidade.
O projeto foi apresentado no
final de julho na Itália durante um
seminário sobre as oportunidades
no Nordeste do Brasil, organizado
no Pavilhão brasileiro da Expo pela
Câmara de Comércio Ítalo-brasileira de São Paulo e Fortaleza, em
parceria com a Apex-Brasil.
Sinal wi-fi liberado e
aplicativo específico para
os moradores solicitarem
serviços de transporte
alternativo e de baby-sitter
entre os benefícios do
“villaggio inteligente”
Entre as vantagens de morar numa
cidade inteligente, o habitante terá à
disposição facilidades tecnológicas,
como redes wi-fi em toda a área, reaproveitamento das águas residuais,
controle computadorizado da iluminação pública e praças dotadas de
equipamentos esportivos que geram
energia. Savio revela que está sendo finalizado o aplicativo destinado
especialmente para os moradores
do complexo, graças ao qual será
possível utilizar serviços inovadores, como pagamentos através do
smartphone, compartilhamento de
bicicletas e motos e solicitação de
serviços de baby-sitter.
— Estamos introduzindo na
cidade inteligente um conceito
inovador: a rede social para trocar
informações em nível local, agregando pessoas do mesmo lugar,
que compartilham o mesmo interesse — explica Savio.
A tecnologia, além de auxiliar
os moradores nas necessidades de

O Croatá Laguna
Ecopark vai ocupar uma
área de 330 hectares
e será o lar de 20 mil
pessoas. A primeira fase
de urbanização deve ser
concluída até maio de
2016. Além dos edifícios
residenciais, haverá
lotes para atividades
comerciais e industriais
22

CrisTAliZAÇão
CApilAr de
diAMANTe
todos os dias, oferece ajuda para
desenvolver programas sociais.
— Estamos trabalhando com
algumas estruturas na Itália, que desenvolvem projetos sociais e estão
ligadas a associações internacionais,
como Save The Children e Nações
Unidas — revela Savio, citando a
realização de cursos de prevenção
médica, nutrição, alfabetização digital e hortas compartilhadas.
O diretor do empreendimento
acredita que a social smart
city é o futuro
A cidade inteligente combina arquitetura e urbanística, serviços, áreas
verdes, alta tecnologia, energias renováveis e programas sociais. Para
o diretor da Planet Idea, o formato
pode ser usado em outros contextos da América do Sul e da África.
— Nós queremos demonstrar
que, de agora em diante, as cidades
deverão ser cada vez mais inteligentes. Recentemente, vários meios de
imprensa divulgaram as projeções
das Nações Unidas para o ano de
2050, mostrando que, se continuarmos assim, necessitaremos de mais
dois planetas para mantermos nosso padrão de consumo. É necessário
acelerar os tempos para criar projetos
ecologicamente sustentáveis e não
limitados a um único edifício, projetando complexos imobiliários que
integrem todas as ideias inteligentes
presentes no mundo — afirma Savio.
Além disso, a ideia da social
smart city insere-se em um contexto internacional, que identifica,
sobretudo nos países emergentes,
dois fenômenos: o primeiro é que os
fluxos migratórios dos campos levarão a população que vive nas cidades
dos atuais 50% a um percentual de
80% nos próximos 25 anos.
— O segundo fenômeno é que,
hoje, 27% da população mundial
têm menos de 15 anos. Isso quer
dizer que, nos próximos anos, essas
pessoas entrarão para o mercado de
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Acima, o show room
do Croatá Laguna
Ecopark em fase de
acabamento. Ao lado,
o projeto inicial

Uma explosão de brilho
nos seUs cabelos!

trabalho e precisarão de casas e de
serviços. Essa tipologia de cidade
nasce para gerir de forma ordenada
tais fluxos com serviços inovadores
— conclui o diretor, acreditando
que a social smart city é a solução
para o futuro.

Um ritual de beleza que combina
tecnologia inovadora com extrato de
sementes de linhaça, ácidos graxos
naturais, vitaminas e ômega-6,
garantindo aos cabelos uma
ultra recarga de luminosidade para
um brilho inigualável e duradouro.

Os seis pilares da
social smart city

1.

Planejamento urbano e organização
O planejamento segue o conceito de equilíbrio entre as áreas
residenciais, comerciais e industriais, favorece viagens curtas, com
caminhos para pedestres e ciclovias em locais seguros e sombreados, e mantém a cidade viva durante todo o dia.

2.

A arquitetura além das regras
tradicionais da habitação social
As habitações possuem dimensões padronizadas (impostas pelos
programas governamentais) e ao mesmo tempo mantêm a alta qualidade na composição, em sintonia com o território.

3.

Tecnologia, o coração da social smart city
Entre as diferentes tecnologias presentes, há o Planet App, um
aplicativo dedicado aos serviços da smart city. A ferramenta permite
a todos os cidadãos consultar dados, monitorar os custos e os consumos, usar serviços (bike e moto sharing) e interagir com as outras
pessoas da comunidade.

4.

Serviços, uma rede de oportunidades
que compõe o tecido urbano
A mobilidade inteligente é a nova fronteira para reduzir o desperdício
e a poluição, criar economias de escala, relacionadas com o deslocamento de pessoas e mercadorias, melhorar a logística, reduzir os
custos e otimizar os deslocamentos.

5.

Pessoas, uma comunidade
aberta às exigências de todos
Todos fazem parte do centro da vida em comunidade, organizada segundo as atividades, como bibliotecas digitais, food sharing (compartilhar os alimentos em excesso) e hortas urbanas. A cidadania ativa
favorece a sociabilidade, a segurança e o bem-estar.

6.

Meio ambiente: um recurso, mil oportunidades
A energia limpa é obtida por meio da gestão da iluminação pública computadorizada, da rede hídrica que reutiliza as águas cinza e
da chuva, do controle através de sensores a fim de otimizar o custo
do serviço de coleta dos resíduos e da rede elétrica subterrânea.

Consulte seu cabeleireiro e surpreenda-se!
PRÓXIMO AOS CABELEIREIROS DO MUNDO TODO,
COM ORGULHO E PAIXÃO.
SAC 08000 212652 • Academia ALFAPARF: 11 3174-1613
WWW.ALFAPARFEDUC.COM.BR • WWW.ALFAPARF.COM

Turismo

Férias
sem pesar
no bolso

No verão deste ano, os italianos privilegiaram o turismo
nacional e descobriram lugares únicos e cheios de
encantos, como as praias banhadas pelo mar Jônico.
Quem foi para o exterior, optou por roteiros alternativos
e rede de hospedagem gratuita para economizar

— As mudanças culturais e
econômicas alteraram o tipo de
férias dos italianos. A duração se
encurta e se tenta estender com os
finais de semana e os feriados durante o ano. Apesar de agosto ser o
mês preferido dos italianos, houve
um aumento em outros períodos
— explica o presidente de Federalberghi, Bernabò Bocca.
Em setembro, por exemplo, a
quantidade de viajantes de férias
aumentou em um milhão em comparação ao mesmo período do ano
passado. Bocca acredita que a escolha
é fruto de preços mais convenientes
por causa da menor procura.

Davide Vergnani

Stefania Pelusi

N

o verão de 2015, os
italianos escolheram
o litoral para relaxar e
curtir a estação. Após
a queda dos últimos anos, este ano
foi marcado pelo retorno às localidades balneárias, escolhidas por
54% dos italianos.
— Graças ao sol e ao clima favorável, finalmente houve uma
reviravolta em comparação às estações magras dos últimos anos
— observa o responsável pela Cna
Balneatori, Cristiano Tomei.
De acordo com a pesquisa
de Federalberghi, a principal organização hoteleira, de junho a
setembro deste ano, 30,4 milhões
de italianos viajaram ou estão viajando, ou seja, cerca da metade da
população. O resultado é satisfatório se comparado com os dados do
ano passado. Em 2014, 28 milhões
de pessoas viajaram. Apesar dos
bons resultados, a pesquisa mostra que os italianos ainda sentem
os efeitos da crise econômica: 81%,
ou seja, quase 25 milhões, optaram
pelas belezas nacionais.

A Puglia foi a região escolhida
pela romagnola Sara Palazzini,
que mergulhou nas águas
da gruta da Poesia em Roca
Vecchia e em Torre Sant’Andrea

Fundada há
mais de dois
mil anos, Lecce
é conhecida
como a Florença
do Sul devido
ao patrimônio
barroco do seu
centro histórico,
em particular, na
Piazza del Duomo
(acima), sem falar
nas ruínas da
Roma Imperial,
como o anfiteatro
do século II d.C.

“Lecce é
maravilhosamente
barroca. Todos os
seus palácios e
ruas parecem um
cartão-postal”
Sara Palazzini, turista italiana
As belas praias do sul da
Bota conquistam os italianos
Entre as metas preferidas dos turistas este ano, se destacam as praias
da Puglia, Sicília, Sardenha e Calábria, todas no sul da península. A
região meridional foi escolhida pela romagnola Sara Palazzini e pelo
seu marido de San Marino, Davide
Vergnani. No início de setembro,
eles viajaram para a Puglia.
— Escolhemos essa região porque
queríamos passar as férias na praia e

24
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Laura Castellani

também porque era possível chegar
de carro, uma comodidade para mim,
que estou no sexto mês de gravidez
— conta à Comunità Palazzini.
O jovem casal adora viajar e
conhecer lugares novos. No ano
passado foram aos Estados Unidos,
enquanto este ano optaram por
férias mais tranquilas — mas não
menos emocionantes.
— O que mais me impressionou
da Puglia foi o mar. É belíssimo! —
afirma Sara, ainda com brilho nos
olhos.
Quem conhece o Salento (território no extremo sul da Puglia que
ganhou o apelido de Salto da Bota) concorda com ela: a vista para
o mar Jônico é um espetáculo da

natureza em meio a águas transparentes e areia finíssima.
O casal dividiu a viagem em
várias etapas. Em Alberobello e Cisternino, visitaram e dormiram em
um local classificado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco: os
trulli, antigas construções de pedra com telhados cônicos. Depois,
passearam pelas pequenas ruas de
Ostuni e Lecce, no sul da Puglia, conhecida como a Florença do sul.
— Lecce é maravilhosamente
barroca. Todos os seus palácios e
ruas parecem um cartão-postal —
comenta a italiana, que trabalha
como educadora.
Para conhecer melhor o litoral
do mar Adriático, se hospedaram
em Roca Vecchia, onde mergulharam em uma das dez piscinas
naturais mais bonitas do mundo,
na sugestiva gruta da Poesia. Em
seguida, prosseguiram para Torre
Lapillo, que serviu de base para conhecer as praias do litoral jônico.
26

Web, uma aliada na
hora de planejar a
viagem sem gastar muito
A Itália não foi a única meta dos italianos nesse verão. Cinco milhões de
pessoas não abriram mão de ir para
fora do país. Porém, em época de
vacas magras, a opção foi substituir
destinos distantes pelas capitais europeias, mais acessíveis. Foi o caso
da professora de uma escola primária de Bolonha, Laura Castellani.

setembro 2015 | comunitàitaliana

Destinos concorridos
da Puglia foram
Alberobello, que, com
os seus Trulli, entrou
na lista de Patrimônio
da Humanidade da
Unesco, e Ostuni,
conhecida como cittá
bianca devido ao
seu pitoresco centro
histórico

N

essas férias, muitos turistas visitaram Matera,
a cittá dei sassi, capital europeia da cultura de
2019. Com seus nove mil anos de história, a capital
da Basilicata encanta, com as suas magníficas igrejas rupestres. A particularidade são as casas escavadas na rocha, onde as fendas naturais serviam de
abrigo aos povos nômades.
— Parece congelada no tempo. Ao passear pelas ruas, me senti como num presépio. Cada canto merece ser fotografado. É uma cidade mágica,
especialmente com a luz do crepúsculo — relata
a italiana da Emília-Romanha Sara Palazzini, que
visitou a cidade em setembro.

