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A humanidade está passando por um momento 
delicado. Enquanto essas linhas são escritas, 
o mundo já contabiliza quase 300 mil mortes 
por Covid-19, 12 mil no Brasil, 113 no Paraná, 
três no Sudoeste, uma em Pato Branco.

São as piores consequências de uma tragé-
dia sanitária que fez com que nosso cotidia-
no virasse de cabeça para baixo. Em um dia 
estávamos na redação do Diário do Sudoeste, 
e literalmente no outro estávamos em casa, 
forçados pelas circunstâncias a conviver com 
nossos colegas por meio da frieza da internet. 
Com parentes, com amigos.

Esta edição da revista Vanilla foi produzida 
nesse momento de transição, o que exigiu 
repensar pautas, prazos e processos. Como 
apurar reportagens complexas sem o contato 
pessoal? Sem as longas conversas com as 
fontes em seu “hábitat natural”, algo funda-
mental para que nossa equipe consiga absor-
ver todo o repertório possível para escrever e 
fotografar uma boa história. 

Também está sendo um aprendizado para nós, 
profissionais de imprensa, que além de rein-
ventar-se ainda precisa enfrentar a indústria de 
desinformação das redes sociais digitais, uma 
estrutura muito bem articulada a serviço de in-
teresses políticos e pessoais.

É uma coincidência providencial que nossa 
capa seja justamente a história de uma empre-
sa local respeitada por seus anos de serviços 
prestados a saúde. Que seja nossa contribui-
ção nesse momento de dificuldade. 

Tudo vai ficar bem. 
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COLECIONADOR 
DE HISTÓRIAS

| PLURAL |

Imagina uma casa antiga de madeira. 
Agora imagina que, além dos móveis 
geralmente utilizados [como mesa, ca-
deiras, cama e geladeira], possui inúme-
ros objetos antigos, os quais fazem parte 
da sua decoração e, em alguns casos, 
são usados nos afazeres do dia a dia.

Essa casa — ou minimuseu — existe 
e está localizada num sítio na comu-
nidade Anjo da Guarda, no interior 
de Honório Serpa. Logo na chegada 
é possível ver no portão e na cerca da 
área várias rodas antigas de carroças.

A residência pertence ao casal de agri-
cultores idosos Delminda e Paulino 
Beles Silveira, que moram há 53 anos 
no mesmo endereço, desde quando ca-
saram em 1967. 

Dessa união, nasceram os filhos [Jo-
sélio, Damaris, Lindamar, Rosecleia, 
Eliel Paulo e Rólida]. Embora não re-
sidam mais com os seus pais, eles as-
sim como Delminda acompanham o 
hobby de colecionar de Silveira, que 
começou com uma pequena coleção 
de peças antigas e hoje ultrapassa os 
2000 itens.

COMO TUDO COMEÇOU
Silveira tem 75 anos e é natural de 

Campos Novos (SC). Quando peque-
no já era bastante curioso e interessado 
em histórias dos antepassados. Morou 
grande parte de sua infância com a 
família em uma casa humilde, na co-
munidade de Pedregulho, interior de 
Palmas. Seus pais eram agricultores.

“Meu avô paterno, José Manuel, tinha 
um pequeno armazém em Pedregu-
lho, no qual vendia desde produtos 
como sal, açúcar e farinha de trigo, 
como itens relacionados à agricultura, 
entre outros. Era bem diversifi ado”, 
relembra o agricultor.

Certo dia, seu avô resolveu fechar o es-
tabelecimento e se mudar para o esta-
do de Santa Catarina. Com isso, aquele 
menino curioso e que adorava coisas 
diferentes pediu a ele que lhe desse al-
guns itens do armazém. 

“Eu tinha dez anos de idade quando ele 
resolveu se mudar e lhe pedi três itens: 
um lampião de querosene; um avil ou 
isqueiro; e uma faquinha com cabo de 
metal, que inclusive recentemente de-
sapareceu”, lamenta.

Essas peças ele guarda com muito ca-
rinho, assim como um jogo de canetas 
com bico de pena, que ganhou aos sete 
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PAULINO TINHA SETE ANOS QUANDO GANHOU UM JOGO DE 
CANETAS COM BICO DE PENA. HOJE, AOS 75, ELE TEM UM 

MINIMUSEU NA SUA PRÓPRIA CASA, COM MAIS DE 2.000 ITENS 
ANTIGOS DOS MAIS DIFERENTES TIPOS

TEXTO E FOTOS POR PALOMA STEDILE
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anos de uma professora. “Recém tinha 
começado a frequentar a Escola Isola-
da, em Pedregulho. Minha professora, 
Iracema Fabrício das Neves, disse para 
mim: ‘Vejo que você tem desenvoltura 
para ir longe. Então vou te abençoar 
com esse presente. Guarde-o!’. E está 
comigo até hoje”.

O tempo foi passando e Silveira tinha 
até então esses quatro itens antigos. Ele 
almejava colecionar mais peças histó-
ricas. Contudo, seu “projeto” só come-
çou de fato aos 14 anos.

“Tenho uma fivela de cinta metálica, 
que ganhei de um senhor que estava 
jogando baralho e a utilizava. Ele se 
chamava Saladino José Vitório. Fui 
até ele e disse: ‘Poderia me vender essa 
fivela de cinta?’. Ele me perguntou o 
porquê e respondi que queria guardar 
coisas antigas. Achei que ele fosse me 
dar uma cintada (risos), mas tirou a 
cinta e me deu a fivela de presente, a 
qual também tenho até hoje”.

A partir daí, Silveira nunca mais parou 
de reunir antiguidades. Quando via 
que alguma pessoa não tinha interesse 
por determinado objeto, pedia a essa 
pessoa de presente ou negociava. 

CASAMENTO
Quando Silveira casou com Delmin-
da, em 1967, a princípio ela não era 
muito favorável em relação a iniciati-
va de guardar coisas antigas. “Contu-
do, pouco tempo depois, passou a ser 
uma grande incentivadora. Ela diz que 
estou fazendo o papel certo. Tanto que 
me ajuda a organizar os itens que re-
úno, na medida do possível [devido a 
questões de saúde]. Sem contar que me 
auxilia a conseguir mais peças; quando 
vê algo já me avisa”.

Além dos seis filhos, Silveira e Delmin-
da têm 12 netos e seis bisnetos. A única 
filha que mora em Honório Serpa, na 
área urbana, é a Rólida. Josélio e Ro-
secleia moram em Curitiba; Damaris, 

Paulino em frente a sua casa

Pratos de sua coleção

Bíblia que é um dos exemplares mais antigos do seu acervo
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nos Estados Unidos; e Eliel Paulo e 
Lindamar, na Espanha.

Um dos seus netos, o Joseph Kaluã, 
de quatro anos de idade, é um dos 
fortes candidatos a dar continuidade 
ao hobby do avô. Ele é irmão de Olí-
via Maelle, os quais são filhos de Ró-
lida. “Ele prefere fi ar o tempo todo 
aqui no interior. Principalmente du-
rante as férias adora fi ar direto aqui 
conosco. Porque ele me pergunta as 
coisas, é muito curioso. Inclusive, te-
nho um relógio de bolso, que sempre 
pede que seja dado a ele de presente 
quando crescer”, diz.

O agricultor acrescenta que o inte-
resse às antiguidades deve ser por ele 
estar próximo ao minimuseu. “Torço 
para que ele permaneça assim. Estou 
com esperança que possa dar conti-
nuidade nisso”.

PEÇAS
Peças de montaria, indumentária 

gaúcha, instrumentos de agricultura, 
relógios, cuias, máquinas de escre-
ver, cédulas, moedas, televisores, rá-
dios, máquinas fotográfi as e livros 
são apenas alguns dos itens que ele 
coleciona. 

Segundo o agricultor aposentado, os 
2.000 itens são oriundos de mais de 
60 países e, se for contar minucio-
samente item por item [sem repetir, 
como o dinheiro, que possui várias 
cédulas e moedas], são cerca de 350 
objetos.

Parte das peças ele adquiriu, mas a 
maioria foi presente. Para diferenciar 
as peças doadas Silveira possui um li-
vro, em que registra o nome de quem 
o presenteou, o CPF e a sua origem. 
Durante todos esses anos, ele estima 
que cerca de 80 pessoas colaboraram 
de vários lugares, sobretudo de Pal-
mas e Coronel Vivida.

Por ter alguns filhos que moram 

Coleção inclui itens de viagem, fotos, moedas e cédulas de diferentes países
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no exterior, o colecionador visitou 
pelo menos 15 países, como Holan-
da, Espanha, Alemanha, Portugal e 
Estados Unidos. “Alguns dos itens 
que fazem parte do meu minimu-
seu consegui pessoalmente no exte-
rior. Mas são poucos, porque não há 
como trazer muita coisa. Da Itália, 
por exemplo, trouxe um relógio de 
vidro; da França, um jogo de taças; 
da Alemanha, o boné de um briga-
deiro que usou na Segunda Guerra 
Mundial e me presenteou. De outros 
lugares trouxe chaveiros e por aí vai”.

RECORDAÇÕES
Como o colecionador gosta bastante 
de ler, o item que mais tem apreço é 
uma bíblia, que inclusive é uma das 
peças mais antigas de seu acervo, 
impressa provavelmente no século 
XIX.

“Sempre fui voltado à leitura da bí-
blia. Então quando morei uma época 
em Curitiba, um cidadão chamado 

Abel dos Santos me deu essa bíblia 
de presente. Isso faz uns 40 anos, 
sendo que ela é uma das primeiras 
traduzidas para o português. Tanto 
que, onde menciona ‘Filipenses’, por 
exemplo, está escrito com ‘Ph’”, des-
taca, informando que já leu a bíblia 
na íntegra 16 vezes até então.

Outro item antigo é uma forrageira 
manual, de 1717. “Consegui com um 
cidadão de Francisco Beltrão, que se 
mudou para Coronel Vivida. Fiquei 
sabendo, corri atrás e consegui. Essa 
eu comprei, dei uma novilha por 
ela [esse foi o item que paguei mais 
caro, inclusive]. A forrageira era de 
um herdeiro e possui a data em alto 
relevo, na parte de aço”.

Silveira acrescenta que faz 11 anos 
que possui esse objeto e o utilizou 
até pouco tempo atrás. “Como sou 
pobre fi anceiramente, não tinha 
poder aquisitivo para comprar ma-
quinários para a minha propriedade,  



que pudessem fazer forragem. Então 
essa nos quebrava um galho. Como 
quebrou uma peça, não a utilizamos 
mais, porém nos ajudou bastante”.

RELEVÂNCIA
Muitas pessoas enaltecem a iniciativa 
de Silveira; outros, segundo ele, con-
sideram uma “besteira correr atrás e 
não ter lucro. Porque não cobro nada 
para visitações em minha casa. Ou, 
quando querem itens emprestados 
para exposições, forneço na medida 
do possível”.

