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Há 64 anos, uma figura sensacional no meio da música, o alemão Hans-Joachim
Koellreutter, previu: “Teresópolis, futuramente, será um verdadeiro laboratório de
arte, que resultará em benefícios inestimáveis para a vida cultural do nosso país.”
Uma previsão feita muito antes da Fundação Theodor Heuberger - espaço onde
Koellreutter atuava como diretor artístico de cena no Curso Internacional de Férias
- se transformar em Centro Cultural FESO Pro Arte (CCFP). Essa trajetória que se
deu há 16 anos, quando o UNIFESO assumiu a Pro Arte Teresópolis com a
proposta de dar continuidade as atividades artísticas e culturais, e de também
preservar o acervo musical e histórico da Fundação, é o tema da edição especial
de novembro da DR MAGAZINE. 

Na entrevista que abre esta “edição histórica”, o professor Jorge Bragança,
presidente do Conselho do Centro Cultural FESO Pro Arte, defende a ideia de que
é preciso resgatar a imagem de Teresópolis como uma cidade da arte, da cultura
e dos grandes eventos. Considerada por ele como uma das maiores atividades
extensionistas da FESO e do UNIFESO em expressão nas artes, o Festival
PoÊterÊ exerce um inquestionável papel na integração do Centro Universitário
com a sociedade. Abraçamos como pauta o convite do professor Bragança, e
resgatamos a imagem de 14 personalidades da nossa cultura ligadas a esse
evento cultural promovido pelo CCFP ao longo dos últimos 14 anos: Ferreira Gullar,
figura maranhense, eleito há poucos meses para a Academia Brasileira de Letras
(ABL), o escritor e jornalista Zuenir Ventura, novo ocupante da cadeira 32 da ABL,
João Ubaldo Ribeiro, escritor romancista e jornalista, que morreu em julho deste
ano, Ricardo Cravo Albin, estruturador do Museu da Imagem e do Som (MIS) e
autor do livro “Rastros de Memória”, que conta a história do museu, Fernando Luís
Veríssimo, escritor e cronista, Nélida Piñon, ilustre escritora e ex-presidente da
ABL, Affonso Romano de Sant’Anna, escritor mineiro e autor de um dos poemas
mais conhecidos, “Que país é este?”, Murilo Melo Filho, acadêmico da ABL, Olga
Savary, escritora, Lêdo Ivo, poeta e romancista alagoano que morreu em 2012,
Edla Van Steen, autora de mais de 30 livros publicados, Sylvia Orthof, escritora de
literatura infantil, que morreu em 1997, Alice Rodrigues Nunes, professora e uma
grande figura umbilicalmente ligada a FESO (uma das fundadoras), Sérgio da
Costa e Silva, advogado e administrador, criador do “Música no Museu”, um projeto
pioneiro no país que busca levar a música para todos os cantos do Brasil, e figura
escolhida para ser homenageada no XIV PoÊterÊ (leia o que eles pensam do
PoÊterê nas páginas 56 e 57). 

A edição também representa um convite a uma reflexão sobre o desafiador
papel que o Centro Cultural FESO Pro Arte precisa exercer na sociedade. Uma
necessidade comentada pela reitora do UNIFESO, professora Verônica
Albuquerque, que resume a razão de ser da universidade e do CCFP: uma
fundação com espaço potente de enriquecimento cultural para Teresópolis e região
e um cenário fantástico para atividades de extensão do Centro Universitário (veja
na página 55).

Uma boa leitura para todos!

Uma edição histórica para Teresópolis
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Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas
administravam hormônios derivados da testosterona para
aumentar a agressividade dos soldados alemães. Esses
hormônios anabolizantes - chamados de esteróides
androgênicos - foram estudados na década de 1950 como
agentes promotores de crescimento, mas suas propriedades
virilizantes tornaram o uso clínico inviável.
Não é de hoje que alguns atletas usam anabolizantes com o

objetivo de melhorar a performance, mas foi nos últimos dez
anos que o abuso dos esteróides se disseminou entre
freqüentadores de academias sem nenhum
interesse em participar de competições
esportivas, unicamente para melhorar a
aparência física.
Quando andrógenos são ingeridos ou

injetados na corrente sangüínea, ao passar
pelo fígado, a testosterona é metabolizada
e tornada inerte. Para impedir essa
inativação surgiram no mercado adesivos
transdérmicos, cápsulas de liberação
prolongada e preparações contendo
modificações estruturais na fórmula da
testosterona.
Doses fisiológicas de testosterona e seus

derivados, como aquelas empregadas em
homens com hipogonadismo (insuficiência
de produção de testosterona), não exercem
efeitos indesejáveis em homens normais.
Por isso, quem abusa de anabolizantes é
obrigado a aumentar e escalar as doses
para obter o efeito desejado – exatamente
como o fazem os usuários de outras drogas.
Doses mais altas (suprafisiológicas) de

testosterona estimulam a síntese de
proteínas e aumentam a massa muscular,
porque o hormônio se liga a receptores
específicos localizados nas fibras
musculares. Dosagens mais elevadas
provocam ainda euforia e resistência à
fadiga, facilitando a realização de exercícios mais vigorosos
que colaboram decisivamente para hipertrofiar a musculatura.
Alguns estudos mostram que o exercício físico é muito

importante para o ganho de massa muscular se for associado
ao uso de anabolizantes. Estes, quando administrados a
sedentários, provocam aumentos bem mais discretos. 
O abuso de anabolizantes provoca distúrbios

comportamentais, endócrinos, cardiovasculares, hepáticos e
musculoesqueléticos.

• Comportamentais: São freqüentes as queixas de
agressividade exacerbada, irritabilidade, agitação motora e
aumento ou diminuição da libido. Síndromes psiquiátricas como
transtorno bipolar (anteriormente conhecida com o nome de
psicose maníaco-depressiva), síndrome do pânico e quadros
depressivos podem surgir na vigência do uso de doses
elevadas.

• Endócrinos: É comum aparecerem lesões dermatológicas
típicas de acne - principalmente na face -, atrofia dos testículos,

calvície, impotência sexual, diminuição do
número e da motilidade dos
espermatozóides, redução do volume de
esperma ejaculado, ginecomastia
(crescimento das mamas em homens),
masculinização das mulheres e alterações
na tolerância à glicose que podem
desencadear quadros de diabetes em
indivíduos predipostos. 

• Cardiovasculares: Retenção de líquido
que favorece o aparecimento de edemas.
Aumento da pressão arterial. Alteração no
metabolismo dos lípides que podem levar a
aumento do risco de doenças
cardiovasculares: aumento do colesterol
total, diminuição de HDL (“bom colesterol”),
aumento de LDL (“mau colesterol”) e
aumento de triglicérides.

• Hepáticos: elevação das enzimas do
fígado (transaminases, fosfatase alcalina,
gama GT, etc.), quadros de icterícia e, mais
raramente, câncer do fígado.

• Musculoesqueléticos: Lesões
osteomusculares por solicitação exagerada
(“overuse”). Fechamento precoce das
epífises, com conseqüente interrupção do

crescimento dos ossos.

Não existe tratamento específico para o uso abusivo de
anabolizantes. Como essas drogas são geralmente
comercializadas por vias ilegais e administradas em dosagens
e concentrações variáveis por pessoas leigas, não há estudos
clínicos para nos ajudar a definir esquemas seguros de
administração, se é que eles existem.

NÃO É DE HOJE QUE
ALGUNS ATLETAS USAM
ANABOLIZANTES COM O
OBJETIVO DE MELHORAR
A PERFORMANCE, MAS
FOI NOS ÚLTIMOS 10
ANOS QUE O ABUSO DOS
ESTERÓIDES SE
DISSEMINOU ENTRE
FREQÜENTADORES DE
ACADEMIAS SEM
NENHUM INTERESSE EM
PARTICIPAR DE
COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS,
UNICAMENTE PARA
MELHORAR A APARÊNCIA
FÍSICA.