A professora italiana Laura Castellani, que
viajou de bicicleta, ficou impressionada com
as sugestivas paisagens da Holanda e a boa
recepção dos seus habitantes

Arquivo pessoal

Capital europeia
da cultura de 2019
Sara Palazzini

Na costa do mar
Jônico, a areia
branca e as águas
límpidas de Torre
Lapillo conquistaram
o jornal britânico
The Guardian,
que recentemente
publicou o ranking
das “dez praias mais
belas do mundo, das
quais provavelmente
você nunca
ouviu falar”

— Eu queria muito viajar, mas
tinha duas limitações. A primeira é
que eu não tinha muitos recursos
à disposição; a segunda é que não
tinha amigos livres para viajar comigo naquela época. Ao navegar
pela internet, achei o site cercocompagnidiviaggio.it, que conecta
pessoas que querem viajar — relata
à Comunità.

Em poucos dias,
Laura entrou em
contato com várias
pessoas, até que
um rapaz de Milão
lhe propôs preparar
as malas rumo à
Holanda, conhecendo
Amsterdã e outras
cidades de bicicleta
durante uma semana

Em poucos dias, Laura, de 30
anos, entrou em contato com várias pessoas, até que um rapaz de
Milão lhe propôs preparar as malas
rumo à Holanda, conhecendo Amsterdã e outras cidades de bicicleta
durante uma semana. Para a hospedagem, ela recorreu mais uma
vez à internet e acessou o couchsurfing, uma rede que conecta turistas
de todo o mundo em busca de hospedagem grátis e companhia.
— A escolha do couchsurfing
juntou tanto a ideia de economizar, pois a Holanda é bastante cara,
quanto a oportunidade de conhecer pessoas que vivem nas cidades
que visitamos. Isso nos permitiu
conhecer melhor o lugar — salienta a turista, que considerou a
experiência muito positiva.
O que mais a impressionou foi
a recepção e a confiança dos anfitriões: alguns prepararam pratos,
outros os levaram de passeio pela cidade e teve até quem lhes deixou as
chaves de casa. Laura ficou encantada com as paisagens holandesas
e já está pensando nas próximas férias: “quem sabe no Brasil”.
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T
esouro
vira casa de
todos na

Fotos: Paolo Giandotti

cidade
eterna

O presidente Matarella abre as portas do palácio Quirinal, onde
o público pode admirar um patrimônio cultural único no mundo
Gina Marques
De Roma

M

onumental,
dominando uma das sete
colinas de Roma, há
mais de quatro séculos centro do poder e hoje sede da
Presidência da Republica da Itália.
O palácio Quirinal agora pode ser
visitado: o presidente Sergio Matarella decidiu abrir as portas de sua
residência ao público. A iniciativa
aproxima a máxima instituição do
Estado das pessoas comuns, que podem descobrir segredos e tesouros
deste patrimônio cultural de valor
inestimável. O palácio abrange uma
área de 110.500 m². Trata-se do
sexto maior palácio do mundo em
termos de área e a segunda maior
residência de um chefe de Estado,
depois do Ak Saray, em Ankara, na
Turquia. Para comparação, a Casa Branca nos Estados Unidos é 20
vezes menor, com 5.100 m². Sua
história tem mais de dois mil anos.
A posição é privilegiada, no alto da
colina Quirinal, onde a primeira
construção foi um templo pagão.
Em seguida, o imperador Augusto
(63 a.C. – 14 d. C.) mandou erguer
uma torre dedicada ao seu melhor
amigo e conselheiro, Caio Mecenas
28

(68–8 a.C.), transformando-o em
um ponto de agregação de artistas.
O atual palácio foi construído
durante o Renascimento, a partir de
1583, quando o papa Gregório XIII
encomendou o projeto de residência de verão ao arquiteto Ottaviano
Mascarino. Os trabalhos terminaram em 1585, mas, no mesmo ano,
a morte do pontífice impediu que
Mascarino continuasse a obra.
O Quirinal foi residência de verão de 30 papas até o ano de 1870
quando, com a queda do Estado
Pontifício e a Unificação da Itália,
passou a ser a casa real da família
Savoia, até 1946. Neste ano, com o
fim da monarquia e o nascimento
da República Italiana, o palácio se
transformou na sede da presidência.
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O palácio que hoje
abriga o presidente
Sergio Matarella já
hospedou papas

— Esta é uma maneira de
transformar o Palácio Quirinal concretamente na casa de todos em
nosso país. Também será ótimo receber aqui tantos turistas e estrangeiros
— afirmou o presidente Matarella na
abertura oficial ao público.
Lustres de Murano, obras
de Guido Reni, porcelana do
século XVIII e mais de 100
carruagens entre os tesouros
Agora o público pode “entrar” na
história da Itália, inclusive no gabinete presidencial, que foi nobre
estúdio real, e nas salas onde os
papas encontravam pessoas importantes, nas quais hoje o presidente
recebe os embaixadores. O acervo
é digno dos maiores museus do
mundo, mas a diferença é que o

Quirinal é sede da vida residencial
e da instituição de poder.
A Sala das Tapeçarias, os enormes lustres de Murano, a sala dos
Mapas do mundo, a Capela Paulina,
onde o rei Umberto II se casou com
Maria José e agora abrigam concertos de câmara, são algumas das 1.200
salas que podem ser admiradas,

“Esta é uma maneira de
transformar o Palácio
Quirinal concretamente
na casa de todos em nosso
país. Será ótimo receber
turistas e estrangeiros”
Sergio Matarella, presidente da Itália

junto com obras de artistas como Pietro da Cortona, Domenico
Fontana, Alessandro Specchi, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno,
Giovanni Paolo Pannini e Guido Reni. Na sala da rainha Margherita, o
vestido da monarca está exposto no
manequim como uma obra de arte,
costurado no século XIX em seda e
bordado com folhas de prata e cristais. Impressiona a grandiosidade
da coleção da sala das louças — chamada de Vasella do Quirinal — onde

Na visita ao Quirinal,
é possível admirar
(em sentido horário)
a sala del Brozino,
a entrada, o jardim,
as coleções de
livros antigos
e documentos
raríssimos, o museu
de carruagens e a
coleção de louças,
que inclui cristais e
porcelana

estão armazenados cristais, porcelanas, talheres e serviços de jantar
da família real, sendo o mais antigo
datado de 1785, que inclui nove mil
peças, totalizando 38 mil produtos
refinados feitos por artistas importantes, entre 1700 e 1800.
Vale a pena admirar ainda a coleção de 105 carruagens reais, com
carrinhos de bebês e nobres diligências usadas em matrimônios e
funerais. Além das coleções, é possível ver de perto antigos livros e
documentos raríssimos, como o texto original da Constituição da Itália.
Tudo isso aliado à paisagem, de perder o fôlego, com a cidade eterna aos
pés do visitante, acompanhada pelo
canto dos pássaros que frequentam
os quatro hectares cobertos por
magníficos jardins e suas fontes.

Reservas só
pela internet

A

reserva online é obrigatória e deve
ser feita através do site http://palazzo.quirinale.it. São dois tipos de visita:
uma com o percurso artístico e institucional que passa pelo Andar Nobre e pelo
térreo, e outra, mais completa, que custa
10 euros e inclui a Vasella, os jardins e as
carruagens, além de outras coleções.
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Joias

dos Alpes

italianos
Guilherme Aquino

Paisagens de uma
natureza intocada
entre os lagos de
Como e Mezzola
esperam pelos
turistas a apenas 120
quilômetros de Milão

O

De Novate Mezzola

vento faz a curva ali e nem fica tão longe
assim de Milão. Nesta esquina do Lago de
Como com as montanhas alpinas, a geografia da natureza dá um espetáculo a cada
instante, em estado selvagem, com o Lago de Mezzola
abrigado entre esses arranha-céus erguidos pelos movimentos tectônicos de alguns milhões de anos atrás,
na superfície de uma antiga geleira que bateu em retirada em tempos passados. A única língua de terra ali é
formada pelas margens do Como e do Mezzola, e pelo
Pian di Spagna, um velho pântano, foco de doenças até
o século XIX , quando foi saneado para dar lugar a um
solo fértil para a agricultura. Ali, o vento sopra sempre;
de manhã, na direção norte, e à tarde, faz o caminho
de volta pelo sul. Um microclima especial que permite
a exibição de todas as estrelas no céu noturno, apesar
das luzes das cidades vizinhas — como Novate Mezzola, de um lado, e Sorico, do outro.
Novate Mezzola é uma daquelas cidadezinhas italianas com menos de dois mil habitantes, algumas
galinhas, poucas vacas e tantos gatos. Cortada por uma
única linha de trem que faz baldeação poucas vezes

durante o dia, na velha estação de
apenas uma plataforma, fica encravada entre a margem do Mezzola
e o imponente Val Codera, um vale de altas montanhas, em zona
impérvia. O acesso é difícil, com
uma pedreira em atividade, quase escondida pela mata que cobre
quase toda a encosta até seus dois
mil metros de altura. A garganta de
rochas e pedras impressiona pela
largura e extensão. Não por acaso, o lugar é muito procurado por
alpinistas que, agarrados nas altas
rochas, parecem formigas quando
vistos à distância.
Muitos regatos descem pela
montanha e abastecem Lago Mezzola que, visto lá do alto, espelha
em cor esmeralda toda a imensidão
deste pedaço de paraíso sobre a terra, pouco conhecido e frequentado.
Alguns riachos cortam as imediações da cidade, e as grandes pedras
roliças pela erosão encontram-se
dispostas circularmente. Juntas,
estas rochas formam piscinas naturais, com direito a quedas d’água
— pequenas cachoeiras que garantem uma boa e natural massagem
nas costas. A temperatura em
torno dos 20 graus centígrados revigora quem precisa relaxar e abrir
o corpo para receber as boas energias do local.

Almoço em hotel-fazenda
com verduras da horta local
As casas de pedras se fundem com
a paisagem. Parece que sempre estiveram ali, desde sempre. A vida
escorre lentamente. Ninguém tem
pressa, nem os homens, nem os animais, os primeiros que vagam e os
segundos que pastam nas vizinhanças Os vizinhos se conhecem todos.
O varal, com as roupas penduradas,
transforma o quintal em um palco
cênico. As pessoas dormem com as
janelas e as portas abertas durante
o verão e as fecham apenas quando
chega o frio do inverno. A apenas
200 metros de altura acima do nível

As trilhas antigas de
velhos agricultores
e suas mulas para
o transporte de
produtos hoje são
usadas pelos turistas,
principalmente do norte
da Europa, especialistas
em valorizar espaços
pouco conhecidos
dos italianos

Pouco explorado e conhecido, a parte
norte do lago de Como oferece paisagens
únicas, como Novate Mezzola (acima) e
Bugiallo, no município de Sorico
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do mar, ela se debruça sobre o lago
como uma varanda ao ar livre. Dali se pode observar o burburinho e
o movimento dos velistas, iatistas
e kitsurfistas que cortam as águas
plácidas com os barcos e as pranchas à vela, numa intensa atividade
esportiva que se estende por toda
a parte norte, de Dervio até Cólico
numa margem, e Sorico e Gera Lario naquela oposta ao Como.
Bem mais para cima e do outro
lado do lago, fica a fração de Bugiallo, a 1.100 metros acima do nível
do mar, no território de Sorico. De
carro, são quase 20 minutos de uma
subida íngreme e sinuosa em ziguezague, numa estrada que corta o
bosque e os terraços construídos pelos homens para domar a natureza e
dela extrair o que comer e beber. O
caminho não é simples, mas se respira um ar puro que dá vontade de
engarrafá-lo o ar. Muitos sobem em
bicicletas de marcha. E, ao final, encontram um prêmio: podem tomar
um banho e almoçar por apenas dez
euros — uma recompensa enorme,
pois o cardápio é de encher os olhos
e abrir o apetite, com polentas, massas, assados e verduras colhidas na
horta ao lado. O rústico e acolhedor
hotel fazenda Giacomino, instalado
em um platô, oferece vista para os
dois lagos, o de Como à direita e o de
Mezzola à esquerda, além das montanhas por todos os lados.
Aquele é o ponto de partida para
uma bela caminhada pelo “teto” dos
lagos. Trilhas antigas, usadas por
velhos agricultores e suas mulas e
burros para o transporte dos produtos, hoje, são seguidas pelos turistas,
principalmente os do norte da Europa, especialistas em valorizar espaços
e territórios pouco conhecidos dos
italianos ou, pior, esnobados. Os próprios e poucos moradores cuidam da
manutenção dos caminhos e até da
estrada. Eles são os últimos resistentes e testemunhas de uma época em
que as encostas montanhosas eram
preferidas às margens dos lagos.