Quando algumas pessoas o questio-
nam sobre o que ele ganha com o seu 
minimuseu, ele responde: “Eu gosto 
de história. Ganho conhecimento, 
que é o que gosto. Independente, 
com mais dinheiro ou menos dinhei-
ro, eu vivo. Não será isso [o museu] 
que fará a diferença para viver”. O 
aposentado acrescenta: “Só espero 

que alguém dê sequência a tudo isso 
quando eu ‘pedir a conta dessa etapa”.

CASA DA CULTURA
Tendo em vista as condições de saú-
de da sua esposa, Silveira colocou 
à venda a propriedade há algum 
tempo. “Coloquei a terra à venda 
também porque a minha idade está 
avançada. Assim, o ideal seria mo-
rar na área urbana de Honório Ser-
pa. Conseguindo vender a minha 
propriedade, penso em construir 
uma Casa da Cultura para instalar o 
minimuseu”, projeta.

Ele afi ma que não pretende pa-
rar de buscar mais objetos antigos. 
“Inclusive, se alguém tiver algo que 
possa colaborar com o acervo, pode 
entrar em contato. Isso representa 
para mim a história, pois contando 
a história em si é uma coisa. Mas 
vendo é tudo diferente. Se você lê, 
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Paulino e sua coleção de facas



guarda 30%; enquanto se você vê e 
pega algo, tem condições de memo-
rizar até 70%. Então é uma forma 
de passarmos para frente o que sa-
bemos”.

VISITAS
Enquanto o colecionador não con-
segue realizar o seu objetivo de ter 
uma casa da cultura, ele avisa que 
recebe visitas de interessados em 
conhecer o seu minimuseu.

“Será um prazer recebê-los, porque 
é uma forma de reviver a história e 
de fazer com que os outros fi uem 
a par das situações daquilo que pas-
sei e do que outros passaram. Úni-
ca coisa é que o ideal é que venham 
grupos pequenos, para que eu con-
siga receber e atender a todos”, con-
vida, lembrando que as visitas são 
gratuitas e podem ser agendadas 
pelo telefone (46) 9 9141-6735. Alguns dos primeiros itens da coleção
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APLICATIVOS 
DE LEITURA 
AJUDAM NA 

ORGANIZAÇÃO, 
MAS GERAM 
ANSIEDADE

| PLURAL |

Uma rápida pesquisa nas lojas de 
aplicativos com os termos “leitu-
ra” e “organização” mostra diversos 
aplicativos que prometem tornar 
a prática de leitura mais simples e 
organizada. Entretanto, apesar das 
facilidades, eles também deman-
dam atenção, para evitar problemas 
como ansiedade e comparações.

Os aplicativos são úteis, por exem-
plo, para conciliar leituras que estão 
sendo feitas ao mesmo tempo, ou 
para organizar a leitura e otimizar 
o tempo. Eles também permitem a 
marcação de páginas de livros, ou 
sublinhar termos e salvar trechos 
interessantes.

Mas em que momento essas ferra-
mentas podem prejudicar mais do 

que ajudar? A psicanalista Sandra 
Niskier Flanzer pondera, primeira-
mente, que esses aplicativos apre-
sentam problemas como qualquer 
produto ligado à tecnologia: “como 
tudo que está vindo da tecnologia, 
com a força de algo que vem fazen-
do parte da vida das pessoas, exis-
tem aspectos positivos e negativos”.

Ela considera que os aplicativos 
trazem mais conforto para o leitor, 
exatamente por trazer uma organi-
zação, ou dizer quanto tempo irá 
demorar para terminar uma obra e 
até, por meio de algoritmos, indicar 
novas leituras para os usuários.

Para Sandra, porém, a existência 
dos aplicativos pode ser preocupan-
te se for considerado que “pratica 

POR JOÃO PEDRO MALAR | ESTADÃO CONTEÚDO



mente todas as atividades, inclusive 
as sociais e muitas das individuais 
são substituídas” por um certo in-
dividualismo, o que pode afetar o 
convívio social, já que a digitaliza-
ção elimina um certo contato com 
a realidade.

“Que você concentre 268 livros 
dentro da memória do seu telefo-
ne é maravilhoso, do ponto de vista 
tecnológico e prático, mas é negati-
vo ao perdermos a questão de ter o 
livro como algo separado do corpo, 
algo que demanda uma interação”, 
observa a psicanalista.

Ela comenta que tem sido observa-
do uma dependência em relação aos 
aparelhos digitais e os aplicativos, 
o que se estende aos de leitura. No 
caso deles, em específic , isso pode 
tornar o processo de leitura mais 
mecânico, e diminuir o estímulo ao 
uso da criatividade que, geralmente, 
está associado à leitura.

A psicanalista considera que o pon-
to mais preocupante é que aplicati-
vos como os de leitura podem gerar 
uma obsessão com a organização, 
inclusive de atividades em teoria 
prazerosas, como o hábito de ler um 
livro. “Perde-se a ideia de deixar a 
leitura te levar, ele [o aplicativo] 
é que comanda a leitura”, observa 
Sandra.

Essa organização excessiva também 
pode trazer problemas psicológicos, 
como crises de ansiedade ou efei-
tos negativos a partir de compara-
ções com pessoas que, por exemplo, 
cumprem as próprias metas com 
mais facilidade, ou são mais “efi-
cientes” em relação ao número de 
livros lidos. A partir de tudo isso, a 
organização pode adotar um aspec-
to “opressor”.

A leitura pode servir como um es-
cape do ambiente digital, por isso 

o uso de ferramentas digitais pode 
reduzir esse potencial da atividade

Outro efeito que Sandra comenta 
que tem sido observado na área da 
psicanálise é que um uso intenso 
de aplicativos e aparelhos digitais, 
em especial os celulares, têm gera-
do uma certa dependência, e uma 
grande difi uldade nas pessoas de 
saber quando parar o uso, se desli-
gar e se afastar do ambiente digital

Nesse sentido, o livro poderia ser-
vir como esse escape, uma forma de 
distração, mas o uso de aplicativos 
com métricas e progressão de leitu-
ra acaba evitando que isso ocorra. A 
própria pressa para terminar as ati-
vidades, como a leitura, é algo que 
Sandra já considera problemático, já 
que “velocidade não é sinônimo de 
eficiê cia”.

A psicanalista pondera, porém, 
que apesar dos problemas, os apli-
cativos podem ser bastante úteis, 
mas demandam uma capacidade 
de conseguir equilibrar o uso e ter 
um autocontrole. Entretanto, mes-
mo com tudo isso Sandra considera 
a metrifi ação algo preocupante, e 
que deveria ser evitado.

O USO DO APLICATIVO 
NA PRÁTICA
A consultora Tayná Leite, de 35 
anos, levanta algumas questões pa-
recidas com as de Sandra. Ela come-
çou a usar os aplicativos de organi-
zação de leitura há mais de um ano, 
quando buscou conciliar a leitura 
de livros para o seu mestrado com 
outras obras para prazer pessoal, 
pouco depois de ter dado à luz seu 
primeiro filho.

“Eu consegui desenvolver uma dis-
ciplina e acompanhar o progresso”, 
comenta Tayná sobre o aplicativo 
que utiliza. Ela considera que até 
teria lido livros por prazer, mas 
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que o aplicativo permitiu que ela 
lesse mais, de forma mais rápida e 
com uma inclusão da leitura em sua       
rotina.

Para Tayná, o mais importante ao 
lidar com o aplicativo é ter um au-
toconhecimento, e entender que 
ele não será a solução para todos os 
problemas: “a ferramenta nunca é 
suficie te para nada, o aplicativo é 
uma ferramenta, o que tem que des-
cobrir é o melhor método, e o siste-
ma de prazos é um deles”.

A própria Tayná, por exemplo, não 
conseguiu bater a meta anual de lei-
tura que ela tinha estabelecido, mas, 
apesar de uma decepção inicial, ela 
pondera que conseguiu lidar bem 
com a situação, e entendeu que não 
havia nenhum problema em não 
ter conseguido atingir a meta. Isso 
permitiu que ela fosse mais “gentil” 
consigo, e não se culpasse por ter 
tido uma “falha”.

A questão do autoconhecimento, 
portanto, acaba sendo essencial, até 
para evitar que o aplicativo acabe 
controlando o usuário. No primeiro 
sinal disso, eu já dei uma policiada. 
Tudo passa pelo autoconhecimento 

para não seguir a receita de outra 
pessoa e achar que vai fazer sentido 
na realidade”, observa ela.

Para Sandra, a questão do autoco-
nhecimento está ligada à capacida-
de de fazer uma reflexã , tentando 
entender até que o ponto um apli-
cativo ou outra ferramenta está aju-
dando e até que ponto ele está, de 
forma sutil, controlando o usuário e 
eliminando elementos importantes 
de uma atividade prazerosa, como 
ler um livro.

*Estagiário sob supervisão 
de Charlise Morais
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EMPRESAS USAM 
TESTES E INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL PARA 
COMPROVAR INGLÊS

| PLURAL |

Apenas 5,1% da população brasi-
leira com mais de 16 anos diz ter 
algum grau de conhecimento da 
língua inglesa e, entre eles, são pou-
cos os que afi mam ter nível inter-
mediário (32%) ou avançado (16%), 
segundo o último estudo Demandas 
de Aprendizado de Inglês no Brasil, 
realizado em 2013 do British Cou-
ncil, organização internacional do 
Reino Unido para relações culturais 
e oportunidades educacionais.

O estudo não contemplou as clas-
ses econômicas mais baixas, mas 
concluiu que “a falta de um ensi-
no básico de qualidade somada ao 
baixo acesso a cursos privados de 
inglês faz com que o mercado de 
trabalho tenha dificuldade em en-
contrar profissionais com profici-
ência na língua”.

Para conseguir uma vaga no mer-
cado, os candidatos sentem esse dé-
ficit na pele. “Hoje, 99% das vagas 
pedem algum nível de inglês como 
qualificação, considerando profis-
sionais que têm acima de 25 anos 
e ensino superior”, observa Maria-
na Horno, gerente sênior de recru-
tamento da Robert Half. Quanto 
mais alto o cargo, maior a exigência 

de fluência. “Cargos de liderança 
muitas vezes têm interface interna-
cional.”

A necessidade do idioma se refle-
te inclusive nos salários. Segundo 
a 59º Pesquisa Salarial da Catho, a 
variação no salário de um diretor, 
supervisor ou coordenador pode 
ser de até 86% entre os que têm 
nível básico de inglês e os que são 
fluentes. “Ainda que seja possível ‘se 
virar’ bem sem o idioma, por vezes 
será necessário ler textos, traduzir 
informações e escrever e-mails em 
inglês”, explica Fernando Gaiofatto, 
gerente da Catho Educação. “Dian-
te dessas necessidades, assim como 
a fluência do inglês é percebida, a 
falta dela também é.”

O primeiro passo das empresas 
para ultrapassar essa barreira é 
avaliar o nível real de proficiência. 
Uma pesquisa da Robert Half de 
2017 mostrou que 39% dos profis-
sionais mentem ou exageram so-
bre conhecimento de idiomas no 
currículo. Para fazer uma triagem 
mais eficaz e evitar situações cons-
trangedoras, como uma entrevista 
presencial, os recrutadores contam 
com sistemas de avaliação que vão 
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de ferramentas digitais a testes de 
escolas especializadas.