Foto:  Zé Paulo Cardeal/TV GLOBO

Abuso de anabolizantes

DrauzioVarella





Virou coisa do passado a visão de que só os milionários podem
morar nos Estados Unidos. Por cerca de 15 anos atuando com o
Direito Internacional, na área de Imigração, posso afirmar com
segurança que está cada vez mais fácil para a classe média
conseguir uma oportunidade de negócios nos Estados Unidos, e
ainda obter um visto que dará o direito ao Green Card (visto
permanente), e, até mesmo, tornar-se futuramente um cidadão
norte-americano. O programa de vistos E-B5 abre esse caminho
para quem quer obter a autorização permanente para morar e ser
dono do seu próprio negócio no país. Para isso, é necessário um
investimento mínimo no valor de US$ 500 mil (R$ 1,2 milhão) para
a abertura de um negócio, ou num empreendimento em curso, em
áreas de taxa elevada de desemprego, e que resultem na criação de
ao menos 10 postos de trabalho.
Casos como o da pedagoga Katia Franhani, citado recentemente

no Jornal O Globo, que junto com o marido decidiu no ano passado
usar todas as economias do casal – inclusive a venda de seu
apartamento – para investir num ramo de negócios nos Estados
Unidos, são mais comuns do que o leitor imagina. Após todos os
trâmites imigratórios legais, a família Franhani embarcou com os
filhos de 7 e 14 anos, e além do Green Card, conseguiu uma casa
num condomínio em Winter Garden, cidade próxima a Orlando, na
Flórida. 
Para quem pretende investir em terras norte-americanas, o

primeiro passo é procurar um advogado com experiência na área
de Imigração. O profissional encaminhará o cliente até o Centro
Regional de EB-5 - que são as empresas aprovadas pelo Serviço de
Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) para aceitar
investimentos no programa de vistos EB-5. Existem hoje mais de
250 centros regionais nos Estados Unidos, e cada um deles pode ter
um ou mais projetos para os novos investidores. Dentre eles estão:

construção de hotéis, expansão de resorts de esqui, criação de
centros de pesquisa biomédica, e muitos outros tipos de
empreendimentos. 
A escolha de qual centro regional investir é extremamente

importante. Semelhante a qualquer outro tipo de negócio, o
investidor pode perder tudo se o projeto não der certo. Cabe nesta
coluna levantar algumas perguntas que se deve fazer durante o
processo de escolha no centro regional de EB-5. Veja algumas
delas: Qual é a quantidade total de capital que o projeto
requer?/Quantos investidores já colocaram seu dinheiro neste
projeto?/A que outras fontes de capital o projeto tem acesso?/Qual
é o histórico do centro regional?/Quantos empregos precisam ser
criados para o número de investidores? 
O próximo passo é provar para o Serviço de Cidadania e

Imigração dos Estados Unidos (USCIS) que a fonte de seus fundos
é legal. O investidor não tem que trabalhar para o negócio, ou
mesmo morar no mesmo Estado onde se encontra o projeto - o que
é ótimo para os investidores que querem se aposentar nos Estados
Unidos, ou para aqueles com famílias que querem cuidar de seus
filhos enquanto eles não estão em fase escolar. Também é excelente
para as empresas norte-americanas, é uma ótima fonte de
financiamento, e gera mais empregos para o país. Esse tipo de visto
também é aceito em vários países da Europa.
Se o leitor quiser saber mais sobre o programa de vistos EB-5

para investidores brasileiros, envie um e-mail para
drodrigues@drmagazine.com.br.

DAVID RODRIGUES é colunista Dr Magazine.
Advogado Direito Internacional pela Universidade de Boston (BU).

drodrigues@drmagazine.com.br

Green Card para investidores brasileiros

DavidRodrigues 





O teresopolitano João Gabriel
Ferreira Matos, de 16 anos, fez
bonito ao participar do Campeonato
Americano de Jiu-jitsu 2014, em
Carson, na Califórnia, Estados
Unidos. O peso médio, faixa-azul,
conquistou pela categoria juvenil os
títulos de campeão do Campeonato
Americano de Jiu-jitsu 2014 NoGi
(sem quimono)/medalha de ouro;
vice-campeão na categoria absoluto
(sem limite de peso), do
Campeonato Americano de Jiu-jitsu
2014 NoGi (sem quimono)/medalha
de prata; campeão do Naga
Grappling Championship Utah, em
Farmington, Utah/medalha de ouro e
um cinturão; campeão do Naga
Grappling Championship Utah NoGi
(sem quimono), em Farmington,
Utah/medalha de ouro e um cinturão.

O atleta que representou a

academia Gracie Humaitá
Teresópolis Clube Comary é
considerado um grande destaque da
nova geração do jiu-jitsu. O torneio
que ele venceu é dividido em várias
etapas, onde são selecionados os
melhores atletas em disputas com e
sem quimono. Para o mestre
Pretinho, as vitórias de João Gabriel
só confirmam o trabalho que vem
desenvolvendo em sua academia.
“Hoje, nossa academia tem um
quadro de 88 alunos. E nesse meio,
muitos se destacam, são
visivelmente competidores, futuros
medalhistas para Teresópolis”,
garante Pretinho.

O mestre agradece o apoio de
todas as empresas patrocinadoras,
incluindo a Secretaria de Esporte e
Lazer de Teresópolis e o Clube
Comary.

João Gabriel conquista lugar mais alto do pódio
Atleta da academia Gracie Humaitá Teresópolis Clube Comary fatura três medalhas de
ouro, uma de prata e dois cinturões do NoGi Grappling em torneio de Jiu-jitsu nos EUA
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BRASIL
Os 12 desafios para 2015

PA Í S

m diagnóstico da realidade do país
em diversas áreas e os desafios que
se colocam diante desse novo cenário
de pós-eleição, tais como o
desenvolvimento de políticas públicas
que diminuam a sensação de
insegurança da população e reduzam
a violência nos centros urbanos ou
ainda a discussão sobre as fontes de
energia prioritárias ao país. Esses são
apenas alguns dos desafios que o
governo da presidenta eleita Dilma
Rousseff terá pela frente para resolver
gargalos históricos e problemas
estruturais de um país de dimensões
continentais e cuja população já soma
mais de 202 milhões de habitantes.
Para esta reportagem, foram
selecionados 12 temas prioritários
para que especialistas e
representantes da sociedade civil
apontem caminhos, soluções e
propostas para os próximos anos.

Foto:  Gil C / Shutterstock.
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Como construir um
país bom para todos
REPORTAGEM: DR MAGAZINE, Lílian Beraldo, Isabela Vieira, Danilo Macedo,
Camila Maciel, Alex Rodrigues, Mariana Tokarnia, Wellton Máximo, Sabrina
Craide, Vitor Abdala, Ana Cristina Campos, Andreia Verdélio, Helena
Martins/ABr.