A cerca de 30 km
ao norte de Lecco,
Dervio é considerada
o paraíso da vela,
pois tem localização
privilegiada pela
qualidade dos ventos

Nos meses mais quentes,
despontam as cores da flora
alpina, entre flores e abelhas
Durante a primavera e o verão, são
concorridos os passeios pela flora alpina, em um espaço coberto
de flores, borboletas e abelhas que
produzem um mel de lamber os beiços. Aqui e lá, encontram-se casas
abandonadas pelos seus moradores, abrigos de pedra que imploram
por atenção e aguardam, pacientemente, a hora da reforma. Não
existe degradação: é uma testemunha silenciosa e típica que inspira a
imaginação de quem passa por ali.
Muitas das ruínas já foram compradas por turistas estrangeiros, que
preferem a calma e o silêncio da
montanha à agitação e ao frenesi
das localidades à beira do lago.
Longe da confusão, o hotelfazenda Giacomino representa o
último baluarte da civilização. Serve como ponto de referência para os
ciclistas resistentes e viajantes em
busca de paz e sossego. Sua área termina onde começa a alta montanha,
a parte sul dos Alpes italianos, numa reserva natural, derradeiro
pasto de rebanhos de ovelhas, com
vista cinematográfica para os picos de neve eterna. Ao longo das
trilhas, existem algumas cabanas
realizadas para a observação dos
pássaros. Trata-se de um lugar privilegiado e, por isso mesmo, eleito
pelos bandos alados de diferentes
formas e cores como zona de aterragem durante os longos voos de
migração. Um lugar encantado que
vale a pena conhecer e ao qual vale a
pena voltar — assim como fazem os
pássaros migratórios.
c o mun it à it a lia n a | se te mb ro 2 0 1 5
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Heroísmo de
comover a rainha

A partir deste mês, Comunità conta a história dos heróis
olímpicos, começando pelo maratonista italiano Dorando Pietri,
que fez história nos Jogos de Londres há mais de um século

padaria na Itália. O próprio Conan
Doyle teria contribuído de seu bolso com cinco libras esterlinas.
Naquela época, as Olimpíadas
eram reservadas aos atletas amadores. Pietri passou a receber para
participar de corridas, mas não disputou mais os Jogos. Em seus
três anos de profissional, ganhou
em torno de 200 mil liras, muito
dinheiro para a época. Ele participou duas vezes de desafios contra
o ganhador oficial da medalha de

Maurício Cannone

Cobaias olímpicas

U

m dos mais antigos heróis olímpicos italianos
ficou famoso há mais de
100 anos. Mesmo sem
ter conquistado oficialmente uma
medalha na quarta Olimpíada da
era moderna e a primeira disputada na capital britânica, Dorando
Pietri mostrou que, às vezes, no
esporte, nem sempre o mais importante é vencer. Ele entrou para
a história, enquanto o ganhador da
maratona daquela edição olímpica
é muito menos lembrado.
No cenário da épica corrida,
Londres, fazia calor naquela tarde
do verão inglês, em 24 de julho de
1908. A prova partiu do Castelo de
Windsor, residência dos monarcas
britânicos. Justamente para que
a corrida partisse daquele ponto,
fixou-se na ocasião a maratona em
42.195 metros, distância atual da
prova. Mary of Teck, então princesa
de Gales, deu oficialmente a largada.
Houve várias alternâncias na liderança da corrida até que, a cerca de
dois quilômetros do final, Dorando
Pietri assumiu a dianteira. Exausto,
desidratado, cambaleante, o italiano
com o número 19 à frente da camisa
entrou no estádio onde terminava a
prova. Faltavam 200 metros. Parecia
não saber mais o que fazer. Dirigiu-se para o sentido contrário da pista
em relação à chegada. Os árbitros
lhe indicaram o lado correto para o
qual dirigir-se. Mas ele mal conseguia ficar de pé. Caiu cinco vezes e
cinco vezes levantou-se. Foi ajudado
a reerguer-se por juízes e pela equipe
médica olímpica. Cruzou finalmente
a linha de chegada em duas horas, 54
minutos, 46 segundos e quatro décimos — para delírio dos cerca de 75
mil espectadores no estádio. O americano Johnny Hayes foi o segundo a
chegar, em duas horas, 55 minutos,
18 segundos e quatro décimos.
Os Estados Unidos protestaram.
Afinal, Pietri havia sido ajudado
32

Jovens atletas italianos simulam adaptação no Brasil
guiados pelo campeão Stefano Baldini, que conversou
com Comunità em sua passagem pelo Rio
Stefania Pelusi

para que completasse a maratona.
Hayes foi declarado o vencedor oficial da competição. Mas o caso do
italiano causou enorme comoção e
sensibilizou até a rainha Alexandra,
esposa do rei Eduardo VII, então
chefe do Estado britânico. Ela presenteou Pietri com uma taça que
era uma réplica do troféu concedido
ao vencedor.
“Façanha que nunca será
apagada dos arquivos do
esporte”, escreveu o criador
do Sherlock Holmes
A fama de Pietri correu o mundo.
Segundo fontes da época, o escritor
Arthur Conan Doyle, criador do notável personagem Sherlock Holmes,
teria sugerido essa homenagem da
rainha. Outros boatos o indicaram
como uma das pessoas que teriam
ajudado Pietri a levantar-se ao final
da maratona. Mas a versão de maior
credibilidade é que ele estava na tribuna do estádio, acompanhando a
prova, para escrever a crônica para
o jornal Daily Mail.
“A grande façanha do italiano
nunca poderá ser apagada dos arquivos do esporte, qualquer que
pudesse ser a decisão dos juízes”,
escreveu na ocasião Conan Doyle.
O célebre escritor e cronista também sugeriu ao jornal inglês de
premiar Pietri em dinheiro. Foram
arrecadadas 300 libras esterlinas para que o atleta abrisse uma
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Dorando Pietri com
o troféu entregue
especialmente pela
rainha britânica
Alexandra e em ação
nos Jogos de 1908,
em Londres

ouro de Londres — e venceu. Pietri
bateu Hayes nos Estados Unidos
ainda em 1908 e depois em 1909.
No primeiro desafio, 20 mil pessoas lotaram o Madison Square
Garden, em Nova York, e dez mil
não conseguiram entrar. Na plateia
havia muitos ítalo-americanos,
pois era maciça a presença de imigrantes do Belpaese na cidade.
Nascido em 16 de outubro de
1885 em Correggio, na província de
Reggio Emília, na Emília-Romanha,
Pietri competiu até 1911, quando
ainda nem tinha 26 anos. Morreu
em 1942, antes de completar 57.
Nome de rua em Londres, ele também inspirou o livro do escritor
italiano Giuseppe Pederiali Il Sogno
del Maratoneta (O Sonho do Maratonista), que depois virou uma série de
televisão da RAI, estrelada pelo ator
Luigi Lo Cascio, produzida em 2012.
Também lhe dedicaram canções e
várias outras homenagens.

m grupo de oito jovens, promessas da
seleção italiana de atletismo, viajaram até o
Brasil acompanhados pelo campeão olímpico da maratona de
2004 em Atenas, Stefano Baldini,
para realizar o projeto Coloriamo
di Azzurro il Cielo di Rio de Janeiro, organizado pela Federação
Italiana de Atletismo (Fidal). A
iniciativa, que visa simular o período de adaptação dos atletas para
as Olimpíadas do próximo ano, foi
apresentada no dia 6 de agosto, no
terraço do Consulado italiano.
— Fizemos uma série de testes
em vista dos próximos Jogos, com
o objetivo de ver como se comporta
o nosso corpo e o quanto demora
para se adaptar a um novo ambiente. Fomos como atletas cobaias
para aqueles que participarão do
Rio 2016, porque nós ainda somos
jovens. Talvez tentemos participar
das Olimpíadas de Tóquio ou quem
sabe daquelas de Roma (candidata à sede em 2024) — contou à
Comunità o bem-humorado campeão europeu júnior de cross de
2014, Yeman Crippa, de 18 anos.
A programação diária incluiu
testes e exames médicos na parte
da manhã e exercícios e treinamento no período da tarde, na Escola
de Educação Física do Exército, no
bairro carioca da Urca. Os dados
coletados serão elaborados pelo Comitê Cientifico da Fidal, que
criará um protocolo útil para que

os atletas olímpicos e seus técnicos
se preparem durante as delicadas
semanas que antecedem a competição internacional.
Pela primeira vez no país,
Crippa disse que não teve problemas para se adaptar ao clima e ao
fuso horário. Além dele, participaram do projeto outras promessas
olímpicas, como Yohanes Chiappinelli, campeão europeu júnior nos
3000 metros com obstáculos em
2015; Beatrice Fiorese, medalha de
prata nos Jogos Olímpicos Juvenis
em 2014; Tobia Bocchi, medalha
de prata no salto triplo no europeu
júnior; e os velocistas Leonardo

O campeão olímpico
Stefano Baldini
acompanhou os
jovens atletas da
Fidal, entre os quais
o campeão europeu
Junior Yeman Crippa
(ao lado), para
simular a adaptação
dos esportistas ao
Rio de Janeiro

Vanzo, Daniele Corsa e Ilaria Verderio, recordista italiano sub-18
nos 400 metros indoor em 2015.
O projeto começou em agosto
de 2013 com uma primeira etapa em São Paulo e se expandiu em
2014 e 2015 com outra etapa no
Rio, contando com a participação
de 21 atletas da categoria sub-20.
— O objetivo da seleção italiana de atletismo para o próximo ano
é passar os primeiros seis dias de
aclimatação em São Paulo e os últimos três dias antes da corrida na
Vila Olímpica do Rio — explicou
à Comunità Stefano Baldini, que
atualmente dirige o setor juvenil da
seleção italiana de atletismo. O projeto também possui uma conotação
cultural: o de fortalecer o elo entre os
atletas azzurri e os milhões de brasileiros de origem italiana para criar
uma atmosfera especial de atenção e
apoio aos esportistas.
Baldini não se atreveu a fazer
previsões para o próximo ano. Apenas disse que a Itália tem vários
atletas que podem ter uma ótima
performance, mas acredita que “obter futuros ouros é muito difícil”.
— De povo de corredores,
passamos a ser uma nação de saltadores; por isso, hoje somos muito
fortes no salto em altura e no salto
triplo — afirmou o ex-atleta.
Baldini: emoção ao
ganhar as Olimpíadas
é como ter um filho
No país de Vanderlei Cordeiro de Lima (o terceiro colocado na maratona
de Atenas 2004, quando foi atacado
por um pastor irlandês e perdeu a liderança), o campeão olímpico disse
que foi bem recebido. Os dois atletas se encontraram duas vezes: após
a maratona de Atenas e durante uma
competição, quando ambos acompanhavam a seleção juvenil.
— Ele é um grande campeão e
eu o respeito demais; é com certeza
o medalhista de bronze mais famoso de toda a história das Olimpíadas
modernas — comentou Baldini.
Passados 11 anos da sua medalha de ouro, ele lembra cada
instante da corrida.
— São momentos que dificilmente posso descrever. Senti a
mesma felicidade quando nasceram
os meus filhos. É realmente algo
que desejo a todos os competidores,
mas poucos ganham as Olimpíadas. Espero que o meu olhar tenha
transmitido um pouco da minha
emoção naquele dia em Atenas, até
para aqueles que assistiram pela televisão — finalizou o italiano.
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Exposição

da arte
A
Guilherme Aquino
De Milão

Exposição no
Palazzo Reale de
Milão reúne obras
nas quais a figura
materna é a principal
fonte de inspiração
dos artistas

gestação do projeto durou dois anos. Ao final,
Milão deu à luz “a grande mãe”, no ventre escuro do Palazzo Reale, no centro da cidade.
A exposição percorre o tema da maternidade declinada em quadros, esculturas, vídeos, instalações,
fotografias, performances, livros e cartazes de manifestações pela emancipação feminina. A história da arte do
século XX resgata a poliédrica figura materna com a qual
os artistas tiveram que fazer as contas desde o primeiro
sopro e que, de uma forma ou de outra, surgem como esboços, motivos principais, fontes de inspiração, de ilusão,
de conflitos, de denúncia, de entrega, de amor. A complexa
e rica pesquisa científica, capitaneada pelo curador Massimiliano Gioni, mergulhou profundamente em aspectos
pictóricos, antropológicos, sociológicos, psicanalíticos e
cinematográficos, lembrando a primeira cineasta da história, Alice Guy-Blaché, e trouxe à superfície um percurso

