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Alex Atala
ditor convidado

E

UM CARDÁPIO
MUITO ESPECIAL
Caro leitor,
A receita da edição de hoje é
especialmente saborosa. Afinal de contas, foi feita por um
chef: Alex Atala.
Correndo sempre de uma
panela para outra numa agenda global e insana que chega
a abocanhar nacos da sua saúde, Atala aceitou com prazer
o convite para ser o editor por
um dia do Metro Jornal, posto
já ocupado pelo maestro João
Carlos Martins e pelo desenhista Mauricio de Sousa.
Reconhecido como um
dos mais importantes cozinheiros da atualidade, com
direito a episódio na série
“Chef’s Table” e capa da revista Time, ele abordou temas
que vão além da alta gastronomia e do glamour dos restaurantes estrelados.
Em sua visita à redação,
entre piadas e histórias deliciosas, sentou à mesa com os
jornalistas para contar sobre
sua experiência junto às comunidades indígenas, falou
da sua insaciável fome por
novos ingredientes (ainda que
se queixe do estômago “intratável”...) e abordou um tema
que considera de extrema importância para todos os habitantes do planeta Terra: o poder transformador da comida.
Nessa linha, sugeriu que
contássemos histórias de iniciativas tão simples quanto revolucionárias que estão mudando o dia a dia de muita
gente, adicionando pitadas de
futuro onde antes nada crescia e contribuindo de forma
efetiva para melhorar a vida
de todos nós.
Mas chega de papo que
esta edição foi feita para ser
devorada. É hora de comer
com os olhos. Bom apetite!
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Social. Projetos
oferecem
qualificação e
oportunidade
para pessoas de
comunidades
carentes do estado
para reescreverem
suas histórias.
Conheça algumas
das iniciativas que
são desenvolvidas
no Espírito Santo
Hoje, com as mãos na massa, Celeste Santos, 50 anos,
tem a possibilidade de planejar e colocar em prática
a receita para ter um futuro
melhor. Mas nem sempre foi
assim. Celeste veio do Acre
há cerca de 20 anos para tentar uma vida nova ao lado da
filha e da mãe. Trilhou um
caminho cercado por muitas dificuldades, com a perda do emprego. “A gente tinha que escolher as contas
que ia pagar”, lembra.
Encontrar
ingredientes
para mudar a receita de vida
parecia distante para ela. Até
que em 2013, Celeste entrou
em um curso de capacitação
que promove a inserção social por meio da gastronomia, da faculdade Novo Milênio, em Vila Velha, e hoje
é exemplo de transformação
pela culinária. “Foi graças ao
projeto da faculdade com as
comunidades carentes que
tudo mudou”, diz a moradora de Interlagos, Vila Velha.
Depois de concluir as aulas do projeto, em 2013, Celeste conseguiu um emprego na própria faculdade e,
por quatro anos, trabalhou
na preparação das aulas dos
professores. Em 2017, ela
ingressou na graduação de
Tecnologia em Gastronomia da faculdade Novo Milênio. Vai concluir a graduação em 2019 e já planeja
mudar-se para a França, onde pretende trabalhar.
Oportunidades para todos
A faculdade Novo Milênio
oferece cursos rápidos de
culinária, como de bolos, doces e pães, para moradores da
região de Terra Vermelha, em
Vila Velha. “São cursos práticos que ajudam na geração
de renda da região”, explica
a coordenadora do curso de

A CULINÁRIA

Os cursos

OS PROJETOS

SALVA
Estudante do curso de gastronomia,
Celeste diz que a culinária mudou
a história da sua vida

Milênio nos Bairros: O projeto da
faculdade Novo Milênio, de Vila
Velha, oferece cursos em diversas
áreas para moradores da região de
Terra Vermelha, em Vila Velha. Entre eles, cursos rápidos de culinária, como bolos, salgados e doces.
As demandas são apontadas pelas
comunidades, que também ajudam na seleção, e as aulas acontecem em espaço disponibilizado
em parceria com os moradores.
GastroLar: Criado há quatro anos,
o projeto da UVV (Universidade
Vila Velha) atende a moradores
de bairros próximos à universidade, localizada em Boa Vista, Vila
Velha, com renda de até 1,5 salário mínimo e de 18 a 50 anos. O
curso dá formação básica em cozinha e tem duração de 120 horas.
Há dois anos, é realizado com patrocínio da ArcelorMittal Tubarão.
OportunidadES: O projeto do
governo do estado oferta cursos
de confeitaria, panificação, preparação de saladas, doces e bolos confeitados, entre outros,
para moradores da Grande Vitória. Alguns cursos são ofertados
on-line. Mais informações: oportunidades.es.gov.br.
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‘A gastronomia nos
deu uma nova profissão’
Há cerca de três anos, o professor de dança de salão Roberto Cigano, 50 anos, recebeu da esposa, Neucimar
Coutinho, 53, a proposta
de sair pelas ruas do bairro onde moram, em Santa Inês, Vila Velha, vendendo 24 empadinhas que ela
tinha feito. A dança de salão já não garantia o sustento da casa como antes, ele
conta. “Na hora, eu topei,
e deu certo. As coisas não
iam bem, e precisávamos
de uma mudança”, lembra.
Com a ajuda dos cursos de culinária do projeto OportunidadES, eles
profissionalizaram a venda de salgados e criaram
o “Delícias da Neuci”. Neste ano, fizeram o curso do

Neuci e Roberto Cigano
vendem 150 salgados por dia

projeto GastroLar, da UVV,
e agora querem avançar
ainda mais. “Hoje, a gente vende cerca de 150 salgados por dia, feitos em

casa. No ano que vem,
queremos ter um espaço
próprio. A gastronomia
nos deu uma nova profissão”, conta Neuci. METRO

gastronomia da faculdade,
Izabel Souza. A seleção é feita
com apoio da comunidade, e
mais de 300 pessoas já passaram pelo projeto.
A UVV (Universidade Vila Velha) também possui
uma iniciativa voltada para o ensino da culinária para comunidades carentes.
É o GastroLar, patrocinado
pela ArcelorMittal Tubarão,
que atende a pessoas com
renda de até 1,5 salário mínimo de bairros do entorno da instituição, localizada em Boa Vista, Vila Velha.
Moradores da Grande Vitória podem, ainda, contar
com os cursos oferecidos pelo projeto OportunidadES,
do governo do estado. Aulas
de confeitaria, panificação,
biscoitos, entre outros, são
ofertados para pessoas acima de 16 anos, em diversas
regiões. Desde 2017, mais
de 5 mil pessoas participaram das aulas. “O objetivo
é ajudar quem quer entrar
nesse mercado ou se qualificar para atuar melhor”,
diz o subsecretário de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Oziel Andrade.
PRISCILLA
THOMPSON
METRO GRANDE VITÓRIA
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Rodoviários marcam
greve para segunda
Decisão. Paralisação vai afetar ônibus do Sistema Transcol e linhas municipais de Vitória e Vila Velha
O início da próxima semana deve ser conturbado para os usuários do transporte
público na Grande Vitória.
Em assembleias realizadas
ontem, os rodoviários aprovaram greve com início marcado para a meia-noite de
domingo para segunda-feira.
A paralisação afeta os coletivos do Sistema Transcol e de
linhas municipais de Vitória
e Vila Velha.
De acordo com José Carlos Cardoso, presidente do
Sindirodoviários-ES (Sindicato dos Trabalhadores em
Transporte Rodoviário do
Espírito Santo), a categoria
não aceitou a proposta de
2% de reajuste salarial ofertada pelas empresas responsáveis pelos ônibus.
“A proposta enviada não
foi aprovada e já deliberamos a greve. A gente pede,
pelo menos, 4% de reposição

da inflação e mais um índice
de ganho real sobre o salário
e benefícios. Também queremos plano de saúde integral e redução da jornada. O
que está sendo proposto para nós está abaixo da inflação e isso não podemos aceitar”, disse Cardoso.
O presidente do Sindirodoviários-ES garantiu que a
categoria vai cumprir o prazo legal de publicar o edital
de greve com 72 horas de antecedência e também o percentual mínimo, de 30% de
circulação dos coletivos.
Ontem, convocados pelo
sindicato, motoristas e cobradores se concentraram
na Praça Oito, no Centro de
Vitória, para a realização de
duas assembleias. Nas reuniões, a maioria definiu pela adesão à greve. De acordo com Cardoso, a classe
tem dialogado com os re-

Categoria votou pela greve na tarde de ontem | WILSON ROBERTO / DIVULGAÇÃO

presentantes patronais desde o início do mês, quando
acontece a data-base para
incidência de reajuste salarial. “Estamos abertos ao
diálogo e já apresentamos
as nossas contrapropostas,
como também transferir es-

Igreja quer atrair mais
jovens para Festa da Penha
A Festa da Penha 2019 será
realizada de 21 a 29 de abril
e terá como foco a juventude. O show de encerramento, que ainda será definido,
e parte da programação serão pensados para acolher
os jovens fiéis, afirmou o
frei Pedro de Oliveira, membro da Comissão Central de
Organização da festa. “Investir no jovem é fundamental, investir na juventude é investir no futuro”,
disse durante o lançamento
oficial da festa, ontem.
O tema escolhido para a
festa é “Eis aqui a serva do
Senhor” - frase dita por Nossa
Senhora ao receber o anúncio de que seria mãe de Jesus.
O tema é o mesmo da Jorna-