Contratada pela Uber para criar 
o primeiro programa de estágio 
da empresa, a plataforma 99jobs 
utilizou inteligência artific al para 
realizar a etapa inicial do processo 
seletivo, que incluía testes de inglês, 
lógica e normas culturais. “O pro-
cesso é feito via chatbot, o que dá ao 
usuário a sensação de que ele está 
conversando com alguém e diminui 
a fadiga de um teste padrão, exten-
so e impessoal”, diz Du Migliano, 
cofundador da plataforma. A ferra-
menta avalia principalmente com-
preensão oral e vocabulário.

“Não dá mais para fazer contra-
tações bilíngues sem a realização 
de um teste de proficiê cia mais 
detalhado”, diz Fernanda Tietjen, 
diretora executiva da Fluenglish, 
plataforma digital que avalia e cer-
tifi a o nível de inglês. A solução é 
procurada tanto por empresas como 
por profissionais que já queiram dar 
a largada com fluência comprovada, 
encurtando os processos.

Totalmente online, a certifi ação é 
realizada por professores nativos. 
“Também aplicamos testes de pro-
ficiê cia com os colaboradores de 
empresas para verifi ar se possuem 
o nível adequado para participar de 
workshops, treinamentos e reuniões 
de porte internacional”, completa 
Fernanda.

Vídeoconferências com a Austrália
O analista de SEO Mardem Reifi-
son, de 36 anos, entrou na Catho 
há quatro meses e a fluência em in-
glês, que ele quase sempre estudou 
por conta própria, foi determinante 
para a contratação. “Comecei a me 
interessar pelo idioma quando en-
trei para o mercado de SEO porque 
quase não havia conteúdos da área 
em português”, relembra.

Mardem criou o hábito diário de 
ouvir podcasts em inglês de SEO, 
marketing e temas de interesse pes-
soal, como fotografia e games. Lei-
tura de quadrinhos e filmes com 
legendas em inglês ajudaram a assi-
milar a escrita. Para competir às me-
lhores vagas do mercado, o analista 
investiu ainda em um intercâmbio 
de seis meses no Canadá.

“Para o cargo que eu ocupo hoje 
na Catho, o inglês precisa ser fun-
cional, pois defini os estratégias 
e todo o andamento do trabalho 
nessa língua”, afi ma o analista, que 
participa de vídeo conferências se-
manais com o time da Austrália.

Alcançar a tal fluência é um dos 
principais obstáculos que muitos 
brasileiros encontram na marato-
na profissional. Tanto que 27% dos 
desempregados que estão em busca 
de colocação adotam o estudo do 
inglês como forma de melhorar a 
qualifi ação, ainda segundo dados 
da Robert Half.

Escolas voltadas ao universo do tra-
balho, aulas particulares e diferen-
tes tipos de imersão no idioma são 
caminhos inevitáveis para o aper-
feiçoamento. “Geralmente, alunos 
adultos carregam crenças, traumas 
e preconceitos”, explica Bruno Pa-
drão, diretor operacional da All Net, 
rede de cursos profissionalizantes. 
“É muito frequente ouvir frases 
como ‘eu sou péssimo em inglês’ ou 
‘nunca vou aprender’.”

Com um filtro afetivo que busca 
construir um ambiente de seguran-
ça, a metodologia das aulas envolve 
os alunos na teatralização de um 
projeto, com atividades e tarefas que 
simulam o contexto profissional. 
“Após dois meses de aula, alguns 
alunos se sentem confortáveis para 
gravar vídeos em Inglês e liderar 
projetos.”
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CUIDAR 
DE VOCÊ

| CAPA |

Se existe algo que a cidade de Pato 
Branco pode se orgulhar é de sua 
vocação para o desenvolvimento do 
setor da saúde. Hoje a cidade é re-
ferência em várias especialidades, 
recebendo inclusive pacientes de ou-
tras regiões do Paraná, de estados vi-
zinhos e até mesmo de estados muito 
distantes. 

Foi essa vocação que ofereceu ter-
reno fértil para o nascimento e pro-
gresso de uma das cooperativas mais 
sólidas da região, a Unimed Pato 
Branco, que em 2020, mais precisa-
mente no dia 2 de abril, completou 
30 anos de fundação. 

Foi neste dia, no ano de 1990, que 

AO COMPLETAR 30 ANOS DE HISTÓRIA, A UNIMED PATO BRANCO 
SE CONSOLIDA COMO REFERÊNCIA REGIONAL NA OFERTA DE 
SERVIÇOS E SOLUCÕES DE SAÚDE, COM FOCO NOS NOSSOS 

CLIENTES E COOPERADOS
INFORME PUBLICITÁRIO

Doutores Ivaí Saião Aranha Falcão de Azevedo, Antonio Motizuki e Mauro Schiffl Mattia
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aconteceu a assembleia de fundação 
da cooperativa, na sala 108, do pri-
meiro andar do icônico edifício Pa-
lácio dos Arcos, no centro de Pato 
Branco, espaço que por muito tempo 
também seria a sede administrativa 
da cooperativa.

Presidida pelo doutor Ildefonso 
Amoedo Canto (em memória), a as-
sembleia contou com a presença dos 
45 médicos que deram início à Uni-
med Pato Branco.

Um deles é Antonio Motizuki, ci-
rurgião pediatra, e atual diretor pre-
sidente da instituição. Ele lembra 
que o potencial local para a área da 
saúde não é algo recente, pois o pró-
prio decidiu desenvolver sua carreira 
na cidade por conta disso, no início 
dos anos de 1980. “Pato Branco es-
tava formando um centro médico de 
especialistas”, conta o médico, sobre 
aquele tempo. 

Dez anos depois, doutor Motizuki 
lembra que havia uma classe mé-
dica estabelecida, atuante, com po-
tencial de articulação e preocupada 
tanto em oferecer serviços melho-
res e mais acessíveis à comunidade, 
quanto em garantir condições favo-
ráveis de trabalho e desenvolvimen-
to aos médicos.

Com tais objetivos em mente, o gru-
po que viria a fundar a Unimed de-
cidiu criar um convênio, nos moldes 
do que já era oferecido pelos hospi-
tais na época. 

O início dos anos de 1990 foi marca-
do por uma forte expansão da Uni-
med pelo Paraná, e houve interesse 
da federação em facilitar a criação 
de uma cooperativa em Pato Bran-
co, muito por conta da articulação 
do doutor Ildefonso Canto, reco-
nhece Motizuki, que inclusive foi o 
primeiro presidente da instituição. 
Também fizer m parte da primeira 

Inauguração do CAIMSP - Saúde preventiva

Grupo Viver Mais de Pato Branco, mais uma ação de saúde preventiva 

Visita à empresa Parati,  em São Lourenço do Oeste
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gestão, os doutores Raul Juglair (em 
memória) e João Pimentel da Silva. 
“Se trabalhava dia e noite, mas com 
muito orgulho”, lembra o cirurgião 
pediatra, sobre os primeiros passos 
da Unimed Pato Branco.

Ele analisa que os valores dos mem-
bros fundadores estavam muito mais 
alinhados com os princípios do co-
operativismo, onde todos os coope-
rados são donos da instituição, for-
mando uma unidade.
Inicialmente, os primeiros contratos 
foram fi mados com empresas e sin-
dicatos. Os dez primeiros benefic á-
rios da Unimed Pato Branco foram 
os colaboradores da empresa Elia 
Lunardi e Cia Ltda, a Casa dos Re-
talhos, de Coronel Vivida. Em 1992, 
foi aberta também a comercialização 
de planos de saúde familiares e indi-
viduais. 

Um importante marco para a histó-
ria da cooperativa foi o contrato com 
a indústria Parati, de São Lourenço 
do Oeste, Santa Catarina, quando a 
Unimed ultrapassou os 10 mil bene-
fic ários.

Nos primeiros anos, contratar um 
plano de saúde Unimed garantia 

acesso às consultas com os profis-
sionais cooperados, internações e 
exames nos hospitais e laboratórios 
parceiros.

Motizuki avalia que este é um dos 
principais benefícios que uma co-
operativa oferece à comunidade: 
serviços médicos de qualidade por 
preços mais acessíveis e com rapi-
dez. Enquanto dono da Unimed, o 
médico cooperado atua no desen-
volvimento da sua própria empresa, 
participa das decisões, amplia suas 
possibilidades de atuação profis-
sional, e também contribui para a 
democratização do acesso à saúde, 
avalia o diretor presidente.

DESENVOLVIMENTO
Para consolidar a cooperativa, a 
primeira gestão de diretores se con-
centrou em estabelecer a imagem de 
credibilidade, transparência e sus-
tentabilidade da instituição, o que 
seria fundamental para o seu desen-
volvimento notável.

A compra do terreno para uma nova 
sede já nos primeiros anos de exis-
tência ilustra o progresso da Uni-
med. O prédio foi fi alizado oito 
anos depois da fundação da coope-

Inauguração da sede, em 1998Assembleia para eleição denova diretoria, em 1994
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Comemoração da certificação RN 277, em  2016

rativa, em 1998, e até hoje abriga os 
setores administrativos e alguns ser-
viços. Seu endereço é a rua Tamoio, 
no centro de Pato Branco. 

Do ponto de vista estratégico, um 
momento importante para a histó-
ria da cooperativa foi a fundação da 
cooperativa de crédito Unicred, hoje 
Uniprime. O objetivo era manter na 
região os recursos fi anceiros gera-
dos e movimentados pelo trabalho 
médico, algo que está na raiz do 
funcionamento das cooperativas de 
crédito.

SAÚDE PREVENTIVA
Com a estruturação de uma sede 
própria, a Unimed Pato Branco 
passou a se mobilizar em uma nova 
iniciativa, o da oferta de serviços de 
saúde preventiva.

O projeto começou a ganhar forma 
no início dos anos 2000, por meio 

do Grupo de Estudos e Medicina 
Preventiva (GEMP), iniciativa da 
Federação Paraná. Em Pato Branco, 
as atividades começaram em 2002, 
com a realização de palestras de 
orientação de cuidados com a saúde, 

CERTIFICAÇÃO 
RN 277
Em 2017,  através da acredita-
ção da Resolução Normativa 
– RN 277, da ANS, a Unimed 
Pato Branco participou do Pro-
grama de Acreditação de Ope-
radoras de Planos Privados de 
Assistência à Saúde, que visa 
promover a melhoria contínua 
na qualidade da assistência 
oferecida pelas empresas de 
saúde suplementar, e con-
quistou o nível I, o mais alto 
na categoria das operadoras 
acreditadas. 



bem como,  aulas de atividade física, 
orientadas por um educador físico.

No período surgiu ainda o Programa 
Viver Mais, um dos mais longevos 
da cooperativa, que promove en-
contros de orientação de cuidados 
com a saúde do corpo e da mente, 
mediados por uma equipe multi-
profissional, formada por nutricio-
nistas, psicólogos, fonoaudiólogos, 
enfermeiros, fisioterapeutas e tera-
peutas ocupacionais, além das aulas 
de atividade física, sob a orientação 
de educadores físicos. Cerca de 400 
pessoas participam da iniciativa em 
Pato Branco e Coronel Vivida.