O caminho é muito
claro. Sei que estou
sendo reconduzida

para ser a
presidenta que irá
fazer as grandes
mudanças que a

sociedade precisa

Dilma Rousseff

“

”
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A questão da distribuição de terras no Brasil
permanece sem solução e é mais complexa do que
a registrada há algumas décadas, de acordo com os
especialistas. Dados do Censo Agropecuário do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
de 2006 mostram o alto grau de concentração da
estrutura fundiária do país. À época, havia 15.012
estabelecimentos com mais de 2,5 mil hectares que
aglomeravam 98.480 milhões de hectares de terras.
Além de um desafio, a reforma agrária é uma

obrigação constitucional que deve ser efetivada por
todos os governos, assim como políticas de saúde e
educação, destaca o professor da Universidade de
São Paulo (USP) Ariovaldo Umbelino. Segundo ele,
“a reforma agrária é instrumento de política pública
para que a terra cumpra sua função social e a renda
seja melhor distribuída na sociedade brasileira”.
Para manter as famílias no campo, o sociólogo e

professor da Universidade de Brasília (UnB) Sérgio
Sauer, que nos últimos quatro anos atuou como
relator dos Direitos Humanos à Terra, Alimentação e
Território da Plataforma Brasileira de Direitos
Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e
Ambientais (Plataforma Dhesca),  aponta que é
preciso garantir a universalização do acesso aos
programas de crédito. Hoje, segundo ele mais de
dois terços dos agricultores familiares não são
atendidos pelas linhas de crédito. “O desafio do novo
governo seria como, ao mesmo tempo, gerar
dividendos que não sejam baseados só na produção
e exportação de produtos primários, diminuir preços
da terra e promover políticas mais estruturantes para
o meio rural”, resume.
Já as empresas do setor querem mais áreas para

expansão de atividades. A Associação Brasileira do
Agronegócio (Abag) aponta, amparada em números
da Organização das Nações Unidas Para a
Alimentação e a Agricultura (FAO), que o país terá
de ampliar em 40% a oferta de alimentos até meados
deste século. Para tanto, defende que seria
necessário ampliar o espaço para a agricultura e
regulamentar as propriedades rurais, sobretudo na
Região Norte.
De acordo com o Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Brasil importa
alimentos básicos, como trigo e arroz, ao passo que
é o maior exportador de soja do planeta. Ao todo, o
complexo de soja representa 41% do total das
exportações do agronegócio, segundo dados oficiais.
Em segundo lugar na pauta de exportação estão as
carnes, especialmente as de frango, seguidas por
açúcar e álcool.

De acordo com o
Ministério da
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, o
Brasil é o maior
exportador de soja do
planeta. Ao todo, o
complexo de soja
representa 41% do
total das exportações
do agronegócio

O Movimento dos
Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST)
estima que mais de
200 mil pessoas
vivam hoje em
acampamentos,
sofrendo com a falta
de assistência e com
a lona preta como teto 

Reforma agrária

Foto:  (c) Pcphotography69 | Dreamstime



17Dr Magazine novembro 2014

O país tem um déficit de 5 milhões de habitações,
segundo cálculos do Ministério das Cidades.
Especialistas em urbanismo defendem que esse
problema não será resolvido apenas com a construção
de casas e que será preciso enfrentar a especulação
do mercado imobiliário. Para Guilherme Boulous, da
coordenação nacional do Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST), a falta de moradia
aumenta à medida que sobem os preços do aluguel.
Segundo ele, a construção de casas por governos, no
ritmo atual, é insuficiente para atender a todas as
famílias que precisam de um novo lar e pouco influencia
na queda do valor dos aluguéis. “A valorização
imobiliária da cidade de São Paulo, nos últimos cinco
anos, foi de mais de 130% e, no Rio de Janeiro, de
200%", disse, sobre o impacto dos aumentos no
aluguel. 
Segundo dados do Censo do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), o país tem 6,1 milhões
de imóveis vagos. A professora da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
(USP) Paula Santoro acrescenta que as atuais políticas
habitacionais - a construção de casas populares e o
aumento do teto do financiamento para a classe média
- estão baseadas em regras de mercado. Ela avalia que
as medidas favorecem apenas aqueles que lucram com
o alto preço dos imóveis. 

Já as casas construídas para os pobres, segundo
ela, acabam sendo vendidas para quem tem um
pouco mais de renda, porque as famílias de classes
mais baixas, com orçamento apertado, não
conseguem assumir o financiamento. “Se a política
do governo federal fosse de locação social, por
exemplo, se houvesse parceria entre os governos
estadual e federal dava para financiar o aluguel
social”, disse. Neste caso, explica Paula, não haveria
financiamento de imóveis que seriam alugados a
baixo custo pelo governo às famílias. “Então, se o
governo cobra R$ 400 de pessoas de baixa renda, o
mercado privado, que aluga hoje por R$ 800 para
pessoas na mesma faixa de renda, vai ter que baixar
seus preços.”
Políticas de aluguel social estão previstas no

Estatuto da Cidade e poderiam beneficiar famílias
em dificuldade financeira por desemprego,
problemas de saúde, além de atender à população
em situação de rua, acrescenta a professora da USP.
Outro mecanismo previsto no estatuto e

mencionado pelos especialistas é a destinação para
a moradia popular de unidades construídas em
novos imóveis particulares residenciais,
independentemente do bairro. Essa modalidade já
foi adotada em grandes cidades como Londres
(Inglaterra) e Bruxelas (Bélgica), onde todos os
prédios são obrigados a repassar unidades à
habitação popular. Segundo o professor do Instituto

de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(Ippur) da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) Orlando Alves dos Santos Jr., a medida é
uma forma de romper com o “apartheid” entre os
bairros e promover “cidades misturadas”, tirando os
pobres de bairros sem infraestrutura.
“O maior acesso à renda permite às famílias

comprar bens de consumo como geladeiras,
computadores e automóveis, mas não garante o
acesso automático a bens coletivos fundamentais
como mobilidade, saneamento e moradia”, disse
Santos Jr., que é pesquisador do Observatório das
Metrópoles. Para o desenvolvimento do país,
defende ele, é preciso pensar a organização das
cidades. “Não dá para reduzir a moradia a uma
questão quantitativa. E isso não se faz sem enfrentar
o mercado imobiliário”, destaca.

O país tem 6,1 milhões de imóveis vagos.
Para os analistas, é preciso pensar a
organização das cidades

Moradia

ESPECIAL  | BRASIL 2015
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Diante desse contexto, especialistas e ativistas são
unânimes em destacar a necessidade de priorizar o
transporte coletivo. O economista Pérsio Davison,
conselheiro da organização Rodas da Paz, de Brasília,
acredita que é preciso melhorar a qualidade do serviço,
que favoreça a opção pelo transporte público, além de
investir em diferentes modais, incluindo o
metroferroviário. Balanço da Associação Nacional das
Empresas de Transportes Urbanos (NTU) mostra que
30% dos brasileiros deixaram de usar ônibus de 1995
a 2013.
A assessora jurídica da organização Terra de Direitos,

Luana Xavier, entidade que integra a Plataforma
Dhesca (Direitos Humanos Econômicos, Sociais,
Culturais e Ambientais), defende que as políticas
federais nesse âmbito devem convergir para que não
haja uma indução contrária do que propõe a Política
Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal de 2012).
“Pela primeira vez, estão colocados os objetivos de
priorizar o transporte coletivo. Por outro lado, tem-se
uma política de incentivo à aquisição do carro por meio

Quase 85% dos brasileiros vivem em ambiente
urbano, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Já a Organização das Nações
Unidas (ONU) estima que a taxa de urbanização do
país deva chegar a 90% nos próximos cinco anos. Com
tanta gente vivendo nas cidades, é preciso articular
políticas públicas que possibilitem uma convivência
harmônica e igualitária nesse espaço. Um dos desafios
cotidianos das cidades é o de garantir o direito de ir e
vir de tantas pessoas. “O investimento no transporte
individual motorizado é de oito a dez vezes maior do
que no coletivo. Ao longo dos anos, isso desenhou
cidades para favorecer o automóvel. A médio e longo
prazo, isso é insustentável”, aponta a socióloga Renata
Florentino, pesquisadora do Observatório das
Metrópoles.