Tema da festa é “Eis aqui a serva do Senhor” | CHICO GUEDES

da Mundial da Juventude do
Panamá, em 2019, e tem como objetivo despertar os jovens para o caminho da fé.
Dentro da Romaria dos
Homens, em 27 de abril, haverá uma peregrinação dos
jovens, cujos detalhes ainda

serão definidos.
Um das apresentações já
confirmadas é da Orquestra
Sinfônica do Espírito Santo,
no dia 25, às 19h30, no Santuário de Vila Velha. Mais informações pelo site conventodapenha.org.br. METRO

sa data-base para maio. Mas
ainda não fomos atendidos
e, por isso, teremos esta paralisação”, afirmou.
No próximo domingo,
às 10h, os motoristas e cobradores voltam a se reunir em assembleia para

definir detalhes da paralisação, como manifestações
pelas ruas e garagens.
Em nota, o GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da
Grande Vitória) informou
que vai aguardar a comunicação oficial sobre a decisão
dos rodoviários, por meio de
publicação de edital de greve com antecedência de 72h,
conforme prevê a lei. O GVBus também ressaltou que
tomará todas as medidas legais para a manutenção do
funcionamento do Sistema
Transcol, com o objetivo de
garantir o direito de ir e vir
da população.
Se entrar em vigor na próxima semana, esta será a segunda greve dos rodoviários
em 2018. Entre o fim de 2017
e janeiro deste ano, a categoria cruzou os braços por 16
dias. LEANDRO NOSSA / METRO

Espírito Santo. Advogados
vão às urnas hoje definir
novo presidente da OAB
Os advogados capixabas vão
às urnas hoje para definir
o novo presidente da OAB-ES (Ordem dos Advogados
do Brasil Seccional Espírito Santo). São 17 mil inscritos na Ordem em todo o estado e que estão aptos para
escolher entre as três chapas concorrentes. A votação
acontece das 9h às 17h, na
sede da seccional, em Vitória, e em 17 subseções espalhadas pelo estado.
O pleito acontece com
urnas eletrônicas e o resultado será conhecido na noite de hoje. Duas candidaturas se opõem à gestão do
presidente Homero Mafra,
que ocupa o cargo há nove

anos, e uma representa a
atual diretoria.
Ricardo Brum, de 42 anos
e especialista em Direito Empresarial, é o candidato da
Chapa 1, apoiada pela atual
gestão. Na Chapa 2, o candidato é José Carlos Rizk Filho, de 38 anos e com carreira no Direito Trabalhista. Já
na Chapa 3, Elisângela Leite
Melo, de 46 anos e com atuação nas áreas trabalhista e
criminal, encabeça a candidatura. Entre as atribuições
da OAB estão a defesa do estado democrático, dos direitos humanos e das prerrogativas dos advogados. O eleito
vai presidir a OAB-ES pelos
próximos três anos. METRO
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Assassinato

Pastor Georgeval
volta ao Fórum
O pastor Geogerval Alves,
acusado da morte dos irmãos Joaquim e Kauã,
foi ouvido na manhã de
ontem em uma audiência no Fórum de Linhares. Essa é a terceira audiência do caso. Além de
Georgeval, outras 15 testemunhas foram ouvidas.
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito
Santo, o processo corre
em segredo de Justiça e
não é aberto ao público.
TV CAPIXABA

Vitória

Policial da Força
Tática é baleado
Um policial militar da Força Tática foi baleado durante uma operação policial no Forte São João, em
Vitória, na noite de segunda-feira. A equipe havia
ido ao local verificar uma
denúncia que apontava
uma casa que estava sendo usada por criminosos.
Os militares foram recebidos a tiros, por bandidos
que estavam escondidos
em uma região de mata. Ele precisou passar por
uma cirurgia na perna direita para retirada da bala.
Ele permanece internado.
TV CAPIXABA

Morte em Transcol

Suspeitos agiram
perto de casa
Os suspeitos do assassinato de Deyvid Jercey, 18
anos, disseram em depoimento à polícia que decidiram assaltar o ônibus
da linha 619 - Terminal
de Vila Velha / Balneário
Ponta da Fruta - por causa da proximidade com o
bairro onde eles moram,
que é Barramares, em Vila Velha. Eles disseram,
ainda, que após o crime, desembarcaram em
São Conrado. A arma usada no crime, de acordo
com os suspeitos, foi jogada em um terreno nesse
bairro. TV CAPIXABA

04

Alex Atala
Editor convidado

Ele vem com tudo! Mas não
te atropela. Pelo contrário,
convida e seduz a embarcar e seguir pelo seu mundo
que não se restringe a panelas e talheres reluzentes. De
fala rápida, olhos inquietos,
mãos e pensamento ágeis,
Alex Atala não se furta a ser
e parecer um homem comum, que expõe suas vulnerabilidades e ri de si mesmo.
Intenso e divertido, inteligente e interessante, curioso
e inquieto, acumulou muito conhecimento sobre ingredientes brasileiros, alimentação e fome no mundo.
E quer falar. Quer passar tudo isso para frente, compartilhar ideias, a mesa e a vida
com o maior número de pessoas possível.
E foi por isso que aceitou o
convite para ser o editor convidado do Metro. Há três meses, fizemos o primeiro contato. Assim que voltou de
viagem, respondeu rapidamente: “Sim!”. Já na reunião
de pauta foi dizendo o quanto
sentia falta de ter espaço para
compartilhar todo o conhecimento que tem acumulado.
Nos meses que se seguiram, Atala, que está no seleto
grupo de melhores chefs do
mundo – com direito a episódio no “Chef’s Table”, premiada série da Netflix –, viajou para seis países diferentes
a trabalho, teve uma infecção
severa que quase o tirou do
evento Mesa SP, mas ainda
assim palestrou, cozinhou,
recebeu chefs da América do
Sul, regeu a edição, fez fotos... “Com Atala é sempre assim: você pode não ter muito
do seu tempo, mas o quanto
tiver será intenso”. Confira.
Você é um chef reconhecido mundialmente, empresário bem-sucedido... Aos 50
anos, ainda se considera um
homem inquieto?
Eu espero não ficar quieto! Acho que uma das molas importantes da vida é a
curiosidade e a curiosidade
vem com a inquietação. Para
mim, a juventude não é questão de idade, mas de vontade. A minha inquietação é
muito baseada na curiosidade, sempre e sobre tudo,
e também na vontade.
Você viaja muito. Como
enxerga o consumidor
brasileiro?
Vou fazer uma crítica e um
elogio. Começando pelo elogio, não existe lugar no mun-
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do mais aberto ao novo que o
Brasil. Até uma criança aqui
conhece esfiha, sushi, pizza, hambúrguer, arroz e feijão... Essa abertura do paladar
ao novo é uma característica quase que única do brasileiro. A crítica é sobre a ideia
de que o importado é sempre
melhor. Mas o bom é o produto local, se possível in natura, porque foi menos manipulado, é melhor para a sua
saúde. Além do que o recurso,
a economia e o valor cultural
ficam no entorno.
E como acha que o mundo
enxerga o Brasil hoje?
O maior celeiro de chefs do
mundo hoje é o Brasil, mas
não sabemos vender isso. Temos chefs incríveis que precisam ser promovidos, reconhecidos. E também os
nossos biomas, os nossos caipiras, ribeirinhos, indígenas,
urbanos... Temos que ser orgulhosos de quem nós somos.
Qual é a importância do Instituto ATÁ e do FRU.TO?
O FRU.TO talvez seja uma
quebra de paradigma, porque
não estamos falando de cozinha, mas de alimento. O alimento passa por essas múltiplas disciplinas de humanas,
entre elas a conservação do
meio ambiente, a antropologia, a psicologia, a neurociência. Eu fiz muitos congressos
e sempre brinquei que congresso de chef para chef é rezar missa para convertido.
O FRU.TO é o oposto, é propagar para as pessoas parte
de quanto é rico e humano
o ato de produzir e alimentar. O Instituto ATÁ tem uma
missão simples, aproximar o
saber do comer, o comer do
cozinhar, o cozinhar do produzir e o produzir da natureza (leia mais ao lado).
Você se empolga mais em
falar sobre a questão do desperdício, do aproveitamento do alimento e da fome do
que sobre alta gastronomia
ou é só impressão?
Há realidade nessa impressão. Depois de mais de 30
anos sendo chef profissional,
minha paixão é exacerbada
pela gastronomia, pela alta
cozinha, por cozinhar. Mas a
cozinha me levou à essa consciência ambiental, essa uti-

“Meu
engajamento
é totalmente
apolítico. Meu
compromisso
é com a vida e
com a cozinha
brasileira. Os
políticos não me
representam”

Papo de chef. Inquieto,
Atala fala de sua
preocupação com
a alimentação e faz
declaração de amor ao
Brasil e sua diversidade

‘MEU
COMPROMISSO
É COM
A VIDA’
“As pessoas vão para NY e comem
pastrami ou brisket e nem sabem que
estão comendo peito de boi, talvez o corte
mais barato que temos aqui. Ressignificar
essa escala de valor é fundamental”
lização do ingrediente, para valores distorcidos ou que
podem ser revistos e isso me
empolga muito hoje. O meu
primeiro compromisso com
o meu cliente é entregar delícias, mas o que me faz levantar de manhã e ir para o restaurante cumprir essa missão
é essa briga, essa vontade, esse sonho de falar do Brasil,
falar desses ingredientes incríveis, desses chefs incríveis.
Como você lida com o fato
de ser uma celebridade?
A primeira vez que eu cozinhei para o Pelé, ele cumprimentou todo mundo, tirou
foto com o lavador de louça... Se o Pelé que é muito
mais famoso que eu faz, não
vou ser eu que não vou fazer!
Eu já deixei de admirar pessoas porque elas não foram
legais, então tento ser acessível. Nem sempre é fácil, às
vezes estou comendo, com
a família (Atala é casado pe-

la segunda vez e tem três filhos, Pedro, de 24 anos, e os
gêmeos Joana e Thomas, de
14 anos), às vezes estressado,
mal humorado, as pessoas
pedem. Eu tento, pelo menos
durante aqueles minutos, ser
legal com elas. A abordagem
é um reconhecimento.
O projeto Hotel D.O.M. está
andando? É uma amarração
de todos os seus ideais?
Está andando sim. Todas essas ideias vão estar presentes,
mas o Hotel D.O.M. é um projeto empresarial, tem menos
idealismo que o ATÁ, não é
uma peça de arte, é um projeto que tem que dar dinheiro. Se eu falhar no hotel eu
falhei na vida inteira. O risco é maior que o benefício
nessa história, mas acho que
é um caminho que eu tinha
que tomar. Não vou deixar
de ser cozinheiro nunca, mas
cheguei numa fase que talvez
eu possa mudar um pouco.