O Autoritratto (2006) de Pawel
Althamer pode ser admirado até
15 de novembro em Milão

34

s e t e m br o 2 0 1 5 | c o m u n it à it a lia n a

— Entre os aspectos que surgiram da pesquisa para a mostra, a
figura da Grande Mãe retorna como
uma evocação de força, uma potência criadora ligada à natureza e à
terra — comenta Beatrice Trussardi,
presidente da Fundação Trussardi,
idealizadora da exposição.

Fotos: Marco De Scalzi / Courtesy: Fondazione Nicola Trussardi, Milano

A mãe

capaz de conduzir o visitante pelos meandros maternos de luzes
e sombras. E, quem sabe, fazê-lo
compreender suas origens, de que
maneira e de qual matéria, abstrata
e concreta, é feito.
“La Grande Madre” reata o nó do laço de uma mostra
passada, “A Outra Metade da Vanguarda”, sobre o papel das artistas
nos movimentos modernos e contemporâneos, durante a primeira
metade do século XX. A atual exposição vai além: é dedicada aos
artistas de ambos os sexos e atinge
os dias de hoje. Deve ser percorrida como alguém que folheia um
álbum de fotografias, em nome da
memória individual, em diálogo silencioso com o imaginário coletivo,
consciente e inconsciente.
Há peças assinadas por artistas
que vão da mexicana Frida Kahlo
(1907-1954) à suíça Pippilost Rist.
No meio, estão outras 398 obras
de 137 artistas e autores, como a
fotógrafa americana Diane Airbus
(1923-1971), os irmãos Marcel
(1897-1968) e Suzanne Duchamp
(1889-1963), o espanhol Salvador
Dalì (1904-1989), o escritor Franz
Kafka (1893-1924), o alemão Max
Ernst (1891-1976) e sua obra La
Donna 100 Teste, replicada em 50
colagens, a japonesa Yoko Ono (que
traz o projeto social network #MyMommyIsBeautiful), o americano
Jeff Koons e o francês Roland Barthes (1915-1980), semiólogo e
representado na versão infantil,
de menino no colo da própria mãe,
em tenra idade, em uma fotografia
de família em preto e branco como
se retrata o célebre autor de A Câmera Escura. A exposição coletiva
reúne ainda a ítalo-brasileira Anna
Maiolino, de São Paulo, como única
representante da América do Sul,
junto com o pintor ítalo-argentino
Lucio Fontana (1899-1968), nascido em Rosário de Santa Fé.
A onipresença materna permeia todas as obras. Delas,
ressalta-se um mítico ponto de
partida: o arquétipo da mãe como figura universal e atemporal.
A ossatura original, criada no
princípio dos tempos e que, até
hoje, sustenta este inexorável
símbolo da vida, por definição, está presente nas figuras
frágeis do sexo forte — sim,
o feminino — capaz de suportar a dor do parto e alimentar
com o próprio corpo, através
do seio, os filhos e as filhas
próprios e dos outros (ama de
leite e útero de aluguel).

Mostra se concentra no
arquétipo materno dos
últimos 115 anos, quando
ocorreu uma profunda
transformação do papel
feminino
A ascensão do arquétipo conduziria, naturalmente, às primeiras
impressões artísticas deixadas
pelos ancestrais que viviam nas
cavernas. A concentração da mostra “apenas” nos últimos 115 anos
acontece porque, neste curto espaço de tempo, um corte brusco
ocorre na imagem consolidada
do triunvirato “criança, igreja e
cozinha”, que reduzia ao mínimo a presença exposta da mulher
na sociedade. Uma nova burguesia ganha espaço; velhos cânones
e dogmas entram em discussão.
A psicanálise detona a sua bomba sobre as relações familiares — e,
principalmente, aquela entre mães
e filhos — pelos estudos de Freud
e Jung, a mulher começa a conquistar direitos até então negados,
como o de votar e o de ter um lugar
no mercado de trabalho, acendendo o pavio curto de outras batalhas
feministas, como a liberdade sexual, e muitas ainda em curso, como
a da equiparação salarial com os
homens, apenas para citar a mais
recente. Mitos e estereótipos ganham a ribalta e são enaltecidos e
desconstruídos, ao mesmo tempo.
— Através destes múltiplos
pontos de vista, esta mostra restitui uma imagem materna menos
segura, porém, mais complexa e
potente: uma figura de mãe na qual
a nossa inteira sociedade ocidental,
por mais de um século, projetou
desejos, ânsias e aspirações individuais e coletivas — afirma o
curador Massimiliano Gioni.
Aliás, ele se tornou pai uma semana antes da abertura da exposição.
— A mostra teria sido mais
leve se eu não tivesse vivido a paternidade, em primeira pessoa… E
garanto que a mulher é o sexo forte
— comentou durante a apresentação da exposição.
Uma história da arte escrita e
pintada por homens começa a anotar e se tingir em diferentes tons
a partir da presença feminina nos

pincéis, nas esculturas. De agente
passiva, como modelos atrás das
telas, para a vanguarda da ação,
diante do cavalete, e ao contrário
no caso das lentes fotográficas. Os
movimentos da arte como o futurismo, o surrealismo e o dadaísmo
colhem em cheio esta projeção de
uma nova época. De musas a donas
de seus próprios destinos, uma luta
injusta, para elas, que não termina
nunca, parece. A primeira parte da
mostra é centrada neste período
que vai até a década de 50.
Mostra vai até 15 de
novembro e ocupa 29 salas
A segunda parte cobre as três décadas seguintes, os anos 60, 70 e
80, quando artistas emergentes
criam um novo vocabulário no qual
o corpo da mulher grita por independência e liberdade, no qual o
espaço doméstico se torna cenário
de debates e de discussão de papéis, uma extensão do que ocorre
no campo do trabalho. Uma terceira seção foi projetada para abrigar
as obras dos anos 90, mais simples
e menos agressivas, porém fortes
na interpretação de paradoxos da
vida — como a liberação e a condenação, o prazer e a dor, faces da mesma
obra que representa sentimentos
tão incompatíveis, porém existentes unicamente, apenas por causa da
tensão que os mantém unidos.

Em sentido horário: a
instalação Amazing
Grace (1993),
de Nari Ward,
com os carrinhos
abandonados em
Nova York; Le sorelle
Brown (1974-2014),
de Nicholas Nixon; a
sala Kafka; Nancy e
le gemelle (1971), de
Alice Neel; e Baloon
Venus (Red),
de Jeef Koons

Instalação de Nari Ward
dá nova vida a dezenas
de carrinhos de bebê
abandonados no Harlem
Tudo isto está exposto em 29 salas que ocupam dois mil metros
quadrados. Numa delas, dezenas
de carrinhos de bebê abandonados
e largados nas ruas de Nova York,
no Harlem, e que foram recolhidos
pelo artista jamaicano Nari Ward,
ganham uma nova vida. Ligados
por uma espécie de “cordão umbilical” de tecidos trançados, eles
formam uma instalação: Amazing
Grace (uma antiga canção americana sobre a escravidão), que
representa uma espécie de infância perdida, o começo de um novo
princípio na vida do ser humano,
no sentido do crescimento do indivíduo em uma nova etapa ou no
sentido de um destaque precoce da
tenra idade sem ter tido o tempo
e a oportunidade de vivê-la plenamente. Com a palavra, o visitante
de todas as mães: a consciência de
cada um, filho desta ou daquela senhora ou senhorita.
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Sociedade
enésimas vezes o efeito de luz das
obras, nas quais se delineiam colisões
de asteroides, nebulosas e astros que
flutuam em formas elípticas.
“Sempre fui fascinado pelas estrelas... Ah, tempo ido, tempo bom
em que eu me deitava no chão do
terraço de minha casa para admirá-las, sem o menor compromisso,
nem comigo nem com as próprias
estrelas. Era um amor assim, sem
apego. Eu aqui. Elas lá. E minha admiração nos unia. Acho que alguém
já disse: ‘Onde há vida, há movimento’. Isto também muito me serviu de
inspiração”, escreveu em seu blog.
Aliás, Giovanni escreve muito, seja
sobre o processo de sua criação, seja
sobre suas experiências extrassensoriais, relatadas com detalhes.

Pinceladas

de outro mundo
Cintia Salomão Castro

Os quadros
psicopictografados
por Giovanni
D’Andrea, filho de um
imigrante calabrês,
desperta curiosidade
até entre os mais
céticos. Venda é
totalmente revertida
para instituições
de caridade

36

C

om um olhar sonhador, Giovanni fala de suas conversas com os amigos do além e exibe
um anel de rubi que um deles lhe deu de presente. Foi provavelmente com esse mesmo
olhar sonhador que o avô Fedele D’Andrea, que desistiu
de seguir viagem rumo a São Paulo, avistou da janela do
trem a paisagem de Barra do Piraí (RJ), após deixar para trás a sua Paola, cidade da Calábria de onde partiram
muitos imigrantes rumo ao Brasil, em especial ao Rio
de Janeiro. Decidiu se estabelecer ali mesmo no Sul Fluminense e mandou chamar a família que ficou na Itália,
inclusive o filho Ernesto, pai de Giovanni. Ernesto se
tornou engraxate e padeiro, chegando a administrar
quatro padarias na cidade, mas não viveu a tempo
de ver os quadros do filho — pelo menos, “não nesse
mundo”. Afinal, Giovanni, para quem acredita na psicopictografia, popularmente conhecida como pintura
mediúnica, “materializa” pinturas de artistas falecidos
há muitos anos, alguns há séculos, como Caravaggio,
Mabe, Segall, Di Cavalcanti, Portinari, Picasso, Miró,
Van Gogh e até Da Vinci. Entre as risadas dos mais
céticos, a admiração pelas suas pinceladas e a fé dos espíritas que compram as obras, Giovanni já pintou nada
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menos do que mil quadros mediúnicos
nas últimas duas décadas.
Formado em Direito e funcionário
do Ministério Público da União, ele faz
questão de não misturar a sua própria arte com aquela dos vultos. Autodidata, já
realizou diversas exposições de sua obra.
As 23 pinturas em acrílico sobre tela da
mostra “A História do Brasil Contada por
suas Bandeiras” ainda estão à disposição
do público no Forte do Leme, no Rio,
inspirada em bandeiras extraoficiais do
país, como a do Brasil holandês (16241654) e projetos não aprovados na época
da proclamação da República. A pintura
religiosa também é a sua praia. Do padroeiro da Calábria, São Francisco de Paula,
que nasceu na cidade-natal de seu pai, ele
já fez diversos quadros. Um deles enviou
ao papa Francisco. Outro foi recebido
com festa na Comune di Paola, entregue
por um amigo da Arma dei Carabinieri.
Após estudos sobre luz e cor, também
criou um estilo próprio, intitulado por
ele de “abstrato cósmico” — através do
qual, segundo ele, consegue realçar em

Vendas ajudam a
manter hospitais e obras
beneficentes do Rio
O fato de nunca ter faturado um centavo com as pinturas “do além”, ao
contrário de outros médiuns, que
chegam a vender os quadros pela
internet, derruba a tese de quem o
poderia julgar como charlatão. Quem
o toma por louco se surpreende ao
ver o resultado das pinceladas, que
guardam semelhanças com o estilo dos pintores renomados, os quais
“assinam” devidamente os quadros,
através das mãos do médium. Os
preços variam entre R$ 250 a R$ 400.
— Estou vindo do Hospital
Pedro de Alcântara, mantido pela Associação Espírita Obreiros
do Bem, pois uma reportagem do
UOL sobre o assunto gerou alguns
e-mails, inclusive de outros estados,
solicitando a compra de pinturas
mediúnicas. Fui lá solicitar o número da conta corrente do hospital,
para que o dinheiro chegue até eles
diretamente, sem passar por mim
— contou à Comunità.