Um grande passo nessa área foi a 
inauguração do Centro de Atenção 
Integrada à Saúde e Medicina Pre-
ventiva (CAISMP), em 2012, que 
hoje é o Centro de Atenção à Saúde 
(CAS), inaugurado em 2016, em um 
espaço amplo e moderno. No ano 
seguinte foi inaugurada a Clínica de 
Vacinas Unimed, que funciona ane-
xa ao CAS.

O CAS foi criado, principalmente, 
para ampliar as agendas de algumas 
especialidades médicas, como a pe-
diatria, mas se tornou um projeto 
muito mais completo, onde hoje são 
oferecidos atendimentos eletivos, 
com médicos clínicos gerais e espe-
cialistas, além de sessões de terapias 
com nutricionistas, psicólogos, fo-
noaudiólogos e terapeutas ocupacio-
nais. No CAS também são realizados 
os programas de gerenciamento da 
saúde, como o Programa Viver Mais 
Unimed, Ofici a Mamãe Chef, Ro-
das de Conversa Infantil e Gestante, 
Curso de Gestante: mamãe, papai e 
bebê, Programa Despertar, Progra-
ma Viver Mais Kids, Ofici a de Ar-
tesanato Viver Mais, Programa de 
Gerenciamento de Crônicos (PGC) e 
o Programa Viver Mais ao seu Lado. 

Um dos diferenciais do CAS é o 

Doutor César Augusto Macedo de Souza em frente 
ao prédio da sede, ainda em construção

Inauguração do Centro de Atenção à Saúde (CAS 2) 

Primeiras palestras do programa de medicina preventiva
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atendimento no terceiro turno, que 
possibilita atendimentos das 18h 
às 22h, algo inédito para o Sistema 
Unimed, que foi criado pela Unimed 
Pato Branco.  

De acordo com Angelo Luiz De Bor-
toli, gerente de operações, em mea-
dos de 2016 a Unimed Pato Branco 
redesenhou a área de mercado com a 
implantação do Programa de Desen-
volvimento Mercadológico – PDM 
implantando um novo setor, Gestão 
de Contratos, que tem como objetivo 
a construção de uma área de mer-
cado sustentável, criando e aprimo-
rando processos, práticas de gestão 
e capacitando os colaboradores em 
governança corporativa com orien-
tação para clientes. Metodologia essa 
que tem como premissa principal o 
relacionamento de mercado, fortale-
cendo a marca, através da aproxima-
ção, acolhimento e humanização.

A segunda fase, em 2017, seguiu com 
a implantação na Gestão de Vendas, 
estruturando equipe de vendas.

Em outubro de 2018, foi identifi ada 

a necessidade de fomentar a adesão 
ao plano de saúde já existente den-
tro das empresas. Nesse momento 
foi criada a figura do consultor cor-
porativo, que objetiva campanha de 
vendas e incentivos a adesão, com 
visitas presenciais, plantão de vendas 
e proximidade com os colaboradores 
dos contratantes.

Em 2019 reorganizamos o organo-
grama funcional da equipe.

Após a implantação do PDM a Uni-
med Pato Branco cresceu 28% na 
quantidade de vidas, e melhorou os 
índices de gestão de maneira susten-
tável, sólida e transparente.

SERVIÇOS AMPLOS 
E DE QUALIDADE 
A Unimed Pato Branco conta hoje 
com 320 profissionais médicos coo-
perados nas mais variadas especia-
lidades, 122 clínicas, nove hospitais 
credenciados e 25 laboratórios. Essa 
estrutura permite que a cooperativa 
tenha êxito no objetivo de oferecer 
uma ampla gama de serviços de qua-
lidade em âmbito regional. 

Atendimento noturno no CAS



Ou seja, que seus mais de 47 mil be-
nefic ários consigam realizar o maior 
número possível de tratamentos e 
atividades preventivas em suas cida-
des ou na região de abrangência da 
Unimed Pato Branco.

Em Pato Branco, por exemplo, temos 
três hospitais que atendem todas as 
necessidades médicas dos nossos 
benefic ários, seja tratamento clíni-
co ou cirúrgico, eletivo, urgência e 
emergência, lista o diretor vice-pre-
sidente, Ivaí Saião Aranha Falcão de 
Azevedo, sobre os serviços disponí-
veis aos benefic ários.

“E não somente na região. Em caso 
de viagem, no território nacional, 
o benefic ário também conta com 
serviços da Unimed na localidade 
onde se encontra, de acordo com a 
abrangência do seu plano ou se for 
um caso de urgência ou emergência”, 
completou o médico.

Do ponto de vista de gestão, os tra-
balhos estão voltados para uma nova 
governança, baseada no compliance. 
“A gente vive o momento atual do 
nosso país onde está se discutindo 
muito as questões éticas, não só na 
política, mas também nas empresas.  
Uma das nossas plataformas é a nova 
governança, que é baseada no com-
pliance, do qual as empresas utili-
zam princípios éticos na sua gestão. 
Administrar com responsabilidade, 
transparência e equidade faz parte 
na nossa política de gestão.

INOVAÇÃO
A inovação e o investimento em no-
vas tecnologias sempre marcaram o 
desenvolvimento da Unimed, desde 
a implantação, por exemplo, do car-
tão magnético, no início dos anos 
2000.

Mais recentemente, alguns dos prin-
cipais esforços estão voltados para o 

CENTRO DE ATENÇÃO 
À SAÚDE (CAS)
O CAS foi criado, principalmente, para ampliar 
as agendas de algumas especialidades. Hoje 
são oferecidos atendimentos com clínicos gerais 
e especialistas, além de sessões com nutricio-
nistas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas 
ocupacionais.

Fachada do CAS, em Pato Branco
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Sede da Unimed Pato Branco

desenvolvimento de ferramentas que 
diminuam a burocracia e facilitem 
tanto o acesso dos benefic ários aos 
serviços da cooperativa, quanto o co-
tidiano do trabalho dos médicos.

De acordo com o Dr. Mauro Mattia, 
diretor superintendente, isso está 
sendo feito, por exemplo, pela im-
plantação do Prontuário Eletrônico 
de Pacientes (PEP), já disponível no 
CAS, e posteriormente nos consul-
tórios médicos. Integrando-os ao 
Registro Eletrônico em Saúde (RES) 
- uma base nacional de dados do pa-
ciente, e também por meio de aplica-
tivos para dispositivos móveis, como 
o Aplicativo Cliente Unimed PR, 
para benefic ários e médicos, e o Ge-
renciador  de Relacionamento com o 
Cliente - CRM Unimed, voltado para 
os planos empresariais.  Também há 
o Líbero, software que facilita a libe-
ração de exames e procedimentos, e 
possibilita a telemedicina.  

Um projeto que também está sendo 
gestado pela instituição é a clínica de 
oncologia, que oferecerá aos benefi-
ciários da Unimed serviços e atendi-
mentos de prevenção e tratamento 
para câncer. 

“Este é um serviço que tem se mos-
trado bastante efi az nas cooperati-
vas onde já foi aplicado. E a Unimed 
Pato Branco é comprometida com o 
atendimento de qualidade”, afi ma o 
Dr. Mauro.

A UNIMED PATO 
BRANCO 

320 cooperados
47.175 mil beneficiários
9 hospitais credenciados
122 clínicas
25 laboratórios 
de análises clínicas 
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VIDEOGAMES 
E AS ARTES

| LIVROS |

O novo livro do editor, jornalista e 
escritor João Varella traz uma provo-
cação logo no título: Videogame, A 
Evolução da Arte (Lote 42). Para os 
puristas e para os pouco afeitos aos 
games, a discussão pode ser apenas 
irritante; para quem já segurou um 
controle na mão, porém, o livro é um 
bem-vindo acréscimo a uma biblio-
grafia escassa sobre o assunto.

Em linguagem jornalística, o autor 
viaja por diversos momentos dos ga-
mes. Desde a criação de Pong (1972), 
passando pela revolução de Super 
Mario Bros. (1985), pela inovação 

cibernética de Starcraft (1998), pelas 
microtransações fi anceiras de Can-
dy Crush Saga (2011) e chegando aos 
dias de hoje, com a realidade aumen-
tada de Pokemón Go (2016) - entre 
diversos outros títulos e momentos.

“Tal como qualquer arte nascente”, 
explica o autor no prefácio do livro, 
“o videogame se apoia em práticas de 
outras esferas artísticas: música, dese-
nho, atuação, literatura, dança (é pre-
ciso mexer muito mais que os dedos 
em Just Dance, Wii Sports.), cinema, 
arquitetura, artes visuais, entre mui-
tos outros. É uma arte total, e cada 

POR GUILHERME SOBOTA | ESTADÃO CONTEÚDO

Super Mario Bros
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jogo retratado neste livro toma em-
prestadas técnicas de outras mídias. 
Há títulos que executam mal alguns 
desses quesitos - vide as prosaicas 
dublagens de Resident Evil, para citar 
um exemplo óbvio. De vez em quan-
do, por limitação técnica; de vez em 
muito, por pouca criatividade ou por 
pura inaptidão. Não é porque se trata 
de um campo artístico, que se evoca 
a palavra arte, que tudo passa a ter 
qualidade”.

Em entrevista ao jornal O Estado de 
S. Paulo, o autor desenvolve a ideia e 
explica existir um problema de legi-
timidade “A atividade de jogar vide-
ogame é associada à pura perda de 
tempo, uma fruição pobre quando 
comparada à de outras linguagens, 
como literatura, cinema e artes visu-
ais”, diz. “Lembro de meus pais fi a-
rem muito mais preocupados com 
meu hobby de jogar videogame do 
que com minha coleção de livros e 
revistas em quadrinhos.”

Varella aponta que a divisão entre arte 
e entretenimento, se existe de fato, é 
tênue, porque “parte da responsabili-
dade do ato artístico cabe ao consu-
midor, seja ele na posição de jogador, 
espectador ou leitor”.

No lançamento do livro, na Sala Tatuí 
(a livraria/sede da sua editora, a Lote 

42), em São Paulo, o autor comentou 
como alguns aspectos da estética dos 
games estão intimamente ligados a te-
mas hipercontemporâneos. “Design e 
mentalidade típica dos videogames 
estão por trás do centro de sedução 
das redes sociais. Número de curti-
das, compartilhamentos e seguido-
res são exemplos de placares virtuais 
comumente vistos em jogos digitais”, 
exemplifi a. “Mesmo a proliferação 
de fake news tem algo de jogo Nos vi-
deogames, alguns jogadores buscam 
pelo chamado cheese (queijo em in-
glês mesmo), um desbalanço dentro 
das regras para obter vantagens. Em-
presas como a Cambridge Analytica 
abusaram de brechas das regras, en-
contraram um cheese.”