Quais os ingredientes fundamentais para uma boa mesa?
Tem uma coisa que não pode faltar em mesa nenhuma:
o bom humor. Se estiver de
mau humor, não se sente à
mesa, não contamine as pessoas, ninguém merece isso.
Você pratica jiu jitsu e ouve muito rock’n roll...
Isso é incrível! Rock’n’roll é a
espinha dorsal da minha vida. O punk rock, a intervenção... a tríade sexo, drogas e
rock’n’roll... É a minha vida.
Qual a sua trilha sonora
ideal para preparar uma
boa refeição?
A minha vida tem trilha sonora, ainda que a minha cozinha não tenha. A trilha
sonora da minha vida profissional é o silêncio. Preciso de 100% de concentração. É uma entrega grande.
Como é um jantar ideal
para você?
Com alguém querido. Um

jantar ideal é alguma comida e alguém incrível. Comer
com gente chata não dá.
Qual o chef mais admira?
Tantos... Se eu tiver que citar um nome, é o de um cara chamado Andoni Luis
Anduriz, do País Basco, na
Espanha, que tem um restaurante muito controverso, o Mugaritz. Ele tem um
ideal e transmite isso com a
comida, ainda que desagrade. Queria ter essa coragem.
Gostou de ser editor do
Metro?
Posso ser mais? É muito diferente que dar entrevista,
o que, aliás, só faço por e-mail. Essa é uma exceção.
Eu passei ideias e os editores estão interpretando essas ideias. Vou ver a minha mensagem vista por
outras pessoas, entendida
por outros cérebros. Lendo
esta edição do Metro, vou
aprender mais sobre o que
eu falo. METRO
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ELE NÃO PARA QUIETO
Influente e reconhecido mundialmente pela sua cozinha inovadora, que utiliza e
valoriza ingredientes brasileiros, Alex Atala é hoje o chef brasileiro mais premiado.
NOS ANOS 70
• Alex Atala nasce em São Bernardo em 3 de junho 1968, na Grande São Paulo, em uma
família de classe média que adora viajar; desde sempre teve contato com a natureza.
NOS ANOS 80
• Fã de rock, frequentava a cena paulistana e foi DJ em várias boates.
• Para se manter numa de suas viagens pela Europa, se inscreve em um curso de
gastronomia. Na Bélgica, Atala se forma na Escola de Hotelaria de Namur.
• Vai para a França, trabalha no restaurante Jean Pierre Bruneau e estagia no
renomado Hotel de la Côte D’Or. Parte para a Itália e encara desafios em cozinhas de
Montpellier e Milão.
NOS 90
• De volta ao Brasil, estreia como chef no Filomena, misto de bar e casa de shows de
São Paulo e sua carreira começa a se consolidar no país.
• Em 1999 abre duas casas: o NaMesa, que não existe mais, e o D.O.M., restaurante
sofisticado, de cozinha criativa contemporânea com forte sotaque brasileiro. Atala
ousa usando ingredientes brasileiros inexplorados e desvalorizados em
combinações, receitas e apresentações únicas. Chama atenção e ganha o
reconhecimento do público e da crítica.
SÉRGIO COIMBRA

ANOS 2000
• Em 2006, pela primeira vez, D.O.M.
Restaurante entra para o The World’s 50
Best Restaurants, da “Restaurant
Magazine”, publicação inglesa de prestígio
no universo gastronômico, como o 50°
melhor restaurante do mundo e desde
então está entre os 50 melhores.
Atualmente ocupa a 30° posição.
• Em 2009 abre o restaurante Dalva e
Dito, que investe na gastronomia
brasileira afetiva e reforça a crença do
chef no ingrediente e na cultura
nacional, resgatando pratos do clássico
receituário brasileiro revisitados.
REPRODUÇÃO

DEPOIS DE 2010
• Em 2013 Atala entra para a lista das 100
personalidades mais influentes da revista
Time. Neste ano também inaugura o
Instituto ATÁ.
• Em 2014 é escolhido o melhor chef do
mundo pela escolha dos chefs (Chef’s
Choice) e, também recebe o Prêmio
Diners Club pelo conjunto de sua obra
na eleição dos 50 melhores restaurantes
da América Latina.
RUBENS KATO

• Em 2015 Alex Atala participa da
segunda temporada do “Chef’s Table”,
série com principais chefs do mundo da
Netflix. Também inaugura o serviço de
buffet de alto padrão 7 Gastronomia.
• Desde a chegada do Guia Michelin no
Brasil, em 2015, duas casas de Alex Atala
foram laureadas. Duas estrelas Michelin
pelo D.O.M. Restaurante e uma estrela
para o restaurante Dalva e Dito. Nas três
outras edições do guia, as casas
mantiveram suas posições, até hoje.

COMER TAMBÉM É UM ATO SOCIAL
O Instituto ATÁ e o FRU.TO são duas iniciativa que fazem parte dos
projetos e bandeiras do chef Alex Atala. Em suas pesquisas sobre
ingredientes brasileiros, Atala foi percebendo as fragilidades na
cadeia produtiva do alimento. Em 2013 fundou, com uma equipe
multidisciplinar, o Instituto ATÁ com a proposta de aproximar a cozinha da produção, fortalecer a cadeia produtiva e valorizar os pequenos produtores em todo o país.
Na prática, o instituto já apoiou e desenvolveu projetos de ingredientes específicos, como a pimenta baniwa (comunidade de
índios baniwa na Amazônia), cogumelos brasileiros Yanomâmi (comunidade de índios Yanomâmi na Amazônia), o mel de abelhas
nativas, baunilha do cerrado (comunidade quilombola Kalunga),
os arrozes especiais do Vale do Paraíba, além de projetos ligados à
proteção da biodiversidade dos oceanos e ao uso de orgânicos.
O ATÁ também é responsável pelos boxes de biomas do Brasil do Mercado Municipal de Pinheiros, em parceria com a prefeitura de São Paulo, onde são vendidos ingredientes de pequenos
produtores da Amazônia e mata atlântica, do cerrado, pampas e
da caatinga.
O FRU.TO é o seminário sobre alimentação, organizado pelo chef
Alex Atala e pelo produtor cultural Felipe Ribenboim em parceria
com o Instituto ATÁ. A ideia do evento, que reuniu mais de 20 palestrantes e 300 convidados em janeiro de 2018, e terá sua segunda edição em 2019, é discutir as melhores estratégias e alternativas
para a produção de alimento bom, limpo e justo nos próximos anos.
Para saber mais: www.institutoata.org.br e https://fru.to

De cima para baixo, Alex Atala fala
aos jornalistas durante visita à
redação do Metro em São Paulo

Veja o vídeo da visita à redação
no site metrojornal.com.br

Atala no box do
Instituto ATÁ, no
Mercado de Pinheiros

• 2016 chega a vez da proteína,
Atala abre o Açougue Central, casa
especializada em cortes secundários
de carne e o aproveitamento total
do alimento.

• Em 2017 inova novamente com o Bio
Restaurante, que tem como filosofia a
sustentabilidade, o aproveitamento total
do alimento e a utilização de ingredientes
orgânicos sempre que possível.
O Açougue Central entra no Guia Michelin
como uma das novidades de São Paulo.
• Em 2018 organiza o Seminário FRU.TO e
fortalece a discussão sobre a alimentação
no planeta. E o D.O.M ganha o título de
Melhor Restaurante de Cozinha Autoral
da cidade pela Veja São Paulo.

No Dalva e Dito com
Nick Cave
ACERVO PESSOAL

E o futuro está aí
Para 2021 está prevista a inauguração do
D.O.M. Hotel, nos Jardins, em São Paulo.
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Em dezembro.
STF deve julgar
liberdade
de Lula
A Segunda Turma do STF
(Supremo Tribunal Federal)
deve julgar em dezembro
mais um pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O processo foi
liberado para julgamento
ontem pelo relator, ministro Edson Fachin. A data de
julgamento será definida
pelo presidente da turma,
Ricardo Lewandowski, responsável pela pauta de julgamentos do colegiado.
No habeas corpus, a defesa de Lula argumenta que a
ida do juiz Sergio Moro para
o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro demonstra
parcialidade do magistrado e
também que ele agiu “politicamente”. Moro assume o Ministério da Justiça em janeiro.
Responsável pelos processos da Lava Jato na 13ª
Vara Criminal de Curitiba,
Moro nega qualquer irregularidade em sua conduta.
AGÊNCIA BRASIL
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Ex-diretor do Dnit
Reajuste STF. Bolsonaro:
‘Todo mundo vai pagar’
assume infraestrutura
Ministério. Tarcísio Gomes é capitão da reserva e o quinto
militar no primeiro escalão do presidente Jair Bolsonaro
O novo ministro da Infraestrutura será o engenheiro
Tarcísio Gomes de Freitas. O
anúncio foi feito ontem pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). “Os desafios são
enormes. Com fé em Deus e
dedicação, cumpriremos a
missão”, afirmou Bolsonaro.
Perfil
Tarcísio é capitão da reserva e quinto militar no primeiro escalão. Formado pelo
IME (Instituto Militar de Engenharia), ele foi secretário
do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos), chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do
Brasil na Missão das Nações
Unidas para a Estabilização
do Haiti; diretor do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) e
atua como consultor legislativo da Câmara.