“Acho que eles (os artistas
que já morreram) ainda
pintam para nos mostrar
que a vida não é só isso
aqui, é muito mais. É
como se estivéssemos
em um aquário e eles no
oceano. É uma forma de
nos dizer que temos que
acordar para a vida”
Giovanni D’Andrea, pintor

Ele sequer procurou a fama:
soube através de outras pessoas
que uma nota sobre a venda em
uma entidade espírita foi publicada no jornal O Globo. E faz questão
de não misturar os dois tipos de
pintura: não se considera sequer
coautor dos quadros mediúnicos.
— O trabalho não é meu, é
de todos; eu sou apenas um dos
instrumentos — frisa o filho de
italiano que, como reza a tradição,
era católico. Teve as primeiras experiências extrassensoriais muito
jovem e entrou em contato com a
doutrina espírita. Antes dele, na
década de 1980, outro ítalo-brasileiro, Luiz Antonio Gasparetto,
popularizou a pintura mediúnica e
chegou a viajar pela Europa, mostrando as obras em diversos países.
Um quadro de
Modigliani ou Van Gogh
psicopictografado fica
pronto em cinco minutos
Enquanto as obras assinadas por
Giovanni D’Andrea levam horas e até
dias para ficarem prontas, o processo mediúnico é muito rápido: alguns
quadros foram pintados quase que
num piscar de olhos, em menos de
cinco minutos, muitas vezes diante
de um público de dezenas de pessoas reunidas em centros que pregam
a doutrina de Allan Kardec. Outros,

Na página ao lado,
a pintura mediúnica
assinada por Amedeo
Modigliani, pintor
italiano que, segundo a
psicopictografia, também
teria usado as mãos
do médium Giovanni
D’Andrea para desenhar
(imagem acima). Outro
trabalho mediúnico é
assinado por Van Gogh
(os girassóis). Em alguns
casos, a pintura é feita
com os pés. As outras
imagens são de obras
não mediúnicas do pintor:
uma pintura dedicada a
São Francisco de Paula,
enviada à prefeitura
da cidade de Paola, na
Calábria, origem de sua
família paterna; pintura
da bandeira Provisória
da República, que faz
parte da exposição no
Forte do Leme (Rio);
e uma releitura do
Angelo Annunziante do
renascentista toscano
Piero della Francesca

com os pés. Alguns vídeos podem
ser conferidos no canal de Giovanni
D’Andrea no YouTube. No entanto,
mesmo quem acredita na vida após
a morte, pode se perguntar por que
motivo artistas que já faleceram, como Modigliani, Da Vinci e Portinari,
continuariam pintando através de
um “médium” como Giovanni?
— Acho que eles pintam para
nos mostrar que a vida não é só
isso aqui, é muito mais. É como se
estivéssemos em um aquário e eles
no oceano. É uma forma de nos
dizer “vocês têm que acordar para
a vida, para o fato de que somos
eternos e que ainda existe a possibilidade de nos comunicarmos com
quem fica” — responde o artista,
que sonha em realizar uma exposição na Itália com releituras das
obras do toscano Piero della Francesca (1417-1492), “cujo olhar das
figuras nos remete ao infinito espiritual e à divindade”, descreve.
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Cinema

milão

Cinema inclusivo
Curta italiano marca presença na 7ª edição do Festival
Assim Vivemos, dedicado a filmes sobre deficiência,
realizada pelo CCBB em três cidades brasileiras
Rodrigo Silva

O

Rio de Janeiro foi a primeira cidade a receber
a 7ª edição do Assim
Vivemos – Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência.
Em agosto, o Centro Cultural Banco
do Brasil (CCBB) sediou o evento,
que agora segue para São Paulo, onde
fica entre 23 de setembro e 5 de outubro, antes de seguir para Brasília,
que receberá a mostra de 2 a 14 de
março de 2016. Pioneiro na utilização de audiodescrição e plenamente
adequado aos conceitos da acessibilidade, o Festival é exibido desde 2003
nas salas de cinema do CCBB, que
possuem espaços adaptados para
todos os tipos de público. A iniciativa convida o público a refletir sobre
preconceito, invisibilidade social, superação, inserção e acessibilidade.
Em conversa com Comunità, a
produtora Lara Pozzobon destacou
a importância da produção cinematográfica, que aborda o dia a dia das
pessoas com necessidades especiais.
— Muitas pessoas têm contato
com as acessibilidades pela primeira
vez através do festival. Essa experiência desperta nelas o desejo de ver
mais filmes, de continuar consumindo cultura, o que reforça a demanda
pelas acessibilidades em todos os
produtos culturais — comentou.
Este ano, a mostra traz 33 filmes
de 20 países e quatro debates sobre
os temas autonomia, imagem e estigma, ser artista e autismo. O evento
é uma oportunidade para o público
conhecer alguns dos melhores filmes
produzidos no mundo sobre o tema,

“Creio que, ao se formar
um novo público, seja
também possível formar
um novo tipo de cidadão
para construir uma
cultura verdadeiramente
inclusiva”
Francesco Faralli, cineasta italiano
38

GuilhermeAquino
especialmente os idosos, frequentemente, colocam uma vogal no final
das palavras de origem estrangeira, como, por exemplo, “bus”, que
se torna “busse”, ou “film”, que vira
“filme”. O título nasce da frase pronunciada por Annamaria, a senhora
que deve fazer a expressão de terror,
pois, come lhe explica Daniele, “corra
porque um homem te segue e quer te
fazer mal”, e ela responde: “Ah sì, come nei filme!” — esclarece o diretor.
O interesse em produzir Come nei filme surgiu após ter feito
outros filmes que abordavam a temática social, além da vontade de
contar a história de Daniele Bonarini, que propôs ao cineasta um
projeto de colaboração. Colaboração essa que continua até hoje com
a produtora Poti Pictures.
Retratado no filme de Faralli,
Daniele conta como começou sua
carreira:
— Há cerca de dez anos, peguei
uma câmera, de brincadeira, durante um período de férias com meus
amigos portadores de necessidades
especiais. Comecei a filmá-los, fazendo paródia de filmes famosos.
Com o tempo, aprimorei a técnica
e comecei a trabalhar de maneira
mais profissional, graças à ajuda de
Francesco Faralli — explicou Bona-

de países como Alemanha, Austrália,
Bélgica, Chile, Espanha, Irã, Israel,
Itália, México e Ucrânia. São mais de
30 títulos, inclusive sete produções
brasileiras, que vêm aumentando a
presença ano após ano.
Faralli representa
o cinema italiano
O representante italiano no Assim
Vivemos foi o curta-metragem Come
nei Filme, de Francesco Faralli. Filmado como um documentário, conta a
história de Daniele Bonarini, da Associação Il Cenacolo Francescano.
Apaixonado por cinema, faz filmes
paródicos e amadorísticos, com a
ajuda entusiasmada de amigos e voluntários, além de escalar pessoas
com deficiência como protagonistas.
Formado na Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze
dell’Immagine dell’Aquila, Faralli
explicou à Comunità como surgiu
o nome do filme, que pode despertar curiosidade para o conhecedor
da língua italiana, uma vez que a
grafia correta da palavra filme em
italiano é “film”.
— O título é Come nei filme,
com “e” no final. Seria um erro em
italiano, mas representa uma inflexão dialetal, pois, na Toscana,
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Selecionado para
a mostra Assim
Vivemos, Come
Nei Filme mostra o
trabalho de Daniele
Bonarini a partir das
lentes do cineasta
Francesco Faralli

rini, cujos filmes são elogiados pela
crítica em mostras internacionais,
à Comunità.
Come nei Filme, Facing Off, de
Maria di Razza, e Il mio corpo a
maggio, de Matilde De Feo, foram
selecionados para a Ficma, a Fiera
Internazionale di Cinema di Manizales, realizada na Colômbia,
em agosto. No entanto, o diretor
lamenta que fiquem restritos a festivais especializados. Ainda assim,
ele acredita que contribuem para a
conscientização do público.
— Creio que, a partir desse ponto de vista, ao se formar um novo
público, seja também possível formar um novo tipo de cidadão para
construir e alcançar uma cultura que
seja verdadeiramente inclusiva — finaliza Faralli.

Versace
e a Bolsa
im, a histórica casa de moda, criada

S

pelo genial Gianni Versace, até agora,
tinha na bolsa apenas um item importante da ampla gama de acessórios da grife.
Mas agora se trata da Bolsa, com a consoante maiúscula. A cotação de mercado
deve ocorrer em 2016, depois que o fundo americano de investimento Blackstone — arrumando as contas da casa, da
qual é sócio de 20% — se preparar para o
desembarque. Estima-se um valor de 14
euros por ação, o que significa orçar o grupo inteiro em 1,1 bilhão de euros. Alguns
estudos, porém, apontam que o grupo
deveria ser avaliado para a subscrição das
ações pelo dobro do valor.

Salvem o
Pavilhão Zero

A

missão institucional da prefeitura de
Milão e da região da Lombardia, para
não citar o governo do país, é a de preservar o Pavilhão Zero para a posteridade,
garantindo a sua permanência na etapa
pós-Expo. A ideia básica é transformá-lo em um museu junto ao polo que irá

surgir no espaço após o fim do evento. O
Pavilhão Zero, uma unanimidade nacional e internacional, conta a história da
relação do homem com o alimento desde
as origens até a especulação nas bolsas
de valores, através de instalações mais
do que cenográficas — cinematográficas.

Emergência
Expresso
7777
notem: este é o novo número automá- imigração
Milão
segura?
A
tico do serviço de táxi em Milão, clacentro de acolhimento da Cruz Vermema pesquisa da The Economist,
ro, com o prefixo 02 na frente, ou seja, Olha de Bresso, em Milão, está enfrentan027777, em inglês ou italiano. Os dois
idiomas são falados pela voz automática
que primeiro pede o nome da rua e, depois, na confirmação, o número da residência. Mas atenção à narração. Nomes
estrangeiros podem provocar erros na
marcação automática. O sistema está sendo corrigido e aperfeiçoado, garantem os
magos da informática. Outra possibilidade é acessar o site taxi.comune.milano.it,
com um novo serviço para o cliente que
usa o celular.

do graves problemas com a chegada contínua de imigrantes. Cerca de 500 pessoas do
Afeganistão, Bangladesh e de países africanos protestam contra a falta de condições
de higiene e de alimentação, além da longa
burocracia para conseguir um documento.
O fato é que o serviço de refeitório deve
atender às diferentes exigências de dietas
por motivos religiosos, o que dificulta ainda mais o atendimento. Em relação à papelada oficial, o pedido de asilo político é uma
corrida entre obstáculos, sem trégua.