Mobilidade
urbana
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do IPI [Imposto sobre Produto
Industrializado] reduzido”, criticou.
O número de automóveis passou de
25,5 milhões, em junho 2005, para
46,6 milhões no mesmo período

deste ano, segundo dados do
Ministério das Cidades.
O presidente da Federação

Nacional dos Metroviários
(Fenametro), Paulo Pausin, aposta
no investimento em transporte de
passageiros sobre trilhos. “As
grandes cidades estão
congestionadas e não há mais
como se investir em transporte
individual ou mesmo no transporte
coletivo sobre rodas”, defende. A
federação propõe que sejam
investidos 2% do Produto Interno
Bruto (PIB), a soma das riquezas
produzidas pelo país, no transporte
sobre trilhos. 
Renata Florentino, do

Observatório das Metrópoles,
acredita que a discussão de
mobilidade urbana não pode estar

dissociada do tema planejamento
urbano. Financiamento adequado

do Sistema Único de
Saúde (SUS), a
qualificação dos
profissionais de acordo
com as necessidades da
população e uma gestão
mais ágil, estão entre as
prioridades apontadas
pelos analistas para o
setor da saúde

Especialistas
defendem prioridade
para o transporte
público. Apenas sete
capitais brasileiras
têm metrô: Brasília,
Porto Alegre, São
Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte,
Recife e Fortaleza
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Apesar das grandes conquistas
do sistema universal de saúde
consagrado na Constituição Federal
de 1988, ainda há gargalos a serem
resolvidos, entre eles, o
financiamento adequado do
Sistema Único de Saúde (SUS), a
qualificação dos profissionais de
acordo com as necessidades da
população e uma gestão mais ágil.
Na avaliação dos especialistas,
apesar do consenso de que os
recursos necessários para o
financiamento da saúde pública não
serão alcançados em um mandato

de quatro anos, a questão precisa
ser enfrentada imediatamente.
Para o presidente do Conselho

Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems), Antônio
Carlos Nardi, o projeto de lei de
iniciativa popular, com 1,9 milhão de
assinaturas, que destina 10% da
receita corrente bruta da União ao
SUS precisa ser aprovado pelo
Congresso. O projeto, protocolado
em agosto do ano passado, está na
Comissão de Constituição e Justiça
e de Cidadania da Câmara dos
Deputados desde o dia 3 de junho.
“O Movimento Saúde+10 teve

uma grande mobilização nacional e
o projeto de lei está parado no
Congresso, não foi para frente.
Hoje, já temos a obrigatoriedade do
repasse das receitas municipais

para a saúde no percentual de 15%
e das receitas estaduais, de 12%.
Para a União, ainda não temos a
garantia de um percentual fixo.
Esses 10% acrescentariam R$ 40
bilhões para a saúde em 2014. O
grande desafio é garantir
financiamento estável e solidário
entre as três esferas de governo
para manter as condições mínimas
do SUS de atendimento universal,
gratuito e integral.”
De acordo com o Ministério da

Saúde, os recursos destinados à
rede pública devem chegar a R$
91,6 bilhões este ano.
A advogada e doutora em saúde

pública pela Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp), Lenir
Santos, reforça que o financiamento
atual é insuficiente. 
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“Qualquer país com acesso
universal à saúde vai aplicar um
mínimo de 7% do PIB [Produto
Interno Bruto]. Nós aplicamos
menos de 4%. Por aí a gente vê que
faltam recursos para se ter um
sistema em quantidade e qualidade
suficientes.”
Segundo dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), as despesas do governo
com saúde em 2007 e 2008 foram
de 3,5% do PIB. Em 2009, esse
percentual chegou a 3,8%.
Outro problema apontado pelos

especialistas diz respeito à
formação dos profissionais que,
cada vez mais, tem se distanciado
das características do SUS e das
necessidades de saúde da

população. Coordenador da Rede
de Direito Sanitário: Saúde e
Cidadania, o médico Neilton Araújo
de Oliveira avalia que as
universidades têm formado
profissionais que atendem mais às
necessidades da “indústria dos
planos de saúde” do que a atenção
integral voltada para a população.
“Nos últimos anos, houve avanço na
atenção primária e na saúde da
família. Setenta por cento dos
problemas de uma comunidade se
resolvem na atenção primária, sem
grandes sofisticações tecnológicas,
sem grandes especialistas. Hoje,
dos médicos formados, 70%, 80%
são especialistas, quando a gente
precisa de pelo menos 60%, 70%
de clínicos gerais.”

O presidente do Conasems
acredita que as deficiências da falta
de profissionais e da formação
médica começaram a ser supridas
por meio da mudança curricular e
do aumento da oferta de vagas em
cursos de medicina. Segundo
estimativa do governo federal, o
Brasil tem um déficit de 50 mil
médicos.
Para o primeiro secretário do

Conselho Federal de Medicina
(CFM), Carlos Callegari, além do
financiamento, outro gargalo é a
falta de profissionalização e de
qualificação dos gestores na área.
“Precisamos preparar melhor o
gestor na saúde, para que, com o
dinheiro que tem, faça o máximo
que puder.”

ESPECIAL | BRASIL 2015
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Avançar nas metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação
(PNE) é um dos principais desafios
do país para os próximos anos,
analisam especialistas. O plano,
cuja lei foi sancionada em junho,
contém 20 metas para serem
cumpridas nos próximos 10 anos.
As metas, que abrangem do ensino
básico ao ensino superior, tratam de
questões como ampliação de
matrículas, inclusão de pessoas
com deficiência, melhorias na
infraestrutura e valorização dos

professores e trabalhadores em
educação. Entre elas está a
destinação de 10% do Produto
Interno Bruto (PIB) para o setor.

“A presidente (Dilma) terá que dar
o primeiro salto”, diz o coordenador
da Campanha Nacional pelo Direito
à Educação, Daniel Cara. "O PNE
deverá estar dentro do novo ciclo
orçamentário, que começa em
2015", diz. Em termos de
investimento, terá que passar dos
atuais 6% do Produto Interno Bruto
(PIB) para 7% no fim do mandato.
Pelo PNE, a meta intermediária
deverá ser cumprida até 2019.

No ensino básico, até 2016, o
desafio será universalizar o ensino
dos 4 aos 17 anos de idade. Isso
significa incluir quase 3 milhões de

crianças e jovens que estão fora da
escola. “O desafio mais imediato é
a criação de vagas para atender a
todas as crianças na pré-escola [4 e
5 anos]. Embora não caiba a
estados e União, esses entes são
responsáveis por prestar assessoria
técnica e recursos financeiros aos
municípios”, diz a gerente da Área
Técnica do movimento Todos pela
Educação, Alejandra Meraz
Velasco. Na etapa, a geração de
vagas deverá girar em torno de 1
milhão, segundo os dados oficiais
mais recentes disponíveis no
Observatório do PNE, portal
coordenado pelo movimento.

Para a presidenta do Sindicato
Nacional dos Docentes das
Instituições    de   Ensino   Superior

Educação
Fotos: (c) Cifotart, (c) Jinga80/Dreamstime
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(Andes-SN), Marinalva Oliveira, os
recursos públicos devem ser
voltados à expansão nas
instituições públicas. “O público está
enfraquecido. Professores estão
precarizados, com salários baixos,
desmotivados e estão
abandonando a profissão”. A
entidade propõe ao novo
governante que eleve o
investimento para 10% do PIB já
nos próximos anos e não apenas no
fim da década. "A educação precisa
urgente de mais investimento", diz.