O presidente Jair Bolsonaro
evitou polêmica sobre a sanção do reajuste dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) sancionado pelo
presidente Michel Temer, que
poderá ter impacto de R$ 6
bilhões. “Pergunta para o Temer. A minha responsabilidade nessa área começa a partir
de 1º de janeiro do ano que
vem”, afirmou. METRO BRASÍLIA

“Pergunta para o
Temer. O Temer que
decidiu sancionar, tá
ok? Quem vai pagar
é toda a população
brasileira é quem vai
pagar. É todo mundo!”
JAIR BOLSONARO, PRESIDENTE ELEITO

Pesquisa. Sete em cada dez
pessoas com Aids são homens
Ministro cuidará de portos, aeroportos e transporte terrestre | RAFAEL CARVALHO

Articulação
Bolsonaro admitiu “confusão” na articulação política,
que deve ser dividida entre
Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e
General Santos Cruz (Secretaria de Governo). “Está confuso, né? Todo mundo tem que
jogar a bola pra frente”, disse.

Estrutura
O governo terá um novo ministério: Desenvolvimento Regional, que abrigará Integração Nacional e
Cidades. Bolsonaro promete para hoje anunciar o ministro do Meio Ambiente.
METRO BRASÍLIA

Boletim Epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde apontou que, em
2017, a taxa de detecção do
vírus da Aids entre homens
de 20 a 29 anos, mostrou-se
três vezes maior do que entre
as mulheres da mesma faixa
etária. Dentre o percentual
de novas infecções por HIV,
73% ocorrem no sexo masculino, sendo 70% dos casos entre homens de 15 a 39 anos.
A maior concentração

dos casos da doença no Brasil foi observada nos indivíduos com idade entre 25 e
39 anos, tanto em homens
quanto em mulheres. Do total de ocorrência registrados de 1980 a junho deste
ano, 52,6% correspondem
ao sexo masculino e 48,7%
ao sexo feminino.
Segundo o Boletim, houve uma diminuição de 16%
em ocorrências e óbitos por
Aids no país. METRO
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Orgânicos crescem
20% ao ano no país
Novos hábitos. Setor avança com consumidor
em busca de alimentos saudáveis e sustentáveis

Alex Atala
Editor convidado
Até 2020, o Carrefour pretende dobrar a participação de
orgânicos no total de produtos frescos vendidos em suas
gôndolas no Brasil. Essa é
uma das metas do movimento global da rede francesa Act
For Food, lançado aqui neste
ano. A estratégia envolve iniciativas para ampliar o acesso
a alimentos saudáveis e sustentáveis, como, por exemplo, estabelecer novas parcerias com produtores locais.
A ação está em linha com a
crescente demanda de consumidores por alimentos saudáveis, que também tem levado
gigantes como Pepsico, Unilever, Coca-Cola, Ambev e Nestlé a reverem suas estratégias.
Segundo o Organics (Conselho Brasileiro da Produção
Orgânica e Sustentável), o
mercado de orgânicos no país
cresce 20% ao ano e pode atingir R$ 4,2 bilhões em 2018.
“Muito se compra em feirinhas. É um mercado que tem

crescido muito. Temos 18 mil
unidades produtoras, a maioria de pequenos produtores, e
estamos chegando a mil feiras
em todo o país”, afirma Cobi
Cruz, diretor da entidade.
Isso ajuda a explicar
porque 84% dos brasileiros
não sabem citar uma marca de orgânicos, segundo
pesquisa do Organics. “Os
orgânicos têm um conceito de ser uma marca coletiva”, afirma Cruz.
Para ele, a investida de
grandes empresas é positiva, por gerar demanda para todo o setor, incluindo, pequenas cooperativas.
“Quanto mais empresas forem ‘orgânico’, o mundo vai
ser mais orgânico.”
O principal motivo para
cada vez mais consumidores buscarem orgânicos é a
preocupação com a própria
saúde. Mas os impactos políticos e sociais também influenciam diretamente a decisão, afirma o consultor de
nutrição Tiago Wendland,
33 anos, que compra orgânicos há sete anos.
“A maior parte do que
chega às nossas mesas vem
do pequeno produtor e agricultura familiar. O espaço para o orgânico é muito menor
se comparado ao do agronegócio”, diz Wendland, destacando ainda os impactos
ambientais gerados pela monocultura. METRO

Parceira com chef dá impulso
a mercado de arroz especial
Filho e neto de agricultores,
Francisco Ruzene, o Chicão,
decidiu abandonar o tradicional plantio de arroz agulhinha, o mais consumido do
país, para apostar no desconhecido arroz negro. Foi a saída encontrada pelo empresário de Pindamonhagaba, no
Vale do Paraíba (SP), para enfrentar a concorrência da produção em grande escala e a
custo baixo no Sul do país.
A mudança veio em 2005
a partir de um projeto do
IAC (Instituto Agronômico
de Campinas) para desenvolver arrozes especiais na região. Depois de ouvir de empresas que era preciso fazer
estudo de mercado para lançar o produto e quase perder 80 toneladas de produção, Chicão decidiu criar sua
marca, a Ruzene.
A virada começou em uma
feira do setor de alimentos
em 2006, quando as amostras
do seu arroz foram parar nas
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Chicão, do Vale Paraíba, comercializa
hoje 15 variedades de arroz | DIVULGAÇÃO

mãos de Alex Atala, que introduziu o produto no cardápio
do D.O.M e decidiu incentivar
o negócio. A partir daí, outros
restaurantes famosos passaram a comprar do agricultor.
“Conseguimos abrir o
mercado de arroz especial no
Brasil”, diz Chicão. Hoje, a Ruzene, que mantém um centro de pesquisa e desenvolvimento de arrozes especiais,
comercializa 15 variedades
do cereal. Os produtos estão
em empórios, são envazados
por marcas como Camil e já
começam a ser vendidos nos
EUA e Europa. METRO

Aérea de baixo custo
lança primeiros voos
Viagem internacional. Norwegian Air começa operações em 31 de março de 2019 no país.
Trecho entre o Rio e Londres custa a partir US$ 349,90, sem refeições nem despacho de mala
A Norwegian Air, terceira
maior companhia de baixo
custo da Europa, vai lançar
seus primeiros voos para o
Brasil em 2019. A rota do aeroporto londrino de Gatwick,
mais afastado do centro da
cidade, para o Rio de Janeiro começa a ser operada em
31 de março e terá quatro frequências semanais.
A empresa norueguesa
informou que as passagens
serão vendidas a partir de £
240 (US$ 306,22 ou R$ 1.182)
cada trecho. No site da empresa, no entanto, o trecho
de ida mais barato sai por
US$ 349,90 (R$ 1.373,20).
Uma viagem com partida
em 31 de março e volta em
8 de abril custa a partir de
R$ 699,80 (R$ 2.746,39) na

Companhia terá quatro frequências semanais | JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY/REUTERS

Norwegian. Na British Airways, que também realiza voos diretos entre Rio e
Londres, os bilhetes para o
mesmo período saem a partir US$ 728,54 (2.855,87).
No caso da Norwegian,
não estão incluídos despacho de bagagem e refeições.
Quem comprar na tarifa Low
Fare, a mais baixa da empre-

sa, precisa pagar US$ 45 (R$
176) para despachar uma
mala de até 20 kg em cada trecho. Para duas bagagens de até 20 kg, o valor sobe para US$ 115 (R$ 450). A
alimentação servida a bordo
custa US$ 45 (R$ 176) em cada trecho. A taxa para escolher o assento com antecedência é de US$ 25 (R$ 98).

A tarifa mais baixa da British Airways dá direito somente a uma mala de mão,
mas as refeições a bordo já estão incluídas. A empresa cobra US$ 55 (R$ 215) para uma
mala de até 23 kg. Para duas
malas de até 23 kg, o valor total sobe para US$ 145 (R$ 568).
Marcar assento com antecedência sai por US$ 32 (R$ 125).
Na Latam, o voo para o
período custa R$ 3.822,31 e
inclui refeições e despacho
de duas malas de 23 kg, mas
são necessárias duas conexões na ida e uma na volta.
Neste ano, outra companhia de baixo custo começou a operar no país, a chilena Sky Airlines, com voos
de São Paulo, Rio e Florianópolis para Santiago. METRO

Preço da gasolina. ANP Black Friday. Vendas do
questiona distribuidoras varejo on-line sobem 24%
A ANP (Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) solicitou
às principais distribuidoras de combustíveis esclarecimentos sobre repasses
de preços, após a Petrobras
reduzir significativamente
valores da gasolina nas refinarias, sem que esse movimento tenha chegado ao
consumidor final.
O preço médio da gasolina praticado pela Petrobras nas refinarias acumula
queda de quase 20% em no-

vembro, enquanto a redução nos postos, medida pela ANP, foi de 3,29%.
“A agência tem adotado várias medidas para dar
maior transparência à formação de preços e solicitado informações dos agentes periodicamente. Dessa
forma, foi observada a redução significativa de preços da gasolina A pela Petrobras, sem que essa decisão
tenha chegado ao consumidor final”, afirma a ANP em
nota. METRO

As vendas do comércio eletrônico totalizaram R$ 372
milhões durante a Cyber
Monday, realizada na segunda-feira (26), alta de 20,7%
em relação a 2017, segundo a Ebit/Nielsen. O número
de pedidos cresceu 4%, para
752 mil. O tíquete médio foi
de R$494, alta de 15,7%.
A Cyber Monday encerrou o calendário promocional da Black Friday. Consolidando o faturamento do
período, desde a véspera do
evento até segunda-feira, as
R$ 3,88