U

prestigiada revista mensal britânica, classificou a capital da Lombardia na 26ª posição em termos de
segurança. Milão bateu Roma, que
vem logo atrás. Tóquio, Osaka e Cingapura ocupam o pódio, seguidas por
Estocolmo e Amsterdã. A pesquisa
foi realizada em 50 cidades internacionais e usa diversos parâmetros,
entre eles, claro, a estatística de roubos, furtos e violência.
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Enogastronomia

Odacaminho
uva

catarinense
Aline Buaes

Know how
italiano é
destaque em
seminário sobre
uva e vinho
promovido no
estado

42

E

De Videira

specialistas italianos reconhecidos mundialmente
pela pesquisa de vinhos participaram, no último dia
3 de setembro, do 1º Seminário Internacional para
Inovação e Desenvolvimento Tecnológico da Vitivinicultura Catarinense, evento que ocorreu na cidade de Videira,
um dos pólos da produção vinícola em Santa Catarina. A importância da pesquisa científica para a qualidade do vinho e as
ações para a competitividade vitivinícola estiveram em debate
no encontro, que reuniu mais de mil pessoas, entre pesquisadores brasileiros, profissionais e estudantes dos setores de
vitivinicultura e turismo, e gestores públicos provenientes de
diversas regiões do estado.
— Nossos vinhos estão entre os melhores do mundo, mas
falta competitividade da indústria. Acreditamos que, com a troca de experiências com os italianos, que nos trouxeram ótimas
ideias, vamos melhorar ainda mais nossa qualidade — afirmou
Celso Panceri, presidente do Sindicato das Indústrias do Vinho
de Santa Catarina (Sindivinho), entidade promotora do seminário, fruto de uma parceria firmada em 2014 entre o governo
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estadual, através da Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina (Epagri), e
a Confederação Geral da Agricultura
Italiana (Confagricoltura).
— A Itália é um país que produz
vinhos há séculos e possui vasta experiência em relação à qualidade, à
inovação, à valorização de produtos regionais e ao enoturismo. Por
isso, a presença da delegação italiana tem como objetivo transferir
conhecimento e experiências que
possam ser alternativas sustentáveis para alavancar a vitivinicultura
catarinense — explicou Panceri,
salientando que este é o primeiro
evento do gênero organizado pelo Sindivinho, entidade que reúne
mais de 80 vinícolas, englobando
cerca de 3500 famílias que vivem da
produção da uva e seus derivados.

Para enólogo do Piemonte,
SC deve desenvolver
pesquisas para fazer vinho
com características próprias
Um dos destaques foi a participação do enólogo Claudio Fenocchio,
proprietário da tradicional vinícola Giacomo Fenocchio Azienda
Agricola, fundada em 1864, no
Piemonte. Ele abordou a vitivinicultura da uva Barbera, típica da
Itália, que os produtores catarinenses pretendem implantar no Vale
do Rio do Peixe. Outro pesquisador
italiano renomado que participou
do seminário foi o enólogo Donato
Lanati, professor da Universidade
de Turim e fundador do Enosis,
renomado centro de pesquisa especializado em estudos de DNA
nos terrenos destinados à plantação de vinhas e no metabolismo da
fruta para produzir vinhos de alta
qualidade. Lanati, autor de várias
publicações utilizadas em universidades europeias, como o Livro
do Vinho, acredita que a bebida faz
parte da cultura de uma comunidade agrícola e sua elaboração deve
ser a união da sensibilidade com a
pesquisa e tecnologia.
— Santa Catarina deve desenvolver vinhos com características
próprias, através de mais investimentos em pesquisas — defendeu
o enólogo, que ministrou sua palestra diretamente da Itália através
da internet.
Lanati, considerado um dos
mais renomados pesquisadores do
assunto, afirmou que há muita expectativa em relação aos vinhos do
Brasil e de Santa Catarina para os
próximos anos:

“O segredo para se ter
sucesso na produção
de vinho é pensar, em
primeiro lugar, no
consumidor final”
Donato Lanati, professor da
Universidade de Turim
e autor do Livro do Vinho

— Acreditamos que, em breve,
eles devem conquistar o mercado
internacional. O segredo para se
ter sucesso na produção de vinho é
pensar, em primeiro lugar, no consumidor final — conclui.
Dentre os pesquisadores brasileiros que participaram dos painéis
de discussão, estava o gerente de
pesquisa da Estação Experimental
de Videira da Epagri, Vinicius Caliari, que abordou a evolução da
viticultura em Santa Catarina.
— Há muitas técnicas inovadoras adotadas pelos produtores
catarinenses, inclusive novos projetos com espumantes, sucos, vinhos
licorosos, variedades resistentes a
doenças e indicações geográficas
com as quais estamos trabalhando
— afirmou Caliari, especialista em
enologia e professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina.
Uma das pesquisas apresentadas
defendeu mais investimentos na produção de suco de uva, cuja demanda
cresceu muito nos últimos anos, podendo se tornar uma alternativa de
renda para os vitivinicultores.
Editor do Gambero Rosso
defende criação de roteiros
enoturísticos com estrutura
hoteleira na região
Um dos painéis foi mediado pelo
jornalista italiano Carlo Ottaviano,
especialista em enogastronomia com
mais de 40 anos de experiência e editor do Gambero Rosso, considerado o
mais importante guia gastronômico

Celso Panceri, do
Sindivinho, acima,
durante palestra:
“Nossos vinhos estão
entre os melhores
do mundo, mas falta
competitividade à
nossa indústria”. À
direita, Carlo Ottaviano,
editor do prestigiado
guia Gambero Rosso,
e Vinicius Caliari
(abaixo), gerente de
pesquisa da Epagri,
participaram do
encontro

do país. Ottaviano recomendou aos
produtores catarinenses a criação de
roteiros enoturísticos, envolvendo
várias vinícolas.
— É importante que as vinícolas sejam polos de atração turística,
criando em torno delas ‘estradas
do vinho’ com atrações diversas
para facilitar o acesso dos turistas,
como restaurantes, hotéis, pousadas e museus — frisou Ottaviano.
O painel contou também com a
presença do secretário de Turismo,
Cultura e Esporte de Santa Catarina, Filipe Mello, que destacou a
importância da contribuição dos especialistas italianos.
— Estamos trabalhando para fortalecer os roteiros do enoturismo em
Santa Catarina, principalmente nas
regiões da Serra, Oeste e Vale do Rio
do Peixe, onde temos produtos da vitivinicultura com alto valor agregado,
assim como roteiros com paisagens
belíssimas — destacou.

A vitivinicultura
catarinense

S

egundo os dados do Sindivinho, Santa Catarina possui 111 vinícolas. Há 3.500 famílias que trabalham na produção, ao longo de
4.800 hectares de área plantada. A maior parte da plantação concentra-se no Alto Vale do Rio do Peixe, com destaque para os municípios
de Videira, Pinheiro Preto e Tangará. Outras regiões de destaque,
principalmente pelo enoturismo, são os Vales da Uva Goethe, Vale do
Itajaí e os campos de altitude, como São Joaquim, Campos Novos e
Caçador. Conforme o presidente do Sindivinho, o estado produz 35
milhões de quilos de uva, dos quais 30% são usados para produzir
vinho. Os outros 70% são empregados para fazer geleias e sucos.
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ItalianStyle

Artigos do Verão

opinione

Ar yGrandinettiNogueira

É no verão italiano que muitas das principais
tendências da moda mundial são ditadas. Nas
praias, nos bares, nos cafés, muitos acessórios
viraram must have da temporada, como kaftans,
turbantes e alpargatas. Confira algumas ideias
e inspire-se para o verão nos trópicos.

Posso levar o meu vinho?
Remédios caseiros, cuja prescrição não recomendo a
nenhum amigo sem consulta prévia a um especialista

Kaftan

A roupa do
verão 2015 foi,
definitivamente,
o kaftan. Usado
como saída de praia
ou vestido para um
passeio noturno, esta
peça de origens antigas
é uma espécie de túnica,
usadas há milhares de anos
pelas mais diversas culturas. Na
versão de Emilio Pucci, o kaftan
100% em algodão puro com
corte em círculo completo é
fechado apenas por laços e vem
na estampa Circle com tons de
lilás ou verde. Preço: € 550
www.emiliopucci.com
Fotos: Divulgação

Turbante

M

Outra peça que fez sucesso nesta estação
foi o turbante. De origem oriental,
exótico e adaptado às personalidades
mais excêntricas, ele ganhou ares
clássicos, produzidos por grandes grifes,
como a Missone, que ofereceu este
modelo em renda laminada nas cores
rosa e azul. Preço: € 180
www.missoni.com

Alpargatas
em renda

Modelo de sapatilha que
caiu na graça das grandes
grifes, as alpargatas
ganharam versões com
laços e saltos plataforma,
além das clássicas
fechadas, sempre com
foco no conforto. Este
modelo da Valentino vem
em renda colorida com
borboletas no detalhe.
Preço: € 390
www.valentino.com

Maiô anos 80

Os maiôs típicos dos anos 80 voltaram com tudo
neste ano, remodelados, coloridos, estampados
ou com decotes. Este modelo da Dolce &
Gabbana tem alças e bojo removíveis, e tecido
stretch na estampa Maiolica. Preço: € 395
store.dolcegabbana.com

Óculos de sol

Em tamanho extragrande, como
os modelos usados pelas divas do cinema
dos anos 50. Assim foram os óculos escuros
do verão italiano. Este modelo da Prada com
estampa tartaruga-talco vem com lentes
Cammeo em carbono esfumadas.
Preço: € 190 www.prada.com
44
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eus 62 anos me permitiram chegar a algumas conclusões para a vida prática. Um
aprendizado pessoal, como remédios caseiros, cuja prescrição não recomendo a
nenhum amigo sem consulta prévia a um especialista.
Uma delas é que me recuso, hoje, a entrar em fila para gastar dinheiro. Consequentemente, não vou
a restaurantes que não aceitem — e respeitem — reservas. Como almoço e janto fora frequentemente,
aguardar em filas equivaleria a desperdiçar expressivo
volume de tempo da minha terceira e última idade em
espera para gastar dinheiro. Fila, de maneira geral, já
é uma evidência de desapreço à civilidade. Pressupõe
o abuso unilateral de subjugar o outro ao seu interesse. Isso vale para qualquer fila. A cada ano, aproveitar
utilmente a vida torna-se uma moeda mais valiosa.
Resolvi a minha vida selecionando criteriosamente
excelentes restaurantes, que frequento assiduamente.
Outro aprendizado é que cumpro e brigo pelos direitos adquiridos pela idade — e outras prioridades.
Exijo que os meus direitos de idoso sejam respeitados.
Paro na vaga dos veinhos e reivindico a minha preferência. Como tenho imenso orgulho da minha trajetória e
da minha idade, não faço a menor questão de simular,
ridiculamente, que “farei 58 no ano que vem”.
Vivo o melhor momento da minha vida, nessa
fase dela. Edifiquei a minha carreira profissional,
construí uma família com filhos maravilhosos e, agora, vivo um segundo — e definitivo — casamento,
após o (predestinado?) reencontro com a mulher de
quem fui o primeiro namorado, ela com 14 anos, eu,
16. Reuni poucas e sólidas amizades. Mais ou menos
aposentado, dono do meu tempo, dedico-me hoje,
intensamente, a tudo que a vida nos faz abdicar enquanto estamos trabalhando: à minha companheira,
à família, hoje aumentada pelas minhas netinhas, e
aos amigos. Qualquer investida profissional terá que
passar por uma longa fila (olha ela aí de novo) de
prioridades da família e dos longos almoços e jantares com amigos e confrarias de vinho.
Há também os velórios. Ao amigo que me interpelar “não te vi no meu velório”, já tenho uma resposta
pronta: eu também não te vi; nem no seu nem no meu...
Decidi que, doravante, não pretendo ir nem ao
meu. Para me precaver dessa penitência, já tenho
preparada, oficialmente, a autorização de cremação,
e o pedido à família que não permitam velório. Se
alguém não me disse tudo o que queria em vida, fica
para a próxima… Amigo que é amigo jamais cobraria
de um amigo a ausência ao seu velório. Aquilo ali é