A definição sobre quais serão as
fontes de energia prioritárias para o
país nos próximos anos será um
dos principais desafios do governo.
Atualmente, cerca de 75% da
energia elétrica gerada no Brasil
vem de hidrelétricas, mas a
capacidade de expansão dessa
fonte já está caminhando para o
esgotamento, e é preciso encontrar
novas alternativas baratas, seguras
e sustentáveis.
Na avaliação do especialista

Nivalde de Castro, coordenador do
Grupo de Estudos do Setor Elétrico
(Gesel) da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), o Brasil não
tem mais potencial para expandir a
geração por meio de hidrelétricas, e
a construção de novas usinas está
mais difícil. “A partir da segunda
metade desta década, é preciso
tomar decisões estratégicas com
relação a essa matriz. A hidrelétrica
vai diminuir, vai esgotar, é preciso
saber qual a matriz que o Brasil
terá”, aponta. Atualmente, o
governo prevê o esgotamento do
potencial hidrelétrico entre 2025 e
2030. Para o especialista, um dos
caminhos é trazer de volta a
discussão sobre a geração de

energia por meio de usinas
nucleares.
A energia nuclear respondeu, em

2013, por cerca de 2,78% da
geração do Sistema Interligado
Nacional e corresponde a um terço
do consumo cativo total de energia
elétrica do estado do Rio de
Janeiro. Atualmente, o país tem em
funcionamento as usinas nucleares
Angra 1 e Angra 2. A Usina Angra 3
está prevista para entrar em
funcionamento em 2018.

Entidades como o Greenpeace
são contra a expansão da geração
nuclear no Brasil. A solução,
segundo o coordenador da
campanha de energias renováveis
do Greenpeace Brasil, Ricardo
Baitelo, é aumentar a participação
de energia solar, eólica e a gerada
por biomassa.
Outro desafio para os próximos

anos é estimular a geração de
energia de pequeno porte e a
descentralização da geração.
Países como Estados Unidos,
Japão, China, Itália e Alemanha
estão expandindo muito
rapidamente a geração de energia

solar residencial, que além de trazer
vantagens ambientais reduz as
perdas de energia. No Brasil, já
existe há mais de um ano uma
regulamentação sobre esse tipo de
geração. 
O presidente do Acende Brasil,

Cláudio Sales, aponta outras
questões importantes para a
melhoria do cenário energético do
país, como o planejamento dos
leilões de energia e a valorização de
atributos de localização e
complementariedade de fontes. 
Outra questão a ser enfrentada é

a tributação sobre o serviço.
Segundo o Acende Brasil, o setor
elétrico é responsável por 2,2% do
Produto Interno Bruto (PIB) do
Brasil, mas contribui com 8,4% do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).
“Teria que ser pelo menos igual.
Mas para isso acontecer, teria que
mudar as regras de cobrança do
ICMS, o que envolve debate com os
estados e o Congresso Nacional.
Está mais do que na hora de mudar
isso para evitar esse modelo tão
ineficiente de tributação que temos”,
aponta Sales.

Conciliar os interesses de
indígenas e de produtores rurais
para pôr fim à disputa por terras
será mais um dos desafios a ser
enfrentado. O governo terá de
encontrar meios para fazer o que a
Constituição determinou há 26 anos
– demarcar e homologar as terras
tradicionais reivindicadas pela
população indígena. Muitas delas,
hoje são ocupadas por produtores
rurais, setor que responde por 23%
do Produto Interno Bruto (PIB) e por
44% do total das exportações
nacionais.

Setor
elétrico

Terras
indígenas

Diminuir o número de
presos no país é um
dos desafios do Brasil
para o setor de
segurança pública

Para conter a
inflação, a
presidenta Dilma
precisará adotar
medidas recessivas e
reformas estruturais
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“Esse será, provavelmente, o maior desafio para o
governo, pois implica uma tomada de posição diante
de duas diferentes visões de mundo, duas
concepções de desenvolvimento”, sustenta a
antropóloga e professora da Universidade Federal
Fluminense (UFF) Oiara Bonilla. 
A Constituição Federal de 1988 reconhece o

direito dos povos indígenas às terras que ocupavam
no passado. Por terras tradicionais, os constituintes
entendiam os territórios habitados por comunidades
indígenas em caráter permanente, bem como as por
elas utilizadas para suas atividades produtivas ou
que sejam imprescindíveis à preservação dos
recursos naturais necessários ao bem-estar
comunitário e à reprodução física e cultural desses
povos, segundo seus próprios costumes e tradições.
Embora destinadas à posse permanente e usufruto
indígena, essas terras pertencem à União, que
deveria concluir a demarcação das terras indígenas
no prazo de cinco anos a partir da promulgação do
texto constitucional - ou seja, até 5 de outubro de
1993.
“O grande desafio deste novo governo é

implementar o que estabelece a Constituição de
1988, no que diz respeito ao direito dos povos
indígenas, ao reconhecimento e à demarcação de
seus territórios”, aponta o secretário executivo do
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Cléber
Buzatto.
Segundo o conselho, só em 2013, pelo menos 53

índios foram assassinados em consequência de
conflitos provocados pela disputa por terras.
No último censo populacional, de 2010, 896,9 mil

brasileiros se identificaram como indígenas Desses,
63,8% vivem em áreas rurais e 36,2% em área
urbana. Os resultados, no entanto, podem estar
subdimensionados, já que muitas pessoas, por
diversas razões, não se identificam como indígenas
e os registros oficiais não são confiáveis. Basta
verificar que, segundo o próprio censo, 6% da
população indígena não tinham, à época, nenhum
tipo de registro de nascimento e apenas 68% tinham
registro em cartório.
No censo também foram identificadas 305

diferentes etnias e 505 terras indígenas que, juntas,
ocupavam uma área de quase 106,7 milhões de
hectares - 12,5% do território brasileiro. Um hectare
corresponde aproximadamente às medidas de um
campo de futebol oficial. À época do censo, a
reserva indígena com a maior população era a
Yanomami, no Amazonas e em Roraima, com 25,7
mil indígenas.

A carência e a descontinuidade de recursos, além da
burocracia excessiva para o desenvolvimento de
pesquisas são apontadas por especialistas como os
maiores entraves e desafios a serem enfrentados pelo
setor de ciência, tecnologia e inovação (CT&I). Embora
os benefícios para a saúde ainda sejam os mais
lembrados quando se fala no assunto, a presidenta da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), Helena Nader, diz que o setor está presente
em praticamente tudo no dia a dia das pessoas.
Segundo ela, os últimos 20 anos foram de crescimento
para a área. 
O interesse dos brasileiros pela área também vem

aumentando ao longo dos anos, destaca a pesquisa
Percepção Pública da Ciência e Tecnologia  no  Brasil,

Pesquisa e
inovação

Foto: (c) Evsa002/Dreamstime



realizada pelo Centro de
Gestão e Estudos
Estratégico.  Os últimos
dados do estudo apontavam
crescimento do interesse
pelo setor, de 41% para 65%,
de 2006 para 2010. O estudo
com dados de 2014 deve ser
divulgado ainda este ano.
Para o presidente do

Conselho Nacional das
Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap),
Sérgio Gargioni, a presidenta Dilma terá de pensar
estrategicamente no aumento do orçamento para a
pesquisa no Brasil. O Projeto de Lei Orçamentária
Anual, enviado para aprovação pelo governo federal ao
Congresso Nacional, tem previsão de destinar R$ 7,234
bilhões para o Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação em 2015, o que representa um aumento de
R$ 365 milhões se comparado ao reservado para 2014.
O presidente da Academia Brasileira de Ciência

(ABC), Jacob Palis, defende que os investimentos no
setor alcancem o percentual de 2% do Produto Interno
Bruto. “Atualmente esse percentual fica em torno de
1,2%, já houve a intenção de aumentar, mas o país tem
tantas necessidades que às vezes esses investimentos
ficam perdidos. Países como a China já estão atingindo
2%, com bons projetos”, disse Palis.