Recursos. Assembleia
aprova abono de R$ 1,5 mil
Servidores do estado serão
contemplados com abono
natalino no valor de R$ 1,5
mil. A Ales (Assembleia Legislativa) aprovou ontem
seis projetos de lei beneficiando os funcionários efetivos, comissionados, inativos
e pensionistas do Executivo,
Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério
Público Estadual e Defensoria Pública Estadual.
O governo do estado já
anunciou que o pagamen-

to do abono será feito no 7
de dezembro. Têm direito
ao abono os cerca de 90 mil
servidores ativos, aposentados e pensionistas. O recurso total disponibilizado é de
R$ 135 milhões. E os salários dos servidores serão
depositados no dia 21 de
dezembro.
Já a Ales vai pagar o abono no próximo dia 19 de dezembro, junto do pagamento do mês de dezembro.
METRO

vendas cresceram 24%, para
R$ 3,92 bilhões. Foram 6,9
milhões de pedidos, ao custo
médio de R$ 568, alta de 9%.
“A Black Friday é individualmente a data mais importante do ano para o ecommerce e faz parte do período
do Natal, de maior faturamento. Esse resultado positivo deve contribuir para que
o comércio eletrônico feche
2018 com um crescimento
bem consistente”, avalia Ana
Szasz, líder comercial para
Ebit/Nielsen. METRO
Cotações

Dólar recua com
atuação do BC

Dólar
- 1,04%
(R$ 3,877)

O dólar recuou 1,04%, a
R$ 3,8767 na venda, depois de registrar na véspera a maior alta percentual
desde junho e encerrar a
R$ 3,9175. O movimento
de correção foi impulsionado pelo anúncio de leilão de US$ 2 bilhões em
linha pelo Banco Central.
A ação é tentativa de aliviar a pressão altista de final de ano, período em
que empresas enviam recursos ao exterior. METRO

Bovespa
+2,74%
(87.891 pts)
Euro
- 2,175%
(R$ 4,371)
Selic
(6,5% a.a.)
Salário
mínimo
(R$ 954)
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Venezuela

Condenado
ex-tesoureiro de
Hugo Chávez
Um tribunal de Wellington, no estado norte-americano da Flórida, condenou ontem o
ex-tesoureiro da Venezuela Alejandro Andrade Cedeño a dez anos de
prisão por lavar US$ 1,2
bilhão da estatal Petróleos da Venezuela SA. A
decisão do tribunal foi
anunciada uma semana
depois de Alejandro Andrade, que entre 2007 e
2011 foi chefe de Tesouraria da Venezuela, durante o mandado do falecido presidente Hugo
Chávez (1999-2013) ter
se declarado culpado pelo crime. METRO
Rússia

Europeus querem
novas sanções por
crise com Ucrânia
Políticos da Alemanha,
Áustria, Polônia e Estônia levantaram ontem a
possibilidade de a União
Europeia impor novas
sanções contra a Rússia
para penalizar o país por
capturar três embarcações ucranianas, em um
incidente que fez o Ocidente temer o início de
conflitos maiores. Depois que a Rússia alvejou
e capturou três embarcações ucranianas no domingo, perto da Crimeia,
região anexada por Moscou, Rússia e Ucrânia
tentam responsabilizar o
outro lado. METRO
Ciência

Criticado chinês
que diz ter criado
irmãs livres do HIV
Geneticistas do mundo inteiro veem com
preocupação o anúncio do pesquisador chinês He Jiankui, que alega ter conseguido alterar
o DNA de duas irmãs
gêmeas nascidas neste
mês, após fertilização in
vitro, para que as duas
ficassem imunes a uma
possível futura infecção
pelo vírus HIV. O integrante do projeto genoma Salmo Raskin afirma
que o procedimento foi
antiético, já que ainda
não há segurança suficiente para replicar uma
experiência desse tipo
em pessoas. METRO
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ONU reafirma
direito de asilo a
refugiados latinos

Fome diminui,
mas há desafios
Sustento. Cerca de 1,3 bilhão de toneladas
de alimentos são perdidos no mundo por ano

EUA. Para Acnur, qualquer pessoa que esteja em risco em seu próprio
país deve ter pedido de ajuda avaliado por nações consideradas seguras
Os postulantes a asilo na
fronteira do México que
fogem da violência ou da
perseguição têm direito de
apresentar pedidos para
obter refúgio nos EUA. Depois que o presidente Donald Trump assinou decreto limitando os direitos de
asilo, no início deste mês,
o Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) disse que
os EUA precisam garantir a
proteção de qualquer um
que esteja fugindo da violência ou da perseguição
“sem obstrução”.
O controle fronteiriço é
“uma prerrogativa soberana de governos nacionais”,
mas a segurança da fronteira e a proteção internacio-

Criança imigrante em acampamento de Tijuana, fronteira México-EUA | REUTERS

nal de refugiados não são
mutuamente excludentes,
disse Babar Baloch, porta-voz do Acnur.
“Isso significa que qualquer pessoa cuja vida esteja

em risco em seu país de origem deve poder acessar territórios e pedir asilo em um
país seguro. E cada pedido
de asilo deve ser estudado
individualmente.” METRO

Paul Manafort é suspeito de
mentir e pode perder acordo
Paul Manafort, ex-chefe de
campanha do presidente
dos EUA, Donald Trump, violou o acordo de delação premiada feito com a equipe do
procurador especial do “caso
Rússia”, Robert Mueller, em
setembro, e pode perdê-lo.
Segundo o jornal “The New
York Times”, que cita relatórios da equipe de Mueller,
Manafort mentiu em interrogatórios com os investigadores “sobre vários temas”.

“Manafort é um criminoso
incrivelmente estúpido
ou está protegendo um
segredo tão grande que
está disposto a passar o
resto da vida na prisão
para impedir que o
mundo o descubra”
MATTHEW MILLER, EX-PORTA-VOZ
DO DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA

Os advogados de Manafort negam as acusações e
garantem que todas as informações fornecidas até o
momento são “verdadeiras”.
Ontem, o jornal britânico “The Guardian” informou que Manafort teria
se encontrado em segredo
com o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, meses antes da divulgação de
e-mails hackeados do Partido Democrata. METRO

Chega 1ª ‘selfie’ da sonda ‘InSight’
A sonda “InSight”, da Nasa, que aterrissou em Marte no final da tarde de segunda-feira (horário de
Brasília), enviou a primeira foto tirada dela própria,
pela IDC (Instrument Deployment Camera), localizada no braço robótico do
módulo de aterrissagem,
logo após tocar o solo do
planeta vermelho.
Parte da sonda aparece
na imagem, e, ao fundo, o
terreno aparentemente ári-

Foto do solo marciano tirada logo
após aterrissagem | DIVULGAÇÃO / NASA

do e seco até o limite do horizonte marciano.
A “InSight”, de US$ 993
milhões, deverá por quase
dois anos “escutar” e examinar o interior de Marte para
tentar revelar os mistérios
de sua formação, há bilhões
de anos. Esses conhecimentos poderão permitir posteriormente compreender
melhor a formação da Terra, o único planeta rochoso
cujo interior foi realmente
estudado. METRO

Alex Atala
Editor convidado

Thomas Malthus (17661834) errou feio. Em 1798,
o economista britânico antecipou um futuro em que
haveria tanta gente no
mundo que a capacidade
humana de produzir alimentos seria insuficiente
para nutrir a todos. Não foi
o que aconteceu.
Passados 200 e poucos
anos desde a previsão catastrófica de Malthus, a
população da Terra saltou
de cerca de 900 milhões,
na época em que o britânico fez sua previsão, para 7,4 bilhões nesta segunda década do século 21. No
mesmo período, contudo,
fome e subnutrição reduziram drasticamente.
O site “Our World in Data” aponta que em 1947
(apenas 71 anos atrás), 50%
da população mundial ainda era subnutrida, ou seja,
havia passado um ano ou
mais com alimentação insuficiente. Transcorridas sete décadas, essa taxa caiu
a 10,9% em 2017, mostra
a FAO (agência das Nações
Unidas para a Alimentação
e a Agricultura).
Onde, então, Malthus errou? O economista britânico não foi capaz de prever
os avanços científicos e tecnológicos que conduziriam
à expansão da produção de
alimentos, de amplas variedades, mais resistentes
a ameaças naturais (clima,
pragas etc.) e de ótima qualidade para o consumo, além
de sua distribuição a todos
os quadrantes do planeta.
O historiador sueco Johan
Norberg mostra que entre

1961 e 2009, a área de terras
usadas no cultivo de alimentos aumentou 12%, enquanto a quantidade de alimentos
obtida nessas terras avançou
cerca de 300% no período.
Ainda há fome no mundo, inclusive entre pobres
de países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão.
Mas, hoje, seis em cada dez
pessoas com fome vivem em
regiões que passam por alguma forma de conflito, e as demais, em outras que sofrem
secas, inundações ou impactos climáticos diversos.
Desperdício
Ainda que a produção de
alimentos não seja mais o
principal problema, a erradicação completa da fome enfrenta obstáculos, entre os quais o desperdício é
um dos mais severos. Cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidos e desperdiçados por ano
no mundo, o equivalente a
24% de tudo o que é produzido para o consumo humano. As perdas são maiores
nos países mais pobres, superior a um bilhão de toneladas, ou quase 12% de tudo
o que é produzido na África.
“O problema do desperdício requer mudanças na
forma como valorizamos e
consumimos os alimentos.
Nossos padrões de consumo atuais não são sustentáveis. Os desperdícios de alimentos estão efetivamente
ligados à demanda do consumidor, que evolui constantemente e é influenciado
por muitos fatores culturais
e sociais que nem sempre
seguem racionalidade econômica ou ecológica”, diz
o diretor-geral da FAO, José
Graziano da Silva.
“Sendo assim, a consciência do consumidor é um
passo fundamental para melhorar nossas habilidades
em planejamento alimentar,
compra e consumo. Levar essas questões para as escolas
e criar políticas públicas são
importantes pontos de partida”, afirma ele. METRO
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SAÚDE E BEM-ESTAR

+
PLUS

Canais na internet com
dicas milagrosas de estética ganham milhares
de seguidores, mas receitas podem provocar
mais danos a pele; tratamentos devem ser
recomendados por médicos dermatologistas

Danos de tratamentos realizados de forma
equivocada podem ser irreversíveis

Remédios que não curam

Caseiros

Barato
pode sair
caro
Máscaras de hidratação
caseiras, com produtos
muito oleosos, como
por exemplo à base de
pomadas cicatrizantes,
são também muito
utilizadas, principalmente
por adolescentes.
Mas o resultado
pode ser o inverso do
desejado, avisa Taciana
Dal’Forno Dini, da SBD
(Sociedade Brasileira de
Dermatologia). “Quem
não tem acne pode
começar a ter”. Mais
informações no site:
www.sbd.org.br.