Um dos jogos analisados pelo au-
tor no livro, é Grand Theft Auto V 
(2013). O jogo da Rockstar (empre-
sa de desenvolvimento terceirizada) 
teve orçamento de US$ 265 milhões, 
número enorme mesmo para filmes 
de grande escala, mas só nas primei-
ras 24 horas nas lojas arrecadou US$ 
800 milhões. Disponível em platafor-
mas diversas, GTA V é, segundo o 
livro, “o produto de entretenimento 
mais valioso da história”.

Ali, o jogador consegue controlar três 
personagens com diferentes carreiras 
no crime, cujas histórias se entrela 

Pong, um dos primeiros videogames da história



çam, recheadas de ação. O jogador 
também pode se mover livremente 
numa réplica impressionante de Los 
Angeles, tocando o terror, fugindo 
da polícia ou simplesmente jogando 
tênis e comprando ternos da moda. 
Como muitos outros games antes e 
depois, o jogo foi motivo de polêmi-
ca pelo conteúdo violento.

“Há um robusto número de pes-
quisas científi as que apontam não 
haver relação direta entre jogos vio-
lentos e o ato violento em si”, explica 
Varella. “Isso pouco importa para 
quem usa videogames de bode ex-
piatório. Atacar esse desprestigiado 
alvo é a saída fácil para os que não 
querem lidar com questões difíceis e 
de responsabilidade direta do poder 
público.”

Videogame, A Evolução da Arte tem 
análises e explicações que devem 
satisfazer tanto o jogador frequente 
como os neófitos, além de um cader-
no de imagens que mostra de manei-
ra clara como o livro faz um pano-
rama compreensivo de uma arte em 
profunda transformação e desenvol-
vimento.
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VIDEOGAME, 
A EVOLUÇÃO 
DA ARTE

EDITORA
Lote 42

 PREÇO MÉDIO
R$ 50,00

GTA V, o produto de entretenimento mais valioso da história
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ARTIGO DA LBI 
GARANTE IMÓVEIS 

ACESSÍVEIS PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

| MORAR |

Desde o último dia 27 de janeiro, 
projetos de construtoras e incor-
poradoras protocolados em todas 
as prefeituras do País deverão aten-
der aos critérios de acessibilidade 
estipulados no artigo 58 da Lei n° 
13.146/2015 - Lei Brasileira de In-
clusão da Pessoa com Deficiê cia 
(LBI), conforme Decreto Presiden-

cial n° 9.451 assinado em julho de 
2018. Na prática, pessoas com mo-
bilidade reduzida, portadoras de 
nanismo ou limitações auditivas e 
visuais, por exemplo, estão assegu-
radas por Lei a pedirem adaptações 
em imóveis adquiridos na planta 
(antes do início da construção) sem 
que haja custo adicional.

POR LETÍCIA GINAK | ESTADÃO CONTEÚDO
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De acordo com o último censo do 
IBGE - realizado em 2010 - cerca de 
24% da população brasileira decla-
rou ter algum grau de deficiê cia ou 
difi uldade em habilidades motoras, 
visuais, de audição ou intelectuais. 
A porcentagem de pessoas com di-
fi uldade severa de mobilidade é de 
2,3%, por exemplo.

Para assegurar a acessibilidade des-
sa parcela da população, a LBI conta 
com três artigos que impactam dire-
tamente no setor de construção ci-
vil. O artigo 32, já em vigor, estabe-
lece que construções habitacionais 
de cunho social e fi anciadas com 
recursos públicos, como o Minha 
Casa Minha Vida, devem conter 
3% de unidades adaptadas. O artigo 
45, também em vigor, corresponde 
a hotéis e demais estabelecimentos 
comerciais e estipula a obrigatorie-
dade de 5% de unidades adaptadas.

O artigo 58 impacta diretamente em 
novos projetos de médio e alto pa-
drão. Para seguir a legislação, cons-
trutoras e incorporadoras têm duas 
opções: protocolar empreendimen-
tos com 100% de unidades internas 

adaptáveis ou imóveis com 3% de 
unidades internas já adaptadas.

A unidade adaptável deve ser pro-
jetada de forma em que possa ser 
convertida futuramente em uni-
dade acessível. Isso signifi a que é 
imprescindível que alterações de 
layout, dimensões internas ou quan-
tidade de ambientes sejam possíveis 
de serem realizadas sem que a estru-
tura da edifi ação e instalações pre-
diais sejam afetadas. 

Já as unidades adaptadas devem 
ser entregues seguindo parâmetros 
acessíveis em larguras de corredores 
(90 cm), portas (80 cm), banhei-
ro (cadeirante deve entrar e sair de 
frente do cômodo, ou seja, é preciso 
proporcionar giro de 180° da cadeira 
de rodas), altura e distância máxima 
de interruptores (altura pode mudar 
de acordo com a necessidade - pes-
soas com nanismo e cadeirantes têm 
alturas diferentes, por exemplo), en-
tre outras. Sinais visuais e sonoros 
também compõem unidades adap-
tadas para pessoas com deficiê cias 
visuais e auditivas. Os padrões de 
acessibilidade estão estabelecidos 
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em norma da ABNT NBR 9050.
Carlos Borges, vice-presidente do 
Sindicato de Habitação de São Pau-
lo (Secovi-SP), ressalta que será pre-
ciso mudar a forma como os pro-
fissionais e as empresas planejam 
os novos projetos. “Para conceber 
um empreendimento que possa ser 
adaptável, não é possível simples-
mente pegar uma planta normal e 
depois fazer uma adaptação. É pre-
ciso pensar no projeto já com essa 
possibilidade  Seja na largura de cor-
redores ou em instalações elétricas e 
hidráulicas. Todo o projeto tem que 
ser pensado como adaptável. É uma 
mudança de mindset”, diz.

O Secovi-SP e especialistas no tema 
acreditam que a Lei retoma o con-
ceito de desenho universal e forta-
lece a arquitetura pensada para as 
pessoas. “Acredito que a Lei será 
uma aula inclusiva para os arqui-
tetos responsáveis por esses proje-
tos. Precisamos voltar a pensar na 
qualidade da moradia, em edifícios 
construídos para seres humanos, 
que mudam com o tempo, envelhe-
cem, adoecem, quebram uma perna 
ou recebem o pai idoso para morar 
com ele”, acredita Silvana Cambia-
ghi, arquiteta e presidente da Co-
missão Permanente de Acessibilida-
de de São Paulo.

Cadeirante há 22 anos, Edson Alba 

passou pelo processo de pedir uma 
unidade adaptada antes da vigência 
do artigo. Seis meses antes da entre-
ga do imóvel, ele pediu o aumen-
to da largura das portas (de 70 cm 
para 90 cm) e a instalação de uma 
rampa entre a sacada e a entrada da 
sala, pois havia um degrau no am-
biente. “Acredito que a vigência do 
artigo vem para somar. Ainda mais 
porque existe a tendência de cons-
truir imóveis cada vez menores. 
Neles, a adaptação é mais difícil e a 
Lei vai assegurar isso”, acredita. Ed-
son completa que a construtora não 
demonstrou resistência e todas as 
adaptações foram feitas sem custo 
adicional.

Pelo artigo 58, estão isentos imóveis 
com um dormitório e até 35 m² e 
imóveis de dois dormitórios com 
até 41 m².

Na prática. Luiz Antonio França, 
presidente da Associação Brasilei-
ra de Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), diz que construtoras e in-
corporadoras estão preparadas para 
seguir a legislação a partir desta se-
gunda-feira, 27. “Estamos falando 
de imóveis de médio e alto padrão, 
não existe difi uldade. E a legislação 
é clara e objetiva”, diz.

A reportagem do jornal O Estado 
de S. Paulo entrou em contato com 



incorporadoras da cidade de São 
Paulo e nenhuma aceitou falar sobre 
o tema. Apenas a Plano&Plano co-
mentou o assunto.

“Como nossos empreendimentos 
são fi anciados pela Caixa Econô-
mica Federal (são construções para 
o Minha Casa Minha Vida, por isso 
atendem ao artigo 32), já cumpri-
mos esses requisitos. Nos últimos 
três anos, 100% dos empreendimen-
tos seguem as normas”, diz Renee 
Silveira, gerente da incorporadora.

Em dezembro de 2019, o Secovi-SP, 
a Abrainc e a Comissão Permanen-
te de Acessibilidade de São Paulo 
com apoio de outras entidades do 
setor lançaram o Guia Prático de 
Acessibilidade em Unidades Resi-
denciais. A cartilha traz detalhes 
sobre as exigências estabelecidas 

pelo artigo 58 e traz medidas e 
adaptações necessárias para os no-
vos projetos. O guia está disponível 
gratuitamente no site do Secovi-SP.
(Colaborou Anna Barbosa)

“Acredito que a Lei será uma 
aula inclusiva para os arqui-
tetos responsáveis por esses 
projetos”. Silvana Cambiaghi, 
arquiteta e presidente da Co-
missão Permanente de Aces-
sibilidade de São Paulo





COMO SABER SE 
VOCÊ PRECISA 
EMAGRECER? 

ESPECIALISTAS 
RESPONDEM

| BEM VIVER |

Para algumas pessoas, emagrecer 
é mais importante do que ser feliz. 
Pelo menos foi isso que indicou uma 
análise da SEMRush, consultoria de 
marketing digital que identific u 112 
mil buscas no Google relacionadas 
a emagrecimento ao longo de 2018. 
Enquanto isso, apenas 23 mil eram 
sobre felicidade.

Mas o que é necessidade e o que não 
é quando o assunto é emagrecer? 
A própria obesidade é considerada 
uma doença crônica e fator de risco 
para o desenvolvimento de outras 
enfermidades.

“Aumento de peso interfere em do-
enças crônicas, como no câncer, 
principalmente de mama e depois 
da menopausa”, alerta Mariela Sil-
veira, especialista em nutrologia e 
diretora médica do Kurotel, em Gra-
mado, Rio Grande do Sul. Pessoas 

com sobrepeso que têm asma, apneia 
do sono, hipertensão e diabete, por 
exemplo, recebem a recomendação 
para reduzir o peso.

Exceto por essas questões, há quem 
busque a redução de medidas por 
estética, para se encaixar em padrões 
de beleza questionáveis ou, ainda 
mais grave, devido a transtornos ali-
mentares. Por isso, a perda de peso 
deve ser uma medida consciente, 
aliada à saúde e à forma como o indi-
víduo se sente bem.

EMAGRECER COM SAÚDE
A nutricionista Débora Saraiva de 
Paula, da Endoclínica de São Paulo, 
destaca que saúde é muito mais im-
portante do que estética e que é pre-
ciso observar o peso no qual a pessoa 
se sente bem. “A questão do peso é 
muito variável de um para outro. O 
IMC [índice de massa corpórea] é 
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POR LUDIMILA HONORATO | ESTADÃO CONTEÚDO
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um norte geral para a população, 
mas não é específic ”, explica ela.