Smartphones, tablets, aplicativos, redes sociais,
televisão vinculada à internet. Os dispositivos de
comunicação se multiplicam na velocidade de um
clique e ocupam o centro da vida cotidiana, sobretudo
nas grandes cidades. Tamanha importância coloca
novos desafios para uma área que, historicamente, no
Brasil, ficou distante do centro do debate relacionado à
atuação do Poder Público. Agora, “é preciso garantir
que a comunicação seja pensada do ponto de vista da
cidadania”, aponta o integrante do Comitê Gestor da
Internet no Brasil (CGI.br), Sérgio Amadeu. Uma das
questões-chave para isso, segundo Amadeu, será a
regulamentação do Marco Civil da Internet, aprovado,
em março deste ano, após meses de disputas no
Congresso Nacional. “Nós precisamos garantir que os
princípios da neutralidade da rede, da liberdade de
expressão, da navegação sem vigilância e do direito à

privacidade sejam respeitados
pelo Marco Civil”, afirma.
Para o presidente da

Associação Brasileira de
Emissoras de Rádio e Televisão
(Abert), Daniel Slaviero, o desafio
para os próximos anos é garantir
a transição da televisão para o
sinal digital. Em 2016, 30% do
sinal analógico será desligado, a
começar por cidades como

Brasília. Segundo a Abert, 70% da população
brasileira já está coberta por sinal digital, mas há “o
desafio de cobertura nos pequenos centros”. Ainda
é preciso garantir que as pessoas que vivem em
cidades de pequeno e médio porte não fiquem sem
televisão, após a implantação definitiva da TV Digital.

Para segurar o aumento de preços, o país
precisará adotar medidas recessivas, acreditam
alguns especialistas. De acordo com eles, a redução
do controle sobre preços administrados (como tarifas
públicas e combustíveis nas refinarias) terá impacto
temporário na inflação em 2015. Dessa forma, o
Banco Central deve manter os juros altos, e o
governo vai ter de cortar gastos públicos, o que pode
impedir a retomada do crescimento da economia no
próximo ano.
“Dilma terá de adotar medidas fortes em 2015,

para que a economia volte aos trilhos. Algumas serão
impopulares, mas todas são necessárias para
recuperar a credibilidade dos investidores na
economia brasileira, o que vai destravar o
crescimento mais tarde”, diz a professora de
economia Virene Matesco, da Fundação Getulio
Vargas (FGV).
Além disso, serão necessárias reformas

estruturais, acreditam os economistas ouvidos pela
reportagem. “Para as expectativas melhorarem de
forma definitiva e o crescimento ser sustentável, o
ideal seriam reformas estruturais, como a redução da
carga tributária e a melhoria da infraestrutura”,
destaca Virene.
O aumento de tarifas em 2015 é praticamente

dado como certo pelos economistas porque muitos
preços de empresas que prestam serviços públicos
ficaram represados nos últimos anos. Além disso, a

Especialistas avaliam que o
grande desafio da política
externa brasileira é se
transformar em uma política
pública condizente com um
mundo globalizado
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Petrobras será cada vez mais pressionada a aumentar
o preço da gasolina e do diesel por causa do
endividamento com a exploração da área pré-sal.

Para impedir que a alta das tarifas contamine os
demais preços da economia, declaram os especialistas,
o governo federal terá de agir tanto na política
monetária quanto na fiscal. Para Virene, aumentos de
juros poderão ser evitados se a autoridade monetária
reverter parte das medidas regulatórias de expansão
do crédito tomadas nos últimos anos. Para os
especialistas, o corte de gastos públicos será inevitável.
“O ideal é que o governo reduza o número de
ministérios e corte despesas de custeio [manutenção
da máquina pública], mas o ajuste fiscal também pode
vir do outro lado, pela alta de impostos”, declara.

Segundo o Ministério da Saúde, em 2012, o número
de pessoas assassinadas chegou a 56,3 mil. Mais da
metade das vítimas de homicídio no país (53%) têm
entre 15 e 29 anos.

“Precisamos de uma política nacional de
enfrentamento da violência. Cada estado tem uma
política diferente. A violência virou problema nacional”,
afirma o sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz.

A criação de um plano nacional de redução de
homicídios é uma das propostas do documento Agenda
Prioritária de Segurança Pública, produzido por
organizações não governamentais e especialistas em
segurança de vários estados. “É preciso que esse plano
estimule a investigação de homicídios, com o incentivo
à criação de departamentos especializados nesse tipo
de crime e estímulo às perícias criminais”, afirma
Carolina Ricardo, analista do Instituto Sou da Paz. A
especialista explica que é preciso construir um banco
de dados nacional com informações referentes às
armas em circulação e aos crimes cometidos em todos
os estados, que integre todos atores das áreas de
justiça e segurança. 

O sistema prisional é outro desafio para o próximo
ano. Segundo os últimos dados disponíveis do
Ministério da Justiça, havia, em dezembro de 2012, 548
mil detentos em presídios e cadeias públicas de todo o
Brasil. Para Carolina Ricardo, uma das ações que
poderiam ser adotadas é a redução do número de
encarceramentos por meio da priorização de penas
alternativas para crimes de menor potencial ofensivo.

Para a juíza aposentada Maria Lucia Karam, da Leap 

Brasil, grupo de policiais, promotores e juízes
defensores da legalização das drogas, é fundamental
que o governo lide com a mudança na legislação
antidrogas do país. “Sem isso, qualquer medida para
reduzir a violência será mero paliativo”, disse ela, que
defende a legalização das drogas e outras medidas
como a mudança na legislação para deixar mais claro
quem é usuário de drogas e quem é traficante, a
redução do encarceramento de pequenos traficantes e
o investimento em políticas de prevenção.

A ascensão do Brasil como potência emergente, com
expansão constante de mercado e atuação mais ativa
em grandes fóruns e regiões, fez com que o país
ganhasse mais visibilidade e reconhecimento
internacional. Apesar do patamar alcançado,
especialistas avaliam que o país tem enfrentado
dificuldades para continuar se expandindo. Segundo
eles, o desafio da política externa brasileira nos
próximos anos é se transformar em uma política
pública, condizente com um mundo globalizado onde
problemas locais repercutem em várias partes do
planeta, inclusive na vida dos brasileiros.

Crises como a da Ucrânia, que afetaram as
exportações brasileiras para aquela região, e a
epidemia de ebola na África, que elevaram o alerta e a
mobilização de recursos humanos nas fronteiras do
país, são dois dos vários exemplos que comprovam
como problemas aparentemente locais são cada vez
mais globais, e exigem articulação política e econômica
entre as nações.

Segundo o professor emérito da Universidade de
Brasília (UnB) Amado Luiz Cervo, os desafios do
próximo governo estão em aspectos ligados aos
interesses econômicos do país. “O interesse econômico
é o essencial porque dele dependem a renda, o
emprego, o bem-estar da população”, justifica. Para
Cervo, é preciso, em primeiro lugar, “restabelecer a
confiança dos investidores brasileiros e estrangeiros no
país”. Em segundo lugar, o professor elenca a definição
de “uma política de comércio exterior moderna”.

A professora da Pontifícia Universidade Católica do
Rio (PUC-Rio) Letícia Pinheiro, concorda que para
enfrentar esse desafio é necessário ampliar a
participação democrática na definição das diretrizes
gerais da política externa brasileira, como fonte de
credibilidade e autoridade para a posição que o país
assume nos temas internacionais. 
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As coisas estão clareando para a ATV. Com
número crescente de alunos nos núcleos
Iúcas e Securitários, agora na faixa etária de
08 a 18 anos, o Projeto Vôlei Ativo está em
franca evolução. Em mais um amistoso com
as equipes de Papucaia foi possível avaliar o
desenvolvimento das equipes sub-18 do
Projeto, assim como a equipe adulta feminina
obteve medalha de bronze no torneio da
LIVERJ, atestando a evolução dos atletas
com as técnicas aplicadas nos treinamentos.
Também “meninas” master obtiveram bronze
no Torneio Vôlei Bom, nas areias da Barra da
Tijuca, aferindo suas possibilidades para
Saquarema. Fomos convidados para
participar do III SUDAMERICANO DE VOLEY
MASTER, em Lima, Perú, e compareceremos
com duas equipes femininas, nas categorias
40+ e 45+, com patrocínio de Casas Lealtex,
Massas Bonna e Celeiro Rações, apoiadores
de longa data. As atletas estão ansiosas para
avaliar suas capacidades ante equipes de
outras escolas, visando experiência e
aprimoramento, já que o Master da CBV está
se aproximando. Até lá.