Não é preciso procurar muito para encontrar na internet receitas milagrosas de
pomadinhas e plantas de todos os tipos que prometem
curas mirabolantes para várias doenças ou tratamentos estéticos de pele. Com
a mesma facilidade é possível constatar que os resultados não são os esperados. E,
pior que isso, muitas vezes
trazem problemas.
Diagnóstico, prevenção
e tratamento de doenças
relacionadas à pele, aos cabelos e às unhas, incluindo
procedimentos cirúrgicos e
estéticos, nas mãos de profissionais não habilitados,
podem expor pacientes a
situações de risco, alerta o
médico dermatologista e
vice-presidente da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), Sérgio Palma.
Basta olhar na sessão
de comentários de blogs
e canais de YouTube, replicadores desses conteúdos, para encontrar uma
infinidade de pessoas pedindo ajuda a respeito de
efeitos colaterais graves
ou questionando a eficácia dos tratamentos.
“Reações alérgicas, manchas e acne são complica-

Em vez de
ajudar, piora

PEXELS

Tratamentos sugeridos na
internet devem ser evitados, pois, ao invés de ajudar, podem acabar prejudicando a pele. Clivia
Carneiro, médica dermatologista da SBD, cita como exemplo o uso de certos hidratantes na face
oleosa, que podem causar um processo obstrutivo e levar a acne. “O limão, por exemplo, possui
uma substância fotossensibilizante chamada furocumarina, que em contato
com o sol pode manchar e
queimar a pele”.
O azeite de oliva, que

em alguns tutoriais é citado para remover cicatrizes de espinhas (acne) ou
manchas, segundo a médica, na realidade tem efeito obstrutivo, aumentando
a oleosidade e predispondo ao surgimento de novas
espinhas (acne).
Até água quente pode ser prejudicial, alerta
a dermatologista da SBD.
“Resseca a pele e deve ser
evitada nas pacientes menopausadas, com alteração
da tireoide e outros casos
que predisponham o ressecamento cutâneo.”
Determinados procedimentos só devem ser realizados por profissionais
habilitados para não surgirem consequências de-

sastrosas, adverte Clivia.
“Um peeling realizado
por pessoas não habilitadas pode levar a queimaduras, manchas e cicatrizes irreversíveis, já a
limpeza de pele pode infeccionar lesões pré existentes e piorar o quadro
da acne.”
Também é preciso cuidado ao adquirir produtos
dermatológicos sem orientação médica. “Determinados detalhes fazem a diferença, pois precisa ser
adequado para o seu tipo
de pele. Por exemplo, um
filtro solar para pele oleosa deve ser “oil free” ou
em gel, para a pele seca
deve ser em forma de creme ou loção. METRO

ções frequentemente observadas nos consultórios
dermatológicos pelo uso errôneo de medicações”, conta Clivia Carneiro, médica
dermatologista da SBD.
Ou seja, todo cuidado é
pouco. Mas com tanta circulação de informações na rede é praticamente impossível impedir que as pessoas
caiam nesse tipo de armadilha. Outro problema fre-

quente são os autodiagnósticos, quase sempre,
equivocados, feitos com base em sites nem sempre
confiáveis, alerta a dermatologista Taciana Dal’Forno
Dini, da SBD.
“O acesso é muito fácil,
e por outro lado é um direito da pessoa se informar a
respeito, só que é preciso
ter cuidado para não seguir
um diagnóstico errado”. Se-

gundo a médica, é comum
chegarem pacientes ao seu
consultório com autodiagnósticos, em geral, errados.
Campanha
O cuidado com a pele e com
os remédios milagrosos da
internet virou tema da campanha “Sua pele sua vida”,
da SBD, que busca engajar
sociedade e a própria classe médica no reconheci-

mento do papel do médico
dermatologista.
“A informação de que o
melhor é tratar com médico
dermatologista está disseminada, mas ainda há parte da sociedade que precisa
de uma mensagem mais direta e popular sobre o papel
do especialista na atenção à
saúde e beleza da pele em
todas as fases da vida”, salienta o vice-presidente da
SBD, Sérgio Palma.
Outro alerta da SBD, que
a campanha busca ressaltar, é para o fato de que todos os profissionais da área
da saúde só podem realizar
atos previstos em suas leis
regulamentadoras. É a Lei
do Ato Médico que define e
indica a execução de procedimentos invasivos, sejam
diagnósticos, terapêuticos
ou estéticos.
Portanto,
biomédicos,
farmacêuticos,
enfermeiros, fisioterapeutas e odontologistas, são profissionais
que não têm em suas leis
regulamentadoras autorização para tratamentos como, por exemplo, aplicação
de ácido hialurônico, toxina botulínica, microagulhamento, peelings (médios e
profundos) e laser. METRO
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A escritora Bernadette
Lyra lança hoje o livro
“O jogo dos Filmes”, às
19 horas, no Grappino
RangoBar (rua Gama
Rosa, 128 - Centro,
Vitória). A obra, indicada
para pesquisadores e
alunos dos cursos de
Cinema e audiovisual,
estuda vários filmes
como se fossem um
jogo aberto às pessoas
que o assistem, como
um método de apreciar
e analisar filmes
cinematográficos. O
livro contém duzentos
e quinze páginas e será
vendido por R$ 30.

Programa da Palmirinha
Em seu programa solo na TV
Gazeta, a culinarista conquistou
fama por conduzir suas receitas
com jeito de vovó fofa que, muitas
vezes, produzia humor involuntário

Mais Você

Primeiro programa de
culinária da Netflix, mostra
o dia a dia e a atividade
de premiados chefs
ao redor do mundo –
incluindo Alex Atala

Masterchef
Sucesso em versões
amadora, profissional e
infantil, a competição da
Band devolveu o prestígio
dos programas de
culinária à TV aberta

Bela Cozinha

Ana Maria Braga chegou à Globo em 1999 e,
desde então, apresenta um mix de receitas e
competições gastronômicas entre famosos

As dicas de uso de ingredientes saudáveis eternizadas no
bordão “Você pode substituir” fizeram de Bela Gil uma das
cozinheiras mais conhecidas da TV por seu programa no GNT

Receitas Minuto
Ana Maria
Brogui
Larica Total
Rara combinação de humor e
gastronomia, o programa do
Canal Brasil é marcado pelos
improvisos do ator Paulo Tiefenthaler
no preparo de sua ‘culinária
de guerrilha’, que ainda seduz
espectadores no YouTube

(2009-2012)

Criado na
primeira onda
de canais
do YouTube,
a produção
se destaca
por mostrar
versões “faça
você mesmo”
de produtos
industrializados

(2010)

Tempero de Família

Gi Souza ensina em vídeos
curtos receitas simples,
como estrogonofes, e
se tornou um dos mais
populares do YouTube.

Rodrigo Hilbert se tornou
meme por preparar desde as
panelas às comidas servidas
em seu programa no canal
pago GNT

Dulce Delight
O canal de confeitaria mais famoso do Brasil no YouTube tem como marca registrada o elaborado
visual criado por Raiza Costa, que
fez sucesso nos EUA e ganhou
versão TV no canal GNT

(2010)

(2015)

Chefs Table

Vencedora da segunda edição do
“MasterChef”, Izabel Alvares concorda
com a professora. “Um programa como esse atinge muita gente e estimula quem tem medo de seguir esse caminho, mas mesmo quem apenas assiste
recebe algum tipo de conteúdo de qualidade”, diz ela, que vê nas redes sociais
o crescente interesse do público.
Esse tipo de interação é também
marca de dezenas de canais no YouTube dedicados à gastronomia. Um deles
é o “Receitas de Minuto”, no qual a cozinheira amadora Gisele Souza elabora
preparos fáceis e rápidos para o dia a
dia. A ideia surgiu em 2010, quando a
apresentadora começou a morar só e
precisou aprender a preparar comida.
Atualmente com seis programas de
gastronomia no ar, o canal pago GNT
desdobrou suas atividades também para a internet e, em dezembro, promove
nesse meio um concurso entre youtubers culinários. Para Izabel, o futuro do
gênero está mesmo on-line. “Os programas estão se adaptando e ganhando canais paralelos, com uma comunicação mais dinâmica e ampla. Esse
é um assunto que não sai de moda,
e o interesse por ele só aumenta”,
conclui a chef.
METRO

(2014)

Por décadas, Ofélia Anunciato
monopolizou as panelas da TV
brasileira e resistiu como líder do
segmento até a sua morte

O casamento entre a gastronomia e a
TV é antigo, mas a lua de mel entre os
dois parece só ter começado mesmo
nos últimos cinco anos. O ingrediente
para reavivar tal paixão? A aposta em
reality shows culinários como o “MasterChef”, que estreou em 2014, na
Band. Com edição ágil e roteiros eletrizantes, programas do gênero têm
ajudado o brasileiro a mudar sua percepção em torno da própria alimentação ao conferir uma cara nova ao universo da cozinha.
Antes associado a donas de casa de
meia idade, esse ambiente surge agora mais plural, frequentado por homens e mulheres de todas as idades. O
fato de anônimos se colocarem à prova também gera identificação com o
espectador.
Diretora da Escola Wilma Kövesi
de Cozinha, Betty Kövesi tem visto o
impacto de atrações do tipo. “A exposição a bons conteúdos tem feito diferença. Os alunos chegam muito mais
bem preparados do que antes”, afirma ela. “Às vezes esses programas
são didáticos e estimulam a pessoa a se arriscar, desmistificando a
ideia de que a cozinha exige um
dom especial”, diz.

(2014)

‘O jogo dos
filmes’

Cozinha
Maravilhosa da Ofélia

(2010)

(2013)

Livro

(1999)

(1999-2010)

(1968-1998)

LINHA DO TEMPO
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Música. Orquestra faz
apresentações hoje e
amanhã no Sesc Glória

Munah Malek e Marcos Ramos
inauguraram há 13 dias a Don Quixote
CHICO GUEDES/METRO ES

Espaço para livros,
música e café
Na capital. Casal de professores decidiu investir em um novo modelo de espaço literário
na Don Quixote. São mais de 1,5 mil obras de pequenas e médias editoras na livraria
Na contramão do mercado
editorial em que grandes
livrarias estão fechando as
portas, um casal de professores decidiu inovar. Apaixonados por livros, Marcos
Ramos e Munah Malek, ambos de 30 anos, inauguraram há 13 dias, na Praia do
Canto, em Vitória, a Don
Quixote. A livraria trabalha
com pequenas e médias editoras e oferece também no
espaço cafeteria, música ao
vivo e assinaturas de livros
com títulos personalizados.
Segundo Marcos, seu
acervo já possui cerca de
1,5 mil obras com temas como religiões afrobrasileiras

e africanas, estudos de gênero e raça, feminismo e filosofia política.
“As grandes redes privilegiam as editoras maiores e os
best-sellers. São fast-foods literários. Aqui prezamos pela
qualidade. Escolhemos nossos livros a dedo. Temos edições artesanais, costuradas à
mão, que fogem do apelo comercial. É uma tarefa quixotesca”, explica Marcos.
O proprietário ressalta também outros diferenciais da Don Quixote. Entre
eles, a cafeteria, que oferece alimentos veganos e vegetarianos; apresentações
semanais do grupo Ventaca,

trio de música instrumental
brasileira, todas as terças-feiras, a partir das 18h; e o
Clube de Assinaturas.
“Diferentemente de outros modelos, nós enviamos
livros personalizados para os assinantes a partir de
R$ 49. Fazemos uma entrevista com a pessoa e escolhemos os títulos a partir do
seu gosto literário, assim como os antigos livreiros”, disse o proprietário.
O professor de história
Arthur Stockcton, 25, é dos
novos frequentadores da livraria e aprovou o espaço.
“Meus amigos e eu ficamos
muito entusiasmados com a

A sintonia entre os instrumentos da Oses (Orquestra
Sinfônica do Espírito Santo) vai garantir dois espetáculos no Teatro Sesc Glória:
hoje e amanhã, às 20h, na
capital. No “comando” dos
músicos estará o maestro
Leonardo David.
A performance será aberta por uma obra do compositor francês Saint-Saens,
chamada “Introdução e Rondò Caprichoso”, escrita em
1863. Em seguida, será a vez
de adaptar a quarta sinfonia do compositor austríaco Gustav Mahler, escrita em
1901, que descreve a visão de
uma criança sobre o paraíso.
“Escolhemos o Mahler para o nosso show pelo grande enriquecimento
que sua música traz e a dificuldade de tocar uma sinfonia tão emblemática”, conta o maestro Leonardo.
O espetáculo contará com
duas convidadas: a solista paraibana Gabriela Queiroz,
mestre em música pela UFRJ,
e vencedora de vários concursos e festivais no Brasil

e no exterior, como o “Furnas Geração Musical” (Rio)
ou o “Margess International”
(Zuoz, na Suíça); e a solista
Rosiane Queiroz, responsável pelo soprano, nota musical de alcance vocal, que
exige voz aguda feminina.
“Gabriela é uma violinista renomada que toca
no mundo inteiro. E Rosiane é capixaba, em plena ascensão. Elas são incríveis, o
show está belíssimo e gostaria que todos pudessem
vê-lo”, comenta Leonardo.
A exibição será a penúltima da temporada 2018,
que será encerrada dia 13
de dezembro, em Vitória.
METRO

Vá lá
Apresentação da Oses
Hoje e amanhã, às 20h, no
Centro Cultural Sesc Glória
(avenida Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória)
Entrada: R$ 10 (inteira) e
R$ 5 (meia-entrada).
Inf.: (27) 3232-4750.

Don Quixote. Precisávamos
com urgência de um lugar
que nos oferecesse materiais
de fora do acervo comercial. É um serviço em prol
da reflexão. Sem falar nesse
ambiente intimista onde o
proprietário está sempre presente, conversando com todos”. VINICIUS ARRUDA/METRO ES
Visite
Livraria Don Quixote
Fica na avenida Rio Branco,
1083, na Praia do Canto, em
Vitória.
Informações no site www.
donquixotelivraria.com.
Orquestra faz duas apresentações no Teatro Sesc Glória | DIVULGAÇÃO

16

ESPÍRITO SANTO, QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2018
www.metrojornal.com.br

PUBLIMETRO
Os invasores

Leitor fala

VIDA E CARREIRA

Cultura

Djavan é sempre um músico moderno.
Aos 69 anos, ele consegue arrebatar fãs
de todas as gerações. Estou ansiosa
para conferir toda a performance dele
no álbum “Vesúvio”.

VÂNIA GOULART
WWW.VANIAGOULART.COM.BR

ATAÍDE LIBERDADE

DE OLHO NAS
TRANSFORMAÇÕES DO
MERCADO DE TRABALHO

Cruzadas

Ônibus sem segurança

Uma vergonha ver os órgãos responsáveis pelo transporte público cruzarem os braços e fecharem os olhos
para os problemas que acontecem
dentro dos ônibus da Grande Vitória.
A violência está cada dia pior. As pessoas que precisam andar de ônibus
estão amedrontadas.

A Selecta - Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento realiza hoje o “Selecta Day”. Um evento que reúne líderes e profissionais de diversas áreas para
tratar de temas como: Inclusão, Diversidade, Tecnologia e Propósito no mundo do trabalho.

MARIA AUXILIADORA FRANCO

O que vocês pensam sobre essas palavras? Acha que
nós estamos preparados para este mundo destrutivo em transformação? Como engajar várias gerações
em um mesmo negócio?

Ufes

O problema de acessibilidade na Ufes é
antigo e, realmente, precisa de um
projeto urgente para ser resolvido.
Espero que dessa vez as obras saiam do
papel o mais rápido possível.

Nosso encontro tem como propósito discutir as diversas posições. Teremos três painéis de discussão: sobre formação, lideranças e área de gestão de
pessoas com a apresentação da pesquisa realizada
com mais de 200 pessoas sobre os assuntos acima,
respectivamente.

MARCUS VIEIRA

É preciso desmistificar e desmascarar esses temas para que unidos possamos diminuir as
desigualdades.

Quer mais?

Clique metrojornal.com.br
para acessar conteúdo exclusivo,
atualização de nossas reportagens,
todos os nossos colunistas e galerias
com as melhores imagens do dia.

Com os resultados da pesquisa podemos concluir
que ainda precisaremos de muito esforço para conquistar um mundo com reais igualdade de oportunidades. Tivemos 59 % dos respondentes com alguma
vivência de preconceito onde trabalha e o mesmo
percentual admite ter praticado atos preconceituosos, sendo que o mais alarmante e que 78% afirmam
não fazer nada para amenizar essa problemática.

Para falar com a redação:

leitor.gv@metrojornal.com.br
Participe também no Facebook:

www.facebook.com/metrojornal

No que se refere a diversidade nas empresas, acima
de 70% se sentem otimistas e com uma visão positiva na interferência dela nas equipes, contudo, 79%
afirmam possuir em sua empresa hegemonia em ter
homens brancos nas posições de liderança.
Essas estatísticas apontam que ainda temos muito
trabalho pela frente. Todos queremos ser reconhecidos e esse reconhecimento vem por meio de realizações. Mas para isso é preciso termos as mesmas
oportunidades.

Sudoku

Comece em você a ampliação da sua visão e desafie
a lógica da mesmice.

Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela
Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach
profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.

Horóscopo

www.personare.com.br

Fase de mais sociabilidade e
abertura à novas experiências.
Use sua imaginação para
melhorar a convivência afetiva.

Fase boa para você circular e
se mostrar. Sua sensualidade
tende a favorecer a vida
afetiva e outros tipos de relações.

mais.

A família tende a se mostrar
mais atraente e sugere
o recolhimento. Busque
estabilidade na presença de pessoas especiais.

Fase de transbordamento de
emoções boas e ruins, já que
os ânimos ficam inflamados.
Evite supervalorizar os problemas.

Sua sensibilidade é
motivada nas relações
mais íntimas e demandas
introspectivas. Conforto pessoal é imprescindível.

Fase de maior extroversão.
Seu poder de sedução cresce,
porém evite reações muito
emotivas.
Sua generosidade cresce,
bem como a necessidade de
curtir as boas coisas da vida.
Busque conforto pessoal com economia.