Amigo que é amigo jamais
cobraria de um amigo a
ausência ao seu velório

uma interminável e mórbida cerimônia, onde a família e o amigo vão para sofrer e os inimigos para
se certificarem que o cabra morreu mesmo, definitivamente. Quanto mais a idade avança, chegará um
momento em que eu precisarei anotar na agenda
para não faltar a nenhum velório. Aproveito para
reiterar, nessa oportunidade, o pedido para que os
amigos sintam-se dispensados dessa cerimônia do
adeus. Em vez disso, brindem à minha memória e
me protejam contra a maledicência dos covardes.
E agora, o meu vinho. A polêmica entre clientes
e restaurantes sobre aqueles levarem o próprio vinho me parece se aproximar, ajudada pela crise, de
um consenso. Eu já havia me antecipado, não indo
a restaurantes que me impeçam de levar. Não posso reivindicar essa cortesia em um restaurante que
frequento bissextamente ou pela primeira vez. Mas
sinto-me à vontade para fazê-lo onde marco presença
habitual. Os restaurantes não cobram menos do que
100% sobre o preço de compra, sendo que alguns vão
a 250%. A crise combaliu gravemente o hábito de comer fora, levando a uma rarefação de clientes. A nova
taxação (a inexplicável ST - Substituição Tributária)
sobre os vinhos, que elevou automaticamente o preço em 50% na ponta, alcançou também aqueles que
ainda frequentam restaurantes, mesmo com menor
assiduidade. Esses fatores proporcionaram uma acomodação de interesses para a sobrevivência. Muitas
cartas foram reduzidas em opções e qualidade. E a
aceitação do vinho pessoal já é política para a maioria.
Evidentemente, a conta aparece por outros caminhos,
como água de 10 a 25 reais e café de 6 a 10. Entendemos que os restaurantes tenham que ganhar dinheiro.
Como ninguém pede o cardápio para ver quanto custa
a água e o café, itens como esses viram um ambiente
de alívio para as necessidades dos donos.
Voltando aos mimos da vida, minha mulher tem
prioridade absoluta em tudo. Ou seja, por mais baixa, elegante e doce que seja a sua voz, para mim
sempre será a definitiva. Concorrendo com 1.000,
ela ganha de 1.001.
Meus filhos têm lá suas famílias, seus filhos e amigos. Pais e filhos são amigos para sempre. Mas eles têm
a sua vida e eu não posso pretender — muito menos
exigir — me alastrar pelo espaço que lhes pertence.
Aí entram os amigos, maior patrimônio que colecionamos na vida. Esses começam por compreender
todas as respostas acima e mais as que não foram
feitas. Qualquer pedacinho de tempo é suficiente para um querido amigo matar as saudades e nos trazer
grande felicidade. Pena que, no meu caso, certamente por minha exclusiva inabilidade, colecionei tão
poucos verdadeiros amigos, aqueles irmãos escolhidos. Mas eles são mesmo raros, e uma parábola do
meio-amigo retrata, de forma muito comovente, a dificuldade de encontrá-los. Mas isso já é assunto para
uma próxima coluna...

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.
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Saperefood

Gastronomia

Cereali e legumi
speciali per nutrire
muscoli e cervello

L’idea di un giovane imprenditore: un marchio di prodotti vegetali
ad alto contenuto proteico per sportivi e vegetariani. Dai fagioli
mung e adzuki, al miglio, fino al fieno greco che alza il testosterone
Emanuela De Pinto

speciale della saperefood

N

on il solito petto di pollo, ma neanche la solita
zuppa. Coniugando la
passione per il fitness
e l’amore per la terra, Alessandro
Riganelli, classe 1983, ha creato Fitowell, un marchio che è una
filosofia di vita e un’idea imprenditoriale di successo. A 19 anni
comincia a lavorare nei campi, tra
i 23 ettari coltivati a seminativo,
vigneto e oliveto, più un bosco in
gestione, vicino Perugia.
E’ la passione per lo sport che
lo stimola. Allenarsi è un ottimo
modo per scaricare le tensioni,
mantenere il buonumore, scolpire
il fisico. E in palestra Alessandro
scopre le rigide regole alimentari
di chi fa fitness: per ottenere risultati bisogna assumere proteine
ma, soprattutto, mangiare sano.
Si accende una scintilla nella mente del giovane imprenditore:
46

ampliare il menù degli sportivi coltivando nuovi prodotti. Grazie
all’aiuto dell’amico nutrizionista, il
dottor Giulio Lattanzi, di un agronomo e dall’intuizione di Giulia,
la fidanzata di Alessandro nasce il
marchio Fitowell, da fito-pianta e
wellness-benessere. Il risultato è la
produzione di sette legumi e cereali
dall’alto contenuto proteico: fieno
greco, miglio, lenticchie rosse, fagioli adzuki e fagioli mung, grano
saraceno e spelta. Una benedizione per gli appassionati del fitness,
stanchi della solita fettina di carne
bianca alla griglia e della triste scatoletta di tonno.
— Sono partito con una piccola
produzione di fagioli mung, fieno
greco e fagioli adzuki per testare
il mercato, la curiosità era tanta
— racconta Alessandro — Lo scorso anno, dopo aver sviluppato da
autodidatta il business plan, ho deciso di avviare anche altre colture e
oggi sono arrivato a circa 200 quintali l’anno di raccolto.
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Il marchio di prodotti
vegetali Fitowell di
Alessandro Riganelli
è stato premiato con
l’Oscar Green della
Coldiretti Umbra

Ma cosa hanno di speciale questi legumi e cereali? Innanzitutto,
essendo prodotti vegetali, non contengono le sostanze della carne che
potrebbero danneggiare l’organismo se consumate in eccesso. Ma
c’è di più.
Il fieno greco, coltivato in India, contiene saponine steroidali,
trigonellina, flavonoidi, proteine,
lipidi, vitamine del gruppo B, ferro, manganese, calcio e fosforo. In
sostanza, una bomba per l’organismo, che aiuta in modo naturale
ad alzare il livello di testosterone
negli uomini (parolina magica per
i body builder), e ha un effetto drenante per le donne. C’è poi una
forte presenza di acido aspartico e
glutammico, utile nel recupero muscolare. Musica per le orecchie degli
amanti del muscolo tonico. Molto
particolari anche i due tipi di fagioli: quello mung, di colore verde,
e quello adzuki, di colore rosso. Il
fagiolo mung ha fino al 35% di proteine ed è un sostituto eccezionale
della carne. Non solo per sportivi,
quindi, ma anche per vegetariani
e vegani. Contiene, inoltre, tutti
gli aminoacidi essenziali. I fagioli
adzuki, invece, contengono isoflavoni, sostanze che aiutano sistema
immunitario, cervello e ossa.
Come consumarli? Alessandro
ha un modo tutto suo. “Con il fieno
greco preparo un decotto la sera.
Bevendo questa tisana si assumono le saponine. Io non butto via i
semi, li mangio la mattina seguente nello yogurt per la colazione”.
I piatti che si possono preparare
sono tantissimi: dalle zuppe, alla purea di lenticchia rossa olio e
sale, alle insalate fredde estive. Insomma, cibo sano, da un ambiente
altrettanto in salute. Finalmente,
viene da dire, un buon modo per tirare su muscoli e cervello.

Os sabores
da cucina

terreno para quando houver mudança no ciclo econômico — avalia.

São Paulo se prepara para repetir o sucesso
da Settimana della Cucina Regionale
Italiana, que entra em sua quarta edição
Rodrigo Silva

N

o próximo mês, a capital paulista terá mais
um motivo para ostentar o título de capital
gastronômica do Brasil. Entre os
dias 24 a 31 de outubro, 20 renomados restaurantes da cidade vão
receber chefs italianos convocados
especialmente para a 4ª Settimana della Cucina Regionale Italiana.
Durante o período, eles vão criar
menus exclusivos em homenagem
a cada uma das 20 regiões italianas.
A Settimana surgiu como uma
forma de apresentar os produtos
italianos de qualidade, o componente artesanal e a sua história, assim
como da região de proveniência. O
evento representa uma oportunidade única de conhecer a riqueza de
sabores e as particularidades culinárias do país, e é um convite para
experimentar famosos pratos por
preços acessíveis, preparados por
famosos chefs brasileiros e italianos, como Roberto Cerea, do Da
Vittorio, premiado com três estrelas
Michelin; Pasquale Palamaro, do Indaco; e Sebastiano Lombardi, do Il
Pellicano, detentores de uma estrela
no guia Michelin. Também estarão
presentes Giovanni Guarneri, do
Don Camillo, premiado no importante guia italiano Gambero Rosso.
O diretor do ICE de São Paulo, a
agência italiana para o comércio exterior, Federico Balmas, revela como
se deu a escolha dos restaurantes da
cidade, conhecida pelo grande número de estabelecimentos italianos.
— Os restaurantes que participam da iniciativa são selecionados
com base em uma avaliação da Accademia Italiana della Cucina, baseada
no cumprimento e aceitação de obrigações predefinidas. Na cidade de
São Paulo, operam mais de 300

Um concurso de
risotto criativo
faz parte da
programação, que
vai trazer à capital
paulista chefs
renomados para
preparar menus
especiais em 20
restaurantes, em
homenagem às 20
regiões italianas

estabelecimentos italianos, dos
quais 74 certificados com o Ospitalità Italiana. Um dos nossos objetivos,
possivelmente começando com a
quinta edição, é estender o evento à
Cidade Maravilhosa, com a ajuda da
Câmara de Comércio do Rio. Tudo
isso implica um trabalho de programação, que deve começar ao final
desta edição — explica Balmas.
Apesar da crise no país, Federico se mostra otimista.
— A crise é sempre uma grande
oportunidade, ao menos assim deve
pensar quem faz o marketing. A Settimana tem como target principal
os restaurantes da alta gastronomia
frequentados pelas classes A e B, que
notoriamente representam uma inelasticità a respeito do preço. O fato
de organizar a Settimana durante
a crise econômica, e direi também
política, nos dá a vantagem de investir em um momento no qual a
concorrência está fraca e pouco visível, possibilitando-nos ganhar

Concurso vai escolher
o risotto mais criativo
Paralelamente, vai acontecer o
concurso “Um risotto criativo na
Cozinha Italiana”, que também será
organizado pelo ICIF. Os finalistas
devem apresentar suas receitas
no dia 26 de outubro para um júri composto por sete especialistas,
entre eles, jornalistas e chefs internacionais. Com uma receita que leva
tradição, criatividade e um toque mediterrâneo, o evento promete ser um
sucesso de público e crítica assim como nos anos anteriores, marcando
de vez seu lugar no calendário gastronômico da capital paulista.
Os co-patrocinadores da Settimana, que conta com o apoio da
Comunità, são a Embaixada de
Itália, Consulado Geral da Itália
em São Paulo, ICIF, ITALCAM, Italian Academy of Cuisine, IIC San
Paolo, ENIT, Grupo Comollatti, Excelências Itália e Polvani. Entre os
restaurantes participantes, está o
Aguzzo Cucina, onde Fábio Silveira
recebe Alessandro Lestini, que vai
homenagear a Úmbria; o Pomodori, que vai representar a culinária
do Piemonte; o Friccò, onde a gastronomia vêneta será a estrela; e a
Casa Santo Antônio, que vai trazer
as delícias da Sardenha.