O IMC calcula se uma pessoa está 
ou não no peso ideal com base na 
divisão do peso pela altura ao qua-
drado. Resultados menores do que 
18,5 indicam magreza; entre 18,5 e 
24,9 são considerados normais; entre 
25 e 29,9 indicam sobrepeso; entre 
30 e 39,9 apontam para obesidade; se 
forem maior que 40, trata-se de obe-
sidade grave.

Embora seja útil, o cálculo não leva 
em consideração, por exemplo, a 
porcentagem de massa magra, com-
posta principalmente por músculos. 

Uma pessoa com IMC igual a 40 
pode tanto ser obesa mórbida quanto 
muito musculosa.

A especialista indica também que se 
basear apenas nessa medida para de-
finir quanto uma pessoa obesa pre-
cisa emagrecer é arriscado. “O obeso 
pode até ter uma meta ideal, mas não 
é algo que ele vai conseguir bancar, 
por questão genética. Osso largo de 
fato também existe”, afi ma.

O melhor a se fazer, segundo Débo-
ra, é controlar a diabete, a pressão 
alta e outros fatores ligados à saú-
de. “Questão estética é decorrência”, 
pontua. “Quando se está em bom 
hábito alimentar, naturalmente vai 
perder peso. Costumo dizer que 
[emagrecer] é consequência, não ob-
jetivo.”

Mariela Silveira concorda com a de-
fini ão e acrescenta: “o ideal é que a 
pessoa faça acompanhamento mé-
dico, porque tem outras questões, 
aspectos emocionais que interferem 
muito, na composição corporal. E há 
uma idealização do padrão de beleza 

“Quando se está em bom há-
bito alimentar, naturalmente 
vai perder peso. Costumo 
dizer que [emagrecer] é con-
sequência, não objetivo”

DÉBORA 
DE PAULA 
NUTRICIONISTA



que é compatível com magreza ex-
cessiva”.

MEDIDAS 
PARA FICAR DE OLHO
As especialistas indicam que, além 
do IMC, pode-se fi ar atento a duas 
outras medidas que indicam se a pes-
soa precisa ou não emagrecer. Uma 
é a da circunferência abdominal, que 
para homens o ideal é estar entre 90 e 
96 centímetros, e para mulheres, en-
tre 80 e 84 centímetros. A medida é 
tirada na linha entre a ponta do osso 
da bacia e a ponta da costela, geral-
mente coincidindo com a linha do 
umbigo.

Outro marcador é o que mede o 
risco cardiovascular, que divide a 
medida da cintura pela do quadril. 
Segundo o Ministério da Saúde, 
mulheres com índice igual a 0,8 ou 
menos e homens com 0,9 ou me-
nos são considerados seguros. Uma 
relação igual a um ou maior, para 
qualquer gênero, é considerada em 
risco.

PADRÕES DE BELEZA
Ao falar sobre emagrecimento in-
fluenciado por padrões de beleza, 
a nutricionista Débora exemplifi a 
como esse conceito mudou com o 
passar dos anos. Em 1954, Martha 
Rocha foi eleita a primeira Miss 
Brasil com 1,70 metro e 59 quilos, 
uma taxa de IMC igual a 20, dentro 
do normal.

Nos anos 2000, a top model Gisele 
Bündchen ganhou o mundo com 
seus 1,79 metro e 52 quilos, teorica-
mente desnutrida com um IMC de 
16. “Normal passou a ser visto como 
excesso, e desnutrido como nor-
mal”, diz a especialista, ressaltando 
que saúde é o mais importante.

Um estudo realizado pela Universi-
dade de São Paulo de Ribeirão Preto 
com 159 estudantes universitários 

concluiu que a exposição a imagens 
idealizadas da mídia contribuiu 
para a insatisfação das pessoas com 
o próprio corpo. Como resultado, 
elas faziam melhores escolhas ali-
mentares, talvez em uma tentativa 
de se encaixarem no padrão de be-
leza socialmente aceito.

TRANSTORNOS 
ALIMENTARES
Quando a frustração com o corpo 
interfere na alimentação, é preciso 
fi ar atento. “Nem toda dieta resulta 
em transtorno alimentar, mas todo 
transtorno começa em dieta”, alerta 
a nutricionista Débora, citando a 
anorexia, bulimia e compulsão ali-
mentar. A psicóloga Deise Ribeiro, 
do Hospital Adventista Silvestre, no 
Rio de Janeiro, destaca que é difícil a 
própria pessoa que sofre do proble-
ma perceber que está em crise.

“Geralmente, quem vai perceber é 
quem está de fora”, diz a especialis-
ta, que também atribui à mídia, en-
tre outros fatores, a cultura dos cor-
pos magros como regra. “Meninas, 
principalmente, começam a querer 
imitar.” Ela explica que os trans-
tornos alimentares são transtornos 
mentais, que têm componente gené-
tico, mas não é hereditário.

Além dos fatores biológicos, questões 
psicológicas e socioculturais também 
influenciam no desenvolvido de al-
gum transtorno envolvendo comida. 
Bullying na escola, autoestima baixa 
e problemas familiares também são 
indicados por Deise como possíveis 
motivadores dos transtornos.
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“O ideal é que a pessoa faça 
acompanhamento médico, 
porque tem outras questões, 
aspectos emocionais que 
interferem muito na compo-
sição corporal”
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A LHAMA OU O 
CIENTISTA?

| PLURAL |

Desde que existe a história, existem 
heróis. Seja inventado, seja projetado 
pelo nosso inconsciente, o ser huma-
no adora acreditar em algo ou alguém 
-- principalmente alguém -- que en-
grandeça a condição humana. 

Os heróis são como a gente, só que 
elevado a quinta potência: mais for-
tes, mais inteligentes, mais sagazes. 
Elegemos uma figura e, voilà, a trans-
formamos em nosso salvador da pá-
tria, aquele em quem nos espelhar 
será garantia de uma vida plena, com 
muito dinheiro e muito consumo, 
como pede nossa cultura americana. 
Acumulamos coisas, negligenciamos 
conhecimento.

O problema é depositar nossas es-
peranças nos “lugares” errados: a 
glamourização de instagrammers; a 
confiança em parlamentares impro-
dutivos; a supervalorização da opi-
nião de “especialistas” que não tem 
embasamento técnico nenhum no 
que dizem; a credibilidade cega em 
líderes que se dizem religiosos, mas 
contabilizam fié s como cifras; lide-
ranças políticas que subestimam a ci-
ência e a informação. 

Nos quadrinhos, nenhum desses per-
sonagens entraria para Os Vingadores 

ou a Liga da Justiça. Ao contrário, eles 
seriam combatidos -- e a vida real nos 
esfregou isso na cara com a chegada 
de um supervilão.

Quando surge o novo coronavírus no 
mundo, nossos heróis fi am perdidos. 
Seus “instintos” se mostram falhos, 
seus corpos sarados e sua superali-
mentação a base de comida viva não 
os deixa imunes, sua opinião não serve 
de nada para proteger a humanidade e 
a praia onde eles meditam para recar-
regar as energias para a semana está 
interditada.

Enquanto uma parte da população 
morre de covid-19, e uma outra parce-
la de fome, eles não sabem o que fazer 
para conter o inimigo. 

CONHEÇA O CIENTISTA DE PATO BRANCO QUE PARTICIPA 
DE PESQUISA PARA ENCONTRAR UMA ALTERNATIVA 

CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS
POR MARIANA SALLES | FOTOS:  VLAAMS INSTITUUT VOOR 

BIOTECHNOLOGIE (VIB)

João Paulo Catani 
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Equipe trabalhava inicialmente para utilizar nanocorpo 
no combate ao HIV e Influenza

É nesse momento que surge o único 
que pode nos salvar: a ciência. E tal-
vez uma lhama.

PATO-BRANQUENSE NA 
LINHA DE FRENTE CIENTÍFICA
João Paulo Catani é de Pato Branco, 
mas hoje vive na Bélgica. Até lá foi 
uma longa jornada de formação aca-
dêmica e científi a que possibilita-
ram que ele participasse de uma das 
pesquisas mais promissoras sobre o 
Sars-COV-2, nome dado ao novo co-
ronavírus. 

“Esse é um momento que coloca em 
evidência a importância da ciência 
em nossa sociedade, algo que é tão 
subvalorizado em um país como o 
Brasil. Nessa hora não é nenhum po-
lítico que vai entregar a solução para 
a covid-19, quem vai fazer isso é o 
cientista mal pago e desvalorizado 
e que estava desenvolvendo sua pes-
quisa já há muitos anos em alguma 
universidade pública”, diz. 

O Vlaams Instituut voor Biotech-
nologie (VIB), da Universidade de 
Ghent, onde Catani atua como cien-
tista pós-doutor, há muito tempo de-
senvolve pesquisas com anticorpos 
de lhamas, inicialmente sobre HIV 
e Influenza, e agora sobre o Sars-
COV-2.

“O trabalho voltado para o SARS-
COV-2 é recente, uma iniciativa que 
começou no fim de janeiro. Foi um 
grupo de resposta com 17 integran-
tes montado pelos professores Xavier 
Saelens e Nico Callewaert, para ten-
tar suprir a urgência da pandemia”, 
explica.  O estudo envolve ainda uma 
rede de colaboração internacional, 
com grupos de pesquisa nos EUA e 
Alemanha.

Recentemente, o estudo foi manche-
te dos maiores periódicos mundiais, 
incluindo o New York Times, porque 
tem demonstrado resultados muito 
positivos.
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LHAMAS E NANOCORPOS
Desde 2016, os cientistas pesquisam 
sobre os anticorpos das lhamas. Isso 
porque, enquanto os seres humanos 
produzem apenas um tipo de anticor-
po, composto de dois tipos de cadeias 
de proteínas, lhamas produzem dois 
tipos: um semelhante em tamanho e 
constituição aos anticorpos humanos, 
e outro muito menor, com apenas cer-
ca de 25% do tamanho de anticorpos 
humanos, chamado de nanocorpos.

Esses nanocorpos, por sua natureza, 
conseguem acessar bolsas e fendas 
menores nas proteínas que são ina-
cessíveis para anticorpos convencio-
nais. Por isso os nanocorpos da lhama 
podem ser mais efi azes na neutrali-
zação do Sars-COV-2 e também de 
outros vírus.

Os anticorpos das lhamas também 
são facilmente manipulados, e podem 
ser ligados ou fundidos com outros 
anticorpos, incluindo anticorpos hu-
manos, e permanecem estáveis, ape-
sar dessas manipulações.

Assim, a equipe do professor Xavier 
Saelens, com colaboração direta do 
laboratório de Jason McLellan, da 
Universidade do Texas, em Austin, 
EUA, isolou e caracterizou esse pe-
queno anticorpo, mostrando exata-
mente onde ele se liga às proteínas 
do vírus que permitem que ele entre 
nas células hospedeiras. Ao direcio-
nar essas proteínas, o anticorpo pode 
neutralizar o vírus, sendo um passo 
importante na busca de um medica-
mento antiviral contra a covid-19. 

Além de os novos resultados forne-
cerem a primeira evidência de que o 
nanocorpo pode impedir o novo co-
ronavírus de infectar células huma-
nas, ele torna possível sua produção 
em larga escala usando processos de 
produção comuns na indústria bio-
farmacêutica.