Abraço fraterno, Djalma Rodrigues.

EQUIPE
FEMININA

CONQUISTA
BRONZE NA

LIVERJ

EQUIPE MASTER FEMININA
PARTICIPA DE TORNEIO DE
PRAIA E GANHA BRONZE
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Algumas atletas da Equipe Master ATV Feminina 45+
participaram do Torneio Vôlei Bom, na Barra da Tijuca,
obtendo o terceiro lugar. Foi um torneio de quartetos
masculinos e femininos, categorias 45- e 45+, com sets
bastante disputados, organizado pelas associadas
Cynthia e Suyene. As promotoras estão de parabéns,
pois o evento serviu de aferição da preparação para
Saquarema, o que agradou a todos. 

A equipe adulta feminina vem participando, desde o
início do ano, do campeonato promovido pela Liga de
Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (LIVERJ), na
categoria livre.  As meninas vêm evoluindo no campeonato
e na terceira e penúltima etapas conquistaram o terceiro
lugar, depois de sets bastante disputados. Parabéns a
todas as atletas pelo bom resultado!
Patrocinadores do treinamento e jogos da equipe:
Art Work Gráfica, Studio Fit (Lu Personal), ADEP
Contabilidade, Casa da Colina Rações e Dr. Habib.
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Continuamos com o Projeto em dois Núcleos, Clube
das Iucas e Clube dos Securitários, tendo à frente como
coordenadora técnica e professora a ex-atleta da
seleção brasileira Sandra Lima. Já estamos fazendo um
ano de funcionamento do Núcleo das Iucas, que atende
23 adolescentes, e como forma de avaliar o
aprendizado, marcamos um amistoso contra as equipes
juvenis, masculina e feminina, de Papucaia. Foi uma
ótima confraternização, com vitória das nossas meninas

e derrota dos meninos por uma diferença de dois pontos
no tiebrake. A Sandra (professora) e o Fagner (monitor)
ficaram satisfeitos com a participação e desempenho
de todos. As crianças e adolescentes do Núcleo
Securitários, funcionando há apenas dois meses em
parceria com os patrocinadores, estão com boa
adaptação aos ensinamentos, mostrando bom
aprendizado e logo estarão obtendo resultados
animadores.

VÔLEI ATIVO
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Amistoso Vôlei Ativo x Papucaia, equipe juvenil feminina. Foto: ATV.

Sandra Lima, coordenadora técnica e professora, com a equipe juvenil do Vôlei Ativo feminino (esq.) e masculina (dir.). Fotos: ATV.



As meninas da Equipe Adulta foram
convidadas para um amistoso com a
Equipe de Medicina da Feso, como
treinamento para o OREM (Olimpíadas
Regionais dos Estudantes de
Medicina), que este ano acontece em
Teresópolis. Nossas meninas
venceram o amistoso, mas esperamos
que tenham servido como um bom
treinamento para as futuras doutoras.
Estamos na torcida de um bom
desempenho das meninas da FESO
no OREM!

EQUIPE ADULTA JOGA 
AMISTOSO COM EQUIPE DA FESO
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O corpo humano é máquina
programada para o movimento. Ao
contrário das outras que se
desgastam com o uso, ele melhora
sua performance quando
adequadamente estimulado pela
atividade física. O interessante é que
esse conceito nem sempre foi
aplicado à vida das pessoas.
Aceitava-se que as crianças fossem
agitadas e irrequietas, mas raramente
se pensava num programa de
exercícios sistemático e adequado
para a fase de vida que
atravessavam. Durante a juventude, o
panorama mudava um pouco. 
Na maioria dos casos, porém, as

pessoas deixavam de exercitar-se
quando assumiam as
responsabilidades da vida profissional
e do casamento. Quanto aos mais
velhos, nem se fala. A medicina
adotava para indivíduos acima dos 50
anos uma conduta de repouso para
não sobrecarregar o coração. Nas
últimas décadas, porém, houve uma
mudança radical nesse paradigma. A
atividade física passou a ser
aconselhada para todas as idades
como caminho para a saúde, bem-
estar e longevidade. 
Entretanto, precisamos estar

atentos aos aspectos relacionados
com o mau uso do corpo humano
durante a atividade física. Ele possui
um determinado design, uma certa
arquitetura que devem ser
respeitados. 

Qual o tipo de atividade física ideal
para as crianças? 
G. Camanho – Inicialmente, a mais
básica possível. Sob o ponto de vista
neurológico, a criança leva, no
mínimo, de seis a sete anos para
completar seu desenvolvimento. Esse
é o limite mínimo de maturação do
sistema nervoso. Portanto, antes
disso, as atividades esportivas ideais
para as crianças são correr, nadar,
andar de bicicleta, fazer ginástica de
solo, brincar, por exemplo. O início
precoce de esportes como tênis,
futebol, vôlei ou outros que requerem
preparo específico é desinteressante
e expõe a lesões que poderiam ser
evitadas. As crianças devem ter
contato com bola, mas sem serem
exigidas tecnicamente, porque não
têm diferenciação neurológica para
isso. 

Então, se deve esperar, no mínimo,
a criança ter seis ou sete anos para
começar a praticar esportes como
os que você citou. 
G. Camanho – Essa é uma idade
biológica. Só quando termina a
maturação do sistema nervoso
central, as crianças começam a ter
aprendizado, defesa, massa muscular
e crescimento mais ou menos
definido necessários para a prática
regular de esportes.

Precisamos estar atentos aos
aspectos relacionados com o mau

uso do corpo humano durante a
atividade física. Caso contrário,

mais cedo ou mais tarde,
aparecerão lesões que irão

prejudicar seu funcionamento.

MEDICINAESPORTIVA
saúde

Parte 1
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Quais os caminhos para se ter saúde, bem-estar e longevidade? A revista DR MAGAZINE dá início nesta edição
a uma reportagem com o Dr. Gilberto Camanho, médico ortopedista do Hospital das Clínicas da Universidade de
São Paulo, especialista em Medicina Esportiva. Nesta primeira da série de quatro entrevistas, Drauzio Varella
conversa com o médico Camanho sobre os programas de exercícios adequados para crianças e adolescentes,
e aborda a questão da diferença entre os sexos na hora da escolha do esporte.
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Por Drauzio Varella



Na fase dos seis, sete anos até o
começo da adolescência, quais os
esportes mais adequados? 
G.Camanho – Hoje, não se
selecionam mais os esportes. A
pessoa tem características físicas
adequadas para determinado tipo de
atividade física. Um indivíduo de
1,50m não tem porte físico para jogar
basquete, nem o que mede 2m, corpo
ideal para fazer ginástica de solo. Por
outro lado, a atividade esportiva é
uma manifestação física que não
deixa de ser social e psíquica
também. O indivíduo mais
extrovertido prefere esportes que
favoreçam a sociabilidade e o mais
retraído, esportes mais individuais.
Por isso, nessa faixa de idade, a
criança deve ser exposta a diversas
atividades esportivas para ver a qual
se adapta melhor. A tendência natural
dos pais é estimular o filho a fazer
aquilo que não fizeram ou gostariam
de ter feito bem, o que certamente
não é um bom caminho. 
Em contato com diferentes
modalidades esportivas, por volta dos
nove, dez anos, a criança costuma
definir-se pela que, por alguma razão,
mais a agradou e mais se adapta a
suas características pessoais. 