Programação online
Para ver a lista completa dos
restaurantes participantes e
o calendário completo, entre no site:
www.settimanacucinaitaliana.com.br
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saporid’italia

JanaínaPereira

im do século XIX. Havia menos de dez anos da abolição
da escravatura. A bordo do navio Argodat, em 1897,
Nazareno, bisavô de Wilson, chegava ao estado de São
Paulo em busca de vida nova. Nazareno teve oito filhos,
dos quais três, Peppa, Augusto e Giacinto, vindos com
ele de Bolsena, na província de Viterbo,
situada na região do Lácio. A família estabeleceu-se em Avaré (SP) e passou por
dificuldades como os imigrantes em geral,
mas depois prosperou no interior paulista.
— Meu avô Luciano nasceu já no Brasil,
em 1903. A família trabalhou nas plantações
de café, onde substituíram os escravos. Histórias de novela. Também lidou com o comércio.
Luciano tinha loja de dois mil réis. Vendia bem
baratinho, como hoje existem as lojas de R$
1,99. Ele conseguiu ainda a concessão da General Motors em Piracicaba — lembra Balu.
Do comércio, nonno Luciano seguiu carreira na política até sua morte por infarto, em
1968, quando exercia o cargo de chefe do governo municipal:
— Ele foi prefeito de Piracicaba duas vezes, de 1957 a 1960;
depois, de 1964 a 1968. Meu avô era até “apolítico”, não tinha
partido, mas contou com o apoio do presidente da República Juscelino Kubitschek, de quem recebeu por três anos
consecutivos o diploma de município mais progressista
do Brasil.
Piracicaba, SP
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levar uma vida de eremita. A conversão,
segundo a tradição, haveria ocorrido no
Natal de 1180, quando teria sido fincada a espada. E Guidotti, mais tarde,
passaria a ser venerado como São
Galgano pela Igreja Católica.
Mande sua história com
material fotográfico para:
redacao@comunitaitaliana.com.br

Viterbo

Releitura
moderna

Tadeu Brunelli

Hoje, a família Guidotti marca presença em Monte Alegre, um bairro
na entrada de Piracicaba, no qual é notável a influência italiana, como
conta o empresário:
— Monte Alegre faz parte do município de Piracicaba, mas fica
destacado da cidade, a uns cinco quilômetros dela. De lá, imigrantes
italianos eram também encaminhados para outras áreas do país. Um bairro muito avançado, que costumava ter vida própria, com escola, igreja,
cinema, comércio, residências. Lá, por exemplo, foi construída a primeira
locomotiva totalmente brasileira.
No bairro, quase tudo girou em torno da antiga usina de cana-de-açúcar do empresário italiano Pietro (que no Brasil tornou-se Pedro)
Morganti, benfeitor histórico da área. Lá também foi montada uma fábrica
de papel. Morganti fez ainda muito pela vida cultural do local. A obra
foi continuada por Lino Morganti, filho de Pedro, que se tornou deputado,
e outros membros da família. A Capela de São Pedro de Monte Alegre é
um dos principais legados da época. Inaugurada em 1936 para o batizado
de uma das netas de Pedro Morganti, hoje é administrada por Wilson
Guidotti. A igreja foi tombada em 1991.
— A usina foi desativada há cerca de 40 anos. Eu adquiri a capela
em 1999. Ela foi pintada por Alfredo Volpi, conhecido como grande
pintor brasileiro, embora fosse italiano. Procuro revitalizar o bairro,
um dos mais antigos de Piracicaba. Construí nessa área um condomínio
fechado — conta Balu, que comprou imóveis na área.
Brasileiro de nascimento, Balu tem também o
passaporte italiano e procura aprender o idioma.
Ele mantém contato permanente com suas raízes:
em outubro, vai viajar à
Toscana para um encontro
de família. O sobrenome
O prefeito de Piracicaba, Luciano Guidotti, recebe das
Guidotti, por sinal, está
mãos do presidente JK o Diploma de Município de Maior
ligado a uma das mais faProgresso do Brasil, observados pelo deputado Lino
mosas histórias do municíMorganti e o governador Jânio Quadros, em visita à
pio de Chiusdino, que fica
primeira fábrica de papel feito através do bagaço da
cana em Monte Alegre (SP)
na província de Siena.
— É o contrário da
lenda do Rei Artur. Em
vez de retirada, a espada
foi fincada na pedra.
A lenda à qual Balu
se refere é a de Galgano
Guidotti, da Idade Média.
Ele teria cravado a espada na pedra na colina de
Montesiepi com o intuito de
transformar a arma numa
cruz e depois renunciado
aos privilégios e luxúrias
de cavaleiro nobre para

Italy se destaca por seu cardápio com
receitas clássicas em versões inovadoras

S

ão Paulo – O premiado chef Paulo Barros e o restauranteur Paulo Kress inauguraram, em 2011, um restaurante que traz como principal conceito a releitura
das receitas clássicas da gastronomia italiana, tudo de
uma forma despretensiosa e acessível. Assim é o Italy, que já
se tornou uma das referências da capital paulista. A primeira
unidade foi inaugurada na badalada Rua Oscar Freire e conta
com uma adega com capacidade para 400 garrafas, bar, térreo,
mezzanino e um terraço utilizado para eventos corporativos e
sociais. No final de 2014, Barros e Kress inauguraram uma segunda casa de 300m² no piso térreo do Shopping Market Place.
A nova unidade tem capacidade para 160 pessoas e foi projetada pelo arquiteto Otávio de Sanctis, que optou por refletir na
arquitetura um ambiente mais despojado, contrastando com a
imagem de um estabelecimento italiano convencional.
— O Italy nasceu para oferecer uma comida italiana com
técnica e ingredientes de alta qualidade e, ao mesmo tempo,
ser um restaurante cosmopolita e democrático — diz o chef
Paulo Barros.
No menu das duas unidades, fazem sucesso pastas e risotos feitos na hora, antepastos e foccacias.
— As inspirações dos pratos da casa vêm da minha experiência na Europa, principalmente do Norte da Itália — revela Barros.
Ele explica que os pratos são basicamente os mesmos nas
duas unidades do Italy, mas no almoço existe um cardápio com
alguns pratos diferentes para atender o perfil dos executivos
na nova unidade.
— Temos algumas receitas que os clientes sempre procuram. Destaco o picci com ragu de linguiça e a paleta de cordeiro
assada entre os pratos mais pedidos — informa o chef.
Sobre a gastronomia na cidade de São Paulo, Barros acredita que o cenário hoje é promissor e que evolui cada vez mais.
— Atualmente, temos grandes cozinheiros com boa formação e técnica, mas precisamos crescer na produção e na qualidade dos ingredientes sem agrotóxicos — conclui.

Paleta de cordeiro assada
com couscous marroquino
Ingredientes
2 paletas de cordeiros serrada ao meio; 300 g de cebola
picada; 200g de salsão picado; 200g de cenoura picada; dois
ramos de alecrim picado; 400g de couscous marroquino;
300 ml de chá de hortelã; 1 garrafa de vinho branco seco;
sal; pimenta-do-reino.
Modo de fazer
Marinar as paletas com os legumes picados, o alecrim,
o vinho branco, o sal e a pimenta por um dia. Em uma
assadeira, dourar a paleta, retirar, acrescentar os legumes
e dourá-los. Colocar o líquido da marinada e a paleta sobre
os legumes. Cobrir com papel alumínio e assar em forno
pré-aquecido a 180 graus por 1h30. Hidratar o couscous
com o chá de hortelã, ajustar o sal e reservar. Servir a
paleta com o molho do assado e o couscous marroquino.

Serviço

O ambiente do
Italy, assinado
pelo arquiteto
Otávio de Sanctis,
foi pensado
para transmitir
um conceito
cosmopolita
e menos
convencional

Italy
Rua Oscar Freire, 450 – São Paulo
Tel.: (11) 3168-0833
De segunda a quinta-feira, das 12h às 15h30; e das 19h às 24h.
Sextas das 12h às 15h30; e das 19h à 1h. Sábados, das 12h à 1h.
Domingos, das 12h às 23h.
Unidade Shopping Market Place
Avenida Dr. ChucriZaidan, 902, Térreo – São Paulo
Tel.: (11) 5183-3564
De segunda a quinta, das 11h45 às 15h30; e das 18h às 23h.
Sextas e sábados, das 11h45 às 23h. Domingos, das 11h45 às 22h.
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la gente, il posto
ClaudiaMonteiroDeCastro

Praia
da Pelosa

A

praia da Pelosa, no noroeste da Sardenha,
perto da cidadezinha
de Stintino, é considerada
uma das cinco mais belas
da Itália. A praia foi se restringindo com o tempo e
hoje sobrou apenas uma
pequena faixa de areia bem
branquinha. Mas o mar é
uma maravilha, com vários
tons de azul. Uma boa parte do mar é rasa, o que torna
a praia ótima para ir com
crianças. No final de julho e
em agosto, férias de verão, é
lotada como Copacabana. O
ideal é ir em junho ou setembro, para apreciar melhor a
beleza da praia.

Asinara, ex-Alcatraz italiana,
hoje beleza natural

E

xistem diversos tipos de viajantes, mas, de forma geral, podemos dividir em planejadores e em fãs do last minute, que
escolhem o destino poucos dias antes de viajar.
Como eu gosto de curtir a viagem bem antes da data de partida, sou do tipo que planeja pelo menos seis meses
antes. Desta vez, o destino escolhido foi a Sardenha, que eu tinha visitado somente uma vez, há mais de uma década. Quem
me convenceu foi uma ex-aluna minha, que me disse que sua cidadezinha, Stintino, no noroeste da ilha, era um verdadeiro
paraíso, com as praias mais belas da face da terra.
Fui averiguar. Realmente, a praia da qual ela tinha me falado, La Pelosa, é uma maravilha; não deve nada ao Caribe ou
a qualquer ilha exuberante de águas límpidas. A praia da Pelosa, em agosto, é disputada em cada centímetro, mas a água é
cristalina, apresentando vários tons degradé. Parece uma enorme piscina salina infinita, com uma antiga torre de pedra no
fundo e a ilha de Asinara bem em frente.
Não dá para ir a Stintino sem fazer um passeio por Asinara, de trenzinho turístico
ou de jipe, pegando um barco até sua extremidade sul; ou de veleiro ao redor da ilha. O
nome de Asinara vem do latim sinuaria, que significa sinuosa. Antes de se transformar
em Parque Nacional em 1997, o local era um verdadeiro fim de mundo. Por mais de
um século, um grupo de cárceres, com muitos edifícios separados, ficava ali. Cada um
recebia um determinado tipo de criminoso: um para pedófilos, outro para terroristas,
outro para prisioneiros de guerra, outro para mafiosos, e assim por diante. Somente um
preso, Matteo Boe, conseguiu escapar durante todo o período que a ilha serviu como
cárcere. Portanto é considerada a Alcatraz italiana.
Além de prisão, a ilha funcionava como um “lazareto” durante epidemias de
cólera e tuberculose.
Ao passearmos pela ilha atualmente, é difícil imaginar seu passado. Hoje
caminham ali livremente burrinhos albinos, javalis, cabras, ovelhas. Existe também
um hospital para tartarugas. Com prazer, pude visitar as tartarugas Colombina,
Calvi e Enrica, e saber que, depois de cuidados especiais, elas hoje estão bem.
As praias transparentes de Asinara, sua flora e fauna particular, fazem da
ilha uma das metas preferidas de quem vai para o norte da Sardenha. E se você é
um viajante como eu, é bom planejar com antecedência, pois é um dos lugares mais
cobiçados pelos italianos no pico do verão.
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