Com o avanço das pesquisas, os cien-
tistas caminham para os ensaios clíni-
cos. “Esses ensaios são difíceis e muito 
rigorosos. Não se pode correr contra 
o tempo e, apesar da urgência, a regu-
lamentação e todos os cuidados preci-
sam ser respeitados”, disse Catani.  

“Um exemplo clássico”, lembra Ca-
tani, “é o da cloroquina ou hidroxi-
cloroquina. Essa droga já havia sido 
testada contra a epidemia de Ebola e 
não funcionou. Também foi testada 
contra Chikungunya e de fato piorou 
a infecção. Nem sempre o resultado 
obtido in vitro é confi mado poste-
riormente, em modelos animais ou 
ainda em ensaios clínicos. Contudo, 
após a devida avaliação, o anticorpo 
pode ser uma opção viável para o tra-
tamento da covid-19”.

Baseados nessas informações -- que 
são fatos, por isso impassíveis de opi-
nião -- cabe a você o julgamento de 
quem é o herói da história: a lhama ou 
o cientista?

A lhama Winter faz parte da 
pesquisa desde 2016
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MEU PRIMEIRO 
GATO

| PET |

Pouca gente deve discordar que ga-
tos e outros animais de estimação são 
grandes fontes de carinho, de alegria, 
além de serem companhias muito 
agradáveis. Por isso não são poucas as 
pessoas que desejam ter um ou mes-
mo vários em casa.

Qualquer espécie de animal domés-
tico, porém, exige muitos cuidados, 
atenção, e também investimentos. 
Além disso, é preciso considerar que 
ele poderá fi ar com você por muitos 
anos, poderá adoecer e também senti-
rá os efeitos do envelhecimento. 

Será que todos consideram estes e 
outros fatores antes de adotar? Nem 
sempre, e há um triste fenômeno que 
ajuda a comprovar este argumento: o 
abandono.

Vanilla conversou com a médica vete-
rinária Karine Pacheco para entender 
quais são as condições básicas neces-
sárias para manter um gato. Algumas 
recomendações valem também para 
outros animais de estimação.

ESPAÇO
Cada espécie precisa de um determi-
nado espaço. “Tem animais que se 
adaptam bem vivendo dentro de casa. 
Outros animais que precisam total-

mente de área externa, que precisam 
de sol. Então isso precisa ser muito 
bem avaliado”, detalha Karine.
Também é fundamental consultar 
os outros moradores da casa sobre a 
presença de um animal de estimação, 
pois é muito importante que ele seja 
considerado bem-vindo por todos.

RECURSOS
Será que tenho dinheiro para manter 
um animal de estimação? Responder 
essa pergunta é essencial, e é impor-
tante considerar que um animal pre-
cisa de muito mais do que comida.

Ao longo da vida ele precisará de 
medicamentos, sejam preventivos ou 
para tratamento de alguma doença, 
visitas ao veterinário, vacinas, entre 
outras necessidades básicas, por vá-
rios anos. 

Por exemplo, um cão vive em média 
15 anos; um gato, até 18 anos e há 
animais que podem viver por até 40 
anos. 

ESTABILIDADE 
EMOCIONAL
Exatamente. O seu humor, sua dispo-
nibilidade de tempo e de energia para 
se dedicar ao animal também são 
muito importantes.

MUITA GENTE DESEJA, MAS SERÁ QUE TODOS TÊM CONDIÇÕES 
DE MANTER ESSE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO? CONVERSAMOS COM 
UMA VETERINÁRIA PARA SABER O QUE É PRECISO CONSIDERAR 

ANTES DE ADOTAR UM GATO
POR NELSON DA LUZ JUNIOR
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Dentro da sua rotina de trabalho, fa-
miliar, de lazer, de convivência com 
amigos, haverá um tempo para o seu 
animalzinho?

“Muitas vezes a pessoa está atolada de 
trabalho, não fi a em casa, e o animal 
vai passar o dia todo sozinho. E quan-
do essa pessoa chegar, cansada, ela vai 
ter tempo, paciência e disposição para 
sair passear, ou levar o animal para o 
quintal e brincar com ele, dar carinho, 
atenção que o animal precisa? O bi-
cho não é um enfeite. Ele não esta ali 
como um carro que você usa a hora 
que você quer ou que você precisa”, 
diz a veterinária.

Estas são algumas das recomendações 
gerais. Vamos aprofundar a questão 
para os gatos. 

GATO DEVE 
FICAR EM CASA
Eles adoram dar um passeio, bisbi-
lhotar pela vizinhança, mas isso não 

é recomendado, o ideal é que fi uem 
em casa. Porém, os gatos ainda terão 
energia pra gastar. 

Karine suegere que se crie um play-
ground interno, caso você não tenha 
um espaço muito grande, para que 
ele passeie com segurança. Há móveis 
semelhantes a nichos, instalados nas 
paredes para que ele possa escalar, por 
exemplo.

Caso você more em apartamento se-
ria importante disponibilizar ao gato, 
ainda que eventualmente, um espaço 
para que ele possa passear livremente 
e com segurança, como um jardim de 
inverno.

Alguns brinquedos simples e caseiros 
vão diverti-lo bastante: caixa de pa-
pelão, bolinha de papel e aquelas va-
rinhas, semelhantes a varas de pescar.
   
Sobre alimentação. Gatos tem o hábi-
to de comer poucas quantidades, vá 
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rias vezes ao dia. Ou seja, o ideal é que 
a comida esteja sempre disponível, ou 
que seja fornecida aos poucos ao lon-
go do dia.

QUAL A COMIDA IDEAL?
Ração específi a para o gato, e o mes-
mo vale para os cães. A veterinária ex-
plica que esses alimentos são fabrica-
dos para fornecer todos os nutrientes 
de que o animal necessita.
Gatos precisam de alimentos úmidos, 
e há várias marcas de sachês e enla-
tados disponíveis para as diferentes 
idades e necessidades do gato.

ÁGUA
É importante que gatos consumam 
muita água. Por isso, espalhe vários 
potes pela casa e mantenha-os abaste-
cidos. Isso vai ajudar a evitar, inclusi-
ve, que ele sofra de problemas uriná-
rios frequentes.

DORMITÓRIO
Também conhecida como “caminha”. 
Não há um tamanho ideal, mas gatos 
são espaçosos, então o recomendado 
é oferecer a ele uma cama com bas-
tante espaço. 

NECESSIDADES FISIOLÓGICAS
Gatos são bastante exigentes quanto a 
isso, tanto que se você tiver vários, o 
recomendado é ter uma caixa de areia 
para cada dois animais. Ela precisa ser 
higienizada todos os dias, e existem 
equipamentos para ajudar com isso, 
como luva e pás específi as. 

Também há diferentes tipos de areia 
disponíveis, como a sílica, cuja textu-
ra costuma agradar os felinos além de 
reduzir o cheiro. Há areias a base de 
madeira reciclada, enfim, é importan-
te observar se o animal vai se adaptar 
a areia que foi oferecida.

BANHO
Para a grande maioria dos gatos, ba-
nho é uma situação altamente estres-

sante e desnecessária, pois eles não 
precisam ser banhados. Porém, às 
vezes será necessário, para que eles 
fi uem limpinhos e possam fi ar pró-
ximos de seus tutores. 

Ou seja, banho somente se for fun-
damental, e em grandes intervalos de 
tempo.

IMPORTANTÍSSIMO 

Seja um gato ou um cão, fê-
meas, machos, independen-
te da raça ou segurança do 
abrigo fornecido ao animal, 
é necessário realizar a cas-
tração. Segundo Karine, isso 
é fundamental para manter o 
controle populacional e redu-
zir as populações de animais 
de rua.

Ainda que ele fique somente 
dentro de casa, existe o risco 
de que ele fuja momentanea-
mente, o que pode favorecer 
a reprodução indesejada. 
Vale repetir, portanto: castrar 
é essencial.

“Nós só vamos conseguir mi-
nimizar ou resolver o proble-
ma de abandono de animal 
de rua quando realmente 
estivermos fazendo castra-
ção efetiva em massa”, diz 
Karine.
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BRIGA ENTRE 
PARENTES

| AUTO |

Gêmeos bivitelinos são gerados jun-
tos, mas em óvulos diferentes. É mais 
ou menos isso o que ocorre com o 
Cayenne Coupé e o Q8. Eles têm a 
mesma genética, a plataforma MLB 
do Grupo Volkswagen. Porém, fo-
ram criados em “óvulos” distintos. O 
Cayenne é “filho” da Porsche. O Q8 é 
herdeiro da Audi.

Na disputa entre os mais novos SUVs 
com estilo de cupê (onde estão tam-
bém o BMW X6 e o GLE Coupé), o 
Audi levou a melhor, mas o resultado 
não foi folgado.

Importados da Eslováquia (Audi) e 
Alemanha (Porsche), os modelos têm 
semelhanças e diferenças. O Audi 
começa em R$ 483.990, enquan-
to o Porsche parte de R$ 459 mil. O 
Cayenne Coupé não tem versões, 
apenas opcionais. O Audi entra na 
disputa na versão Black, que traz aca-
bamentos diferenciados e um sistema 
de som premium, que eleva o preço 
para R$ 515.990.

Os carros estavam cheios de opcio-
nais. O Audi bateu nos R$ 594 390, 
com todos os itens à disposição, en-

PORSCHE CAYENNE COUPÉ E AUDI Q8 TÊM A MESMA BASE, 
MAS MUITAS DIFERENÇAS

POR JOSÉ ANTONIO LEME | ESTADÃO CONTEÚDO
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quanto o representante da Porsche 
chegou a R$ 555.485.

Ambos utilizam motor 3.0 V6 turbo. 
A potência é a mesma (340 cv), mas 
o torque, não. O Porsche tem 45,8 
mkgf, contra 50,9 mkgf do Audi. Se-
gundo as marcas, o Q8 acelera de 0 
a 100 km/h em 5,9 segundos, contra 
6 s do Cayenne Coupé. A máxima é 
de 250 km/h no Audi e 243 km/h no 
Porsche.

Embora sejam suficie tes para os 
SUVs de mais de duas toneladas, não 
espere muita esportividade. Ainda as-
sim, reclamar de falta de desempenho 
não seria justo.

Ambos utilizam câmbio automático 
de oito velocidades com trocas rápi-
das e imperceptíveis. Além disso con-
tam também com tração nas quatro 
rodas, que pode ser distribuída entre 
os dois eixos.

É em movimento que se evidenciam 
as maiores diferenças entre Porsche e 
Audi. Enquanto a primeira mantém 
sua pegada de esportividade mesmo 
na hora de fazer um SUV, a segunda 
aposta cada vez mais na tecnologia.

A tendência mais esportiva do Porsche 
se revela nos modos de condução nor-
mal, sport e sport plus. Já o Audi ofe-
rece o eco, normal e sport (dynamic).

O ajuste de suspensão e a resposta 
da direção deixam o Cayenne Coupé 
mais “afiado” que o Q8, mesmo que 
ele esteja no modo Dynamic.