Quer dizer que em muitos casos a
criança acaba escolhendo praticar
o esporte que é mais adequado
para ela fisicamente. 
G.Camanho – Sem dúvida. A criança
percebe que tem alguma habilidade
para determinados esportes e que é
inábil para outros. Isso é inato. Não
adianta, ninguém consegue ensinar
um indivíduo a jogar futebol ou a
praticar qualquer outra atividade que
desconheça completamente ou para
a qual não tenha jeito. Esse é o papel
do técnico; desenvolver as
habilidades inatas.

Como deve ser a atividade
esportiva para o adolescente? 
G.Camanho – Na adolescência e
idade adulta jovem, tudo o que o

indivíduo faz, faz
bem. O grande
problema nesse
período são os
excessos. É preciso
tomar cuidado para
que o esporte tenha
o espaço que lhe
compete na vida de
cada um. Se a pessoa
tem muita habilidade e
encontra um clube que
queira investir nela, a
atividade esportiva não
deixa de ser uma opção
profissional.
A adolescência é,
portanto, um momento
interessante para prestar
atenção e investir na
atividade física e no esporte de
bom nível, de procurar um bom
treinador. Atualmente, está muito
desenvolvida a atividade esportiva
de alta tecnologia e a adolescência
é o momento certo para investir
nela como forma de prevenir uma
série de desacertos que podem
ocorrer na educação do jovem. 

Considerando a média dos
adolescentes, não aqueles que têm
talento especial, existe algum tipo
de esporte mais adequado para
essa faixa de idade. Basquete é
melhor do que natação, ou natação
melhor do que futebol?
G. Camanho – Não existe. Se formos
analisar bem, todos os esportes têm
vantagens e desvantagens. A
natação, por exemplo, esporte
defendido como o mais completo, é
socialmente limitado. O nadador não
pode conversar com o atleta que
nada na raia vizinha, senão engole
água e morre afogado. Em termos de
fazer exercício físico, a natação é um
esporte bastante complexo, mas não
é o único. Para desenvolver corridas
curtas, saltos e posicionamento na
quadra, o jogador de basquete
precisa de muito treinamento. A
mesma coisa acontece com os joga-

Fotos: (c) Alenkasm; (c) Artofphoto; (c) Stylephotographs | Dreamstime
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dores de vôlei e futebol. No entanto,
vale repetir que a atividade esportiva
é excelente sob o ponto de vista
físico, social e psíquico. Qualquer
uma que o jovem fizer. Não há uma
melhor do que a outra para os
adolescentes. 

Antigamente, mulheres não
jogavam futebol. Dizia-se que não
era esporte adequado para elas.
Existe alguma diferença entre os
sexos que deva ser respeitada
quando se escolhe um esporte
para praticar? 
G. Camanho – Infelizmente, as
mulheres ficam bravas quando se fala
que existe uma diferença entre os
sexos quando se trata de prática
esportiva. O conceito antigo era que
as mulheres se lesionavam menos
que os homens. Estudos
epidemiológicos recentes mostraram
que randomizando, ou seja,
escolhendo ao acaso, se
compararmos populações de
mulheres e de homens que praticam
futebol, veremos que elas se
machucam mais. Não tenho a menor
dúvida de que existem esportes com
características mais femininas e
esportes com características mais
masculinas. 

Que esportes seriam esses? 
G. Camanho – O futebol é exemplo
de esporte com características mais

masculinas. No entanto, o vôlei
feminino é muito mais bonito, ágil e
gracioso do que o masculino que se
caracteriza por uma seqüência de
marretadas na bola e por disputa para
ver quem salta mais alto. Com as
mulheres, o esporte flui, a torcida
vibra e o jogo é mais equilibrado. E
não é só esse. Esportes aquáticos
são perfeitos para as mulheres, assim
como os esportes de solo porque elas
são muito mais flexíveis do que os
homens. Prova disso é a ginástica de
solo olímpica feita por uma moça ou
por um rapaz. 

E essa febre de academias que
tomou conta das pessoas, ajuda ou
atrapalha?

G. Camanho – A procura por
academias passou por uma fase de
exagero, mas acabou se
transformando numa atividade
saudável. Hoje, elas estão bem
aparelhadas e contam com bons
professores. Na verdade eles
passaram a ser fator de diferenciação
entre os diversos estabelecimentos,
uma vez que os freqüentadores
escolhem os que tem melhores
profissionais.

Na próxima edição da revista DR
MAGAZINE, o médico Camanho fala
dos exercícios com peso, a atividade
física depois dos 50 anos, e sobre o
conceito de magreza e obesidade e a
sua relação com o preparo físico.

Esportes aquáticos são
perfeitos para as mulheres,
assim como os esportes de
solo porque elas são muito
mais flexíveis do que os

homens.

“
”
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Antes de responder a pergunta do título, proponho a você um
desafio: na operação 123 + 298, o que significa o 'vai 1', quando
somamos 3 + 8 = 11?; na subtração, o que significa 'tomar
emprestado'?
Conseguiu responder, utilizando o sistema de numeração

decimal? Aposto que muitos de vocês pensaram: 'foi assim que
aprendi'. Isso é informação, não é construção do conhecimento.
A informação ou é esquecida ou é decorada. A construção, nem

uma coisa nem outra, porque para construir um conhecimento suas
estruturas mentais precisam ser
desestabilizadas, ou seja, você precisa por em
xeque suas verdades para comprová-las ou
não. Por isso, para a teoria de aprendizagem
construtivista não há erro como nós o
concebemos e sim o erro construtivo.
Um exemplo para você entender. Para uma

criança de até aproximadamente 6 anos, a
percepção e a sensação falam mais alto que a
operação. Se você mostrar a ela 8 fichas azuis
e 8 fichas amarelas e pedir que ela conte cada
conjunto de fichas, ela prontamente responderá
8. Então, você arruma cada conjunto da seguinte forma: as 8 fichas
azuis uma ao lado da outra e as 8 fichas amarelas espaçadas. Você
pergunta onde tem mais fichas. Ela prontamente responderá ou
apontará as amarelas. Por que? Porque a percepção guia a
resposta. A criança não pensa que a quantidade é a mesma. Ela
errou a resposta? Não, uma vez que sua estrutura de pensamento
está adequada à idade. Ela irá construir a conservação de
quantidades à medida que for se encaminhando para nova estrutura
mental, a operatória, por volta dos 7 anos. Essa transição é
processo mental/cognitivo; a escola deve atuar a partir de desafios

que levem a criança de 6/7 anos a 'duvidar' das suas 'certezas' em
relação às quantidades.
Como você deve ter percebido, construir um conhecimento

implica colocar suas estruturas mentais e afetivas a pleno vapor.
Por isso, o vínculo positivo com o aprender (conteúdos
significativos), a curiosidade, o interesse e a adequação entre
conteúdo e estágio de desenvolvimento são fundamentais para a
construção do conhecimento. Se assim não for, decora-se, faz-se a
prova e esquece-se o que 'aprendeu'; ou então, memoriza-se

regrinhas para aplicar no dia-a-dia, o tal do vai 1 ou
pedir emprestado. 
Levar a criança e o jovem à construção do

conhecimento demanda compromisso/competência,
planejamento/metodologia, tempo, ambiente afetivo
e material de trabalho adequados.
Os profissionais da Educação sabem, ou deveriam

saber, que a era da informação acabou. Estamos
vivendo a era do conhecimento. Aquele que não se
educa permanentemente, construindo novos
conhecimentos, fica à margem, tanto como cidadão
quanto como profissional.

Urge educarmos para o pensar, para o refletir, para o questionar,
para o empreender, para o agir e para o pró-agir, tendo os valores
humanos universais como pano de fundo da ação educativa para
que os conhecimentos construídos sejam em função do Bem: do
meu, do seu, do nosso, da humanidade e do nosso planeta.

DENNY KNOCH é colunista de Dr Magazine.
Pedagoga/Psicopedagoga dknoch@drmagazine.com.br

A ERA DA
INFORMAÇÃO
ACABOU. ESTAMOS
VIVENDO A ERA DO