Os relacionamentos
pessoais são favorecidos e a
convivência motiva as trocas
amorosas. Não se abata pelas dificuldades.
Abrace seus interesses
com imaginação. Evite
criar expectativas demais
para não se frustrar.

Fase boa para amadurecer seu
potencial criativo. Procure se
conhecer melhor e estudar

As relações pessoais motivam
os vínculos amorosos e
deixam você mais sensível.
Faça conciliações.
Fase boa nos ambientes
ligados ao dia a dia. Se envolva
em demandas que motivem
sua imaginação e melhorem seu rendimento.

Soluções
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Brasileirão

CBF adianta dois jogos
da última rodada
A CBF transferiu para sábado os dois jogos que decidem a última vaga na
Copa Libertadores. O Flamengo recebe o Atlético-PR no Maracanã, enquanto o Atlético-MG enfrenta
o Botafogo no Independência, ambas às 19h. Os
dois Atléticos tentam a última vaga para a fase pré-Libertadores. METRO
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Desafios dentro
e fora de campo
Em busca de apoio. Fluminense precisa
reverter placar para sonhar com a taça

x

Caso Daniel

FLUMINENSE

MP denuncia família
Brittes e mais quatro
O promotor João Milton
Salles, responsável pelo
caso Daniel, denunciou
sete pessoas pelo assassinato do jogador. Além da
família Brittes, incluindo Edson, assassino confesso, mais quatro pessoas estão envolvidas:
Ygor King, David Vollero e
Eduardo Henrique da Silva, além de Evelyn Perusso, que esteve com Daniel
na noite do crime. METRO

ESPORTE

Gum pede apoio do torcedor na reta final da temporada | LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

ATLÉTICO-PR

Em jejum de gols há sete partidas, o Fluminense tem uma
tarefa árdua hoje, às 21h45,
no Maracanã. O Tricolor precisa reverter o placar de 2 a 0
que sofreu contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada, para sonhar com a taça da Copa
Sul-Americana. O elenco terá apoio da torcida: 30 mil ingressos já foram vendidos.
A única coisa certa, no entanto, é que a final será entre
Brasil e Colômbia. Na outra
chave, Junior de Barranquilla e Santa Fé decidem hoje a

útima vaga para a final, marcada para os dias 5 e 12. É a
última decisão disputada em
duas etapas. Em 2019, a final,
única, será em Lima, no Peru.
A crise nas Laranjeiras extrapola o gramado: o presidente do clube, Pedro Abad,
vem sofrendo duras críticas.
“Dificuldades financeiras existem. A diretoria trabalha fora
de campo, os jogadores trabalham dentro e o torcedor na
arquibancada”, afirmou.
A dois pontos do Z-4 no
Brasileirão, o Flu enfrenta.
o América-MG no domingo.
Para o zagueiro Gum, a equipe pode encerrar bem o ano.
“Os torcedores estão bravos,
mas temos dois jogos e podemos tirar esta impressão
ruim”, opinou. METRO RIO

3
ESPORTE
Libertadores

A confusão
continua
O encontro de ontem,
no Paraguai, entre os
Conmebol, Boca Juniors,
e River Plate definiu
muito pouco sobre o
segundo jogo da final
da Libertadores, adiado
devido ao apedrejamento
do ônibus da delegação
xeneizes. A partida
será disputada fora
da Argentina no dia 8
ou 9 de dezembro. Os
principais candidatos são
Miami, Doha e Assunção.
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DEMIAN MAIA

NEM PIRAR NA

Alex Atala
Editor convidado

ANDRÉ PORTO/METRO JORNAL

BATATINHA,
NEM ENFIAR O

PÉ NA JACA
Tá servido? Se alimentar bem
melhora desempenho esportivo.
Mas vá com calma, adequando
seu cardápio aos poucos, até
atingir o seu equilíbrio

DANI LINS
Demian Maia no restaurante
Açougue Central,
do chef Alex Atala

S

PODE? DEVE!

MENTE VAZIA, OFICINA
DO CARBOIDRATO

Alguns grupos de alimentos são extremamente
aconselháveis para quem pratica exercícios físicos. As
proteínas são matéria-prima para construir massa muscular,
de origem animal tem creatina que aumenta a força (existe
como suplemento para vegetarianos e veganos).
Carboidratos também são importantes por fornecerem
energia para o corpo, assim como as frutas oleaginosas
(castanhas, nozes, etc). Verduras e legumes são fontes
de vitaminas e sais minerais: parabéns ao espinafre, o
campeão quando o assunto é nitrato. Ao ser absorvido,
aumenta a vasodilatação. Leite e iogurtes, claro que sem
açúcar, reestabelecem o estoque de glicogênio – principal
reserva energética nas células.

ALIADOS, COM MODERAÇÃO
Bebidas isotônicas têm como
função principal repor energias
rapidamente, geralmente usados
após os treinos. Já os energéticos
estimulam o sistema nervoso central
para resistência física e evitar sono

Aos 33 anos, a jogadora de vôlei
tem uma rotina intensa de treinos e
jogos. Por isso, tem uma alimentação
reeducada, sem precisar de dietas.
“Procuro fazer cinco refeições, com
um café da manhã muito forte, por
ser a primeira do dia e também
por ser antes do treino da manhã”,
conta. Cuscuz, tapioca e um suco com
laranja, gengibre, hortelã e couve
estão constantemente no cardápio.
Nos treinos, muita água e uma fruta,
já almoço e jantar quase sempre
tem a dupla infalível de arroz com
feijão, acompanhada de carne e uma
salada. “Meu cardápio tem
um pouco de tudo, mas
no meu caso a proteína
é importante
mesmo”.
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Os carboidratos são divididos em
simples e complexos. Os simples, que
contém açúcar e farinha (pão, arroz branco,
macarrão), são fontes de energia imediata.
A menos que seja indicação para o seu
treino, prefira substituir por complexos
(grãos integrais, frutas, legumes), que são
absorvidos lentamente, o que
oferece, inclusive, mais
saciedade.

LEVANTADORA DO HINODE
BARUERI E DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Queridin
A batata doce e a
beterraba entram
no segundo grupo
e são as vedetes
dos atletas

FU
TU

e você pratica esportes, sabe que uma alimentação adequada favorece o desempenho. Para
aqueles que se movimentam por saúde e qualidade
de vida ou para atletas de
alto rendimento, controlar
o que se come é fundamental. E o segredo para conseguir resultados satisfatórios é, além da disciplina,
manter o equilíbrio: sem
neura, mas sem exageros.
De grão em grão!
“O primeiro passo é fazer
análise da alimentação. Profissionais pedem ao paciente
para fazer um recordatório,
anotar o que comeu nas últimas 24h. Isso porque as vezes achamos que temos uma
boa alimentação, mas, no
fim, nem tanto. E isso ajuda a
adequar o cardápio”, explica
Renato Lobo, médico formado pela USP com especialização em Nutrologia e atuação
com foco em emagrecimento e performance esportiva.
Pode não ser tão mamão
com açúcar assim – aliás, prefira o mamão sem o açúcar
–, mas se “você é o que você
come”, isso também envolve
seu lado atleta. Por isso, listamos ao lado dicas de alimentação que são muito bem-vindas na vida de um esportista.
Isso varia de acordo com o organismo, a condição física e
o esporte praticado, mas, via
de regra, Lobo recomenda:
“Mais feira e menos embalagens”. É batata! METRO

LUTADOR DE MMA
Desde os 12 anos que Demian
Maia treina com dedicação. E a
alimentação sempre teve uma
atenção especial no seu dia a dia.
“Meu conceito é me alimentar bem,
independentemente de treinar ou
não”, explica o atleta. Estudioso do
tema, tem sempre o apoio de um
nutrólogo, que busca as melhores
saídas para seu rendimento. “Criei
hábitos alimentares aos poucos
e hoje tenho uma dieta saudável
sem fazer esforço”, diz. Aos 41 anos,
Demian precisa de uma alimentação
baixa em carboidrato e alta em
gordura e proteína animal, evitando
pães, arroz e batata. “Me concentro
mais em carnes, ovos e legumes”,
diz, enfatizando ainda frutas,
castanhas e queijos. Folhas verdes
escuras, como couve ou espinafre,
não são suas preferidas, mas estão
constantemente no prato.
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SIMONE SARTORI
NÃO É FOME...
As vezes dá aquela
vontade de comer
“alguma coisa
gostosa”, né? É nessa
hora que atacamos
um salgadinho,
um pão de queijo.
Procure substituir por
chips de batata doce
ou mandioquinha,
cenourinhas, nozes,
amendoim e castanha

TRIATLETA

Preocupada com sua saúde,
a jornalista pratica corrida há
cerca de três anos e, em 2018,
resolveu arriscar no triatlo.
Com acompanhamento de
uma nutricionista, redescobriu
a alimentação. “Sigo um plano
que se encaixa na minha rotina”,
conta Simone, 43, que tem
cardápio hipercalórico por conta
da modalidade, com sete refeições
diárias,que incluem frutas, folhas,
proteína vegetal, feijão e carnes,
entre outros.

DIVULGAÇÃO

TEM COMO EVITAR?
O álcool é um vilão
no esporte, porque as
calorias se transformam
em gordura e inibem a
via anabólica. Reduzir é
interessante

CLIQUE EM ‘COMEÇAR’
Claro que força de vontade e disciplina são fundamentais para
conseguir melhorar a alimentação. Mas algumas medidas podem dar
uma forcinha para criar esse novo hábito e sair da zona de conforto.
A começar por evitar ficar com fome. Comer algo leve em períodos
curtos, não comprar besteiras para deixar em casa – porque acabamos
comendo – e evitar comer por impulso já ajuda bastante
*ANTES DE QUALQUER MUDANÇA RADICAL NA SUA ALIMENTAÇÃO, CONSULTE UM NUTRICIONISTA