FICHA TÉCNICA
AUDI Q8

PREÇO SUGERIDO
R$ 515.990

 MOTOR
3.0, V6, 24V, gasolina, turbo

 POTÊNCIA (CV)
340 a 5.000 rpm

 TORQUE (MKGF)
50,9 a 1.370 rpm

 CÂMBIO
Automático, oito marchas

 COMPRIMENTO
4,98 metros

 ALTURA
1,70 metro

 TANQUE
85 litros

 0 A 100 KM/H
5,9 segundos

 CONSUMO (KM/L)
6,6 (cidade)/7 (rodovia)



A suspensão do Porsche transita en-
tre o fi me e o duríssimo. A do Audi 
claramente pretende oferecer, antes 
de tudo, conforto aos ocupantes.

Ambos são movidos a gasolina. Se-
gundo o Conpet, o Q8 faz 6,6 km/l 
na cidade e 7 km/l na estrada, en-
quanto o Cayenne Coupé tem mé-
dia de 6,7 km/l e 7,6 km/l, respec-
tivamente.

AUDI Q8 CHAMA MAIS 
ATENÇÃO QUE PORSCHE
Em termos de estilo, o Audi Q8 
dá um banho no Porsche Cayenne 
Coupé. As linhas são modernas, e, 
mesmo na cor escura da unidade 
avaliada, o carro se destaca. O SUV 
da Porsche é mais discreto.

Por dentro, o Cayenne apela para a 
tradição com uma “chave falsa” do 
lado esquerdo para ligar o motor e o 
conta-giros em destaque no centro 
do quadro de instrumentos. Embo-
ra os outros quatro mostradores do 
Cayenne sejam virtuais e persona-
lizáveis, o Audi impressiona mais, 
com seu quadro futurista.

Entre os itens presentes em ambos 
há oito air bags, faróis de LEDs, teto 
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FICHA TÉCNICA
P. CAYENNE 
COUPÉ

PREÇO SUGERIDO
R$ 459.000

 MOTOR
3.0, V6, 24V, gasolina, turbo

 POTÊNCIA (CV)
340 a 5.300 rpm

 TORQUE (MKGF)
45,8 a 4.400 rpm

 CÂMBIO
Automático, oito marchas

 COMPRIMENTO
4,93 metros

 ALTURA
1,67 metro

 TANQUE
75 litros

 0 A 100 KM/H
6 segundos

 CONSUMO (KM/L)
6,7 (cidade)/7,6 (rodovia)
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panorâmico e acionamento elétrico 
da tampa do porta-malas. O Audi 
Q8 Black oferece a mais sistema de 
câmera 360°, controle de cruzeiro 
adaptativo, rodas de 21 polegadas 
(no Porsche, as de série são de 20”) 
e ar-condicionado de quatro zonas 
(duas no Porsche). O Q8 tem ainda 
acesso e partida com chave presen-
cial, enquanto o Cayenne, embora 
tenha botão de partida, precisa ser 
destravado pelo botão do controle 
remoto.

Os dois oferecem boa acomodação 
para quatro adultos. Em ambos, 
o quinto ocupante divide espaço 
com o túnel central elevado. Atrás, 
a queda do teto mais acentuada no 
Porsche reduz a área para a cabeça 
de passageiros com cerca de 1,8 m. 
No Audi isso não ocorre.

A Audi cobra mais que a Porsche 
pelas revisões. Além disso, o preço 
do seguro do Q8 também é um pou-
co superior.

OPINIÃO
‘Sou’ Porsche, mas ficaria com o Audi

José Antonio Leme

Bem, é quase uma unanimidade que a Porsche faz carros para quem 
gosta de dirigir. Eu até que me encaixo nesta modalidade. Mas, apesar 
disso, se pudesse escolher entre um dos dois utilitários-esportivos deste 
comparativo, eu ficaria com o Audi Q8.

Um SUV esportivo é divertido, mas um carro exclusivamente esportivo 
(leia-se 911) ou uma perua com o DNA Porsche seriam bem mais inte-
ressantes. Ou seja: se fosse optar por um Porsche, minha escolha não 
seria o Cayenne.

Itens presentes no Q8, como controle de cruzeiro adaptativo, são opcio-
nais no Cayenne, mas deveriam ser de série em um carro de mais de R$ 
400 mil. No frigir dos ovos, algumas comodidades extras, o ar tecnoló-
gico do Audi e ainda uma pequena “pimenta” quando eu quiser acelerar 
fazem um pacote mais afável
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PAIXÃO AZUL E 
AMARELA

| GPS |

Sem dúvidas, para quem gosta de fu-
tebol, conhecer um estádio é um mo-
mento muito especial. O que dizer 
quando essa oportunidade ocorre 
em uma das arenas mais emblemáti-
cas da América do Sul?

Este misto de alegria e contempla-
ção muito bem poderia se encaixar 
no Maracanã, no Rio de Janeiro; no 
Centenário, em Montevidéu, Uru-
guai; ou no Defensores del Chaco, 
em Assunção, no Paraguai. Isso ape-
nas citando alguns. No entanto, en-
quadra-se de forma impar no templo 
La Bombonera, na Argentina.

O emblemático estádio argentino, 
que tem capacidade para 49 mil 
espectadores, fi a no bairro de La 
Boca, antiga região portuária da ca-

pital Buenos Aires, e carrega parte da 
história do futebol argentino. E fute-
bol na terra dos hermanos é levado a 
sério, é quase que uma religião. 

Como não poderia ser diferente, a 
casa dos ‘Xeneizes’, como é conheci-
da a torcida — que por sinal é fanáti-
ca —, confunde-se com a história do 
clube.

A região onde foi instalado o clube, 
e hoje está o Estádio Alberto José 
Armando (nome ofic al), além do 
Caminito, outro ponto turístico de 
Buenos Aires, teve como primei-
ros moradores italianos vindos de        
Gênova.

Pelas ruas do entorno, e pelos corre-
dores do estádio, é inevitável ouvir a 

VISITAMOS “LA BOMBONERA”, UM DOS ESTÁDIOS 
MAIS ICÔNICOS DA AMÉRICA LATINA

TEXTO E FOTOS POR MARCILEI ROSSI



Reportagem apurada em fe-
vereiro de 2020, antes das 
medidas de  distancimaneto 
social por conta da pande-
mia de Covid-19



VANILLA | 62

histórias de como tudo começou. Fo-
ram sete adolescentes, filhos de imi-
grantes italianos, que querendo uma 
distração, ainda em 1905, criaram o 
Boca Juniors.

O time do bairro cresceu, e em 1923 
iniciou-se a construção do estádio 
em uma área reduzida. Somente em 
1924 o campo foi inaugurado, com a 
arquibancada de madeira.

Em formato de ‘D’, ainda na década 
de 1940, eram apenas dois anéis de 
arquibancada, e somente em 1953 é 
que o terceiro anel foi concluído, o 
que faz com que o torcedor olhe para 
baixo se quiser assistir ao jogo. Mas 
foi em 1996 que chegou ao atual for-
mato, com a construção das cabines 
VIPs.

Atualmente se fala em uma moder-

nização da estrutura. Eleito em 2019, 
o presidente do clube Jorge Amor 
Ameal, impulsionado pela popu-
laridade e carinho dos torcedores 
pelo ex-jogador Juan Riquelme, seu 
vice-presidente de futebol, o cartola 
apresentou um projeto de ampliação 
para 

LA BOMBONERA
O projeto compreende nada mais 
nada menos que a construção de 
novas arquibancadas na parte das ca-
bines VIPs, com a rua passando por 
debaixo da estrutura, a aproximação 
da torcida com arquibancadas na 
parte inferior e ainda cobertura do 
estádio. 

Em se executando todas as transfor-
mações, o La Bombonera, que desde 
o início é motivo de orgulho para os 
torcedores do Boca por seu formato 

Cores do clube são onipresentes nos arredores do estádio 

Eréndira Plata/ CC BY-NC-SA 2.0
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diferenciado que lembra uma caixa 
de bombons (por isso o nome popu-
lar), passaria a ter ares europeus. 

ALMA
O som que se ouve pelas galerias 
da La Bombonera em dias de jogo 
está muito distante de ser o som que 
marca a cultura musical da Argenti-
na. Longe do ritmo melancólico do 
tango, o que se sente é a vibração de 
uma torcida apaixonada, que caloro-
samente empurra o Boca Juniors 

Com pouco meses de gestão, Jorge 
Amor Ameal dá a entender à im-
prensa argentina que é este mesmo 
espírito que deseja ver no clube.  
Segundo o dirigente, que vem mu-
dando a política de uso dos espaços 
do clube por sócios, no dia-a-dia o 
que se via “era um clube sem alma”. 
“Os sócios não podiam entrar. Hoje 

você vê gente caminhando pelo clu-
be, que é o necessário. Estamos em 
um bairro vulnerável, com muitos 
problemas, as crianças tem muitas 
carências, e temos que abrir as por-
tas para que tenham um horizonte”, 
afi mou o presidente, completando 
que o Boca se chama Clube Atlético, 
e não clube de futebol, muito embora 
sua modalidade mais conhecida seja 
o futebol.

“LA PASIÓN BOQUENSE”
Detentor de seis Copas Libertadores 
da América, três mundiais e inúme-
ros títulos nacionais, o time azul e 
amarelo — que carrega as cores da 
bandeira da Suécia por ter sido o 
primeiro navio que atracou no por-
to argentino quando buscava-se uma 
identidade visual para o clube —, faz 
questão de demonstrar sua paixão, e 
isso pode ser observado no museu 

Glauber Ribeiro/ CC BY-NC-SA 2.0



temático, o primeiro do futebol das 
Américas, que leva o nome de Museo 
de La Pasíon Boquense, ou o Museu 
da Paixão Boquense.

Do resgate das primeiras memórias 
até as modernas apresentações, o que 
se aprecia no espaço é o orgulho de 

uma história de mais de 110 anos.

Camisas, passagens, bolas, fotogra-
fias e troféus mostram os feitos da 
equipe e fazem o visitante mergulhar 
na história do futebol, uma vez que 
é inevitável se identifi ar com algum 
momento retratado.
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Museu guarda memórias de um dos times de futebol da argentina



Quem estiver por Buenos Aires e 
quiser conhecer o estádio, os ta-
xistas são bem acessíveis para con-
duzir os turistas, se der sorte, con-
segue encontrar um que mesmo 
torcendo para o River Plate, Racing 
ou San Lorenzo, conta a história do 
time do bairro de La Boca.
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INGRESSOS 
PARA JOGOS
Se o sonho é assistir a um 
jogo na La Bombonera tenha 
em mente, que sempre será 
considerado visitante. Ingres-
sos vendidos a 200 pesos ar-
gentinos são somente para os 
hermanos.

Portanto, mesmo uma parti-
da do Campeonato Argentino 
pode custar ao turista $200, 
sim, 200 dólares. A promessa 
é de lugar em área VIP, se-
gurança constante e entrada 
por acesso exclusivo. No mais 
bom jogo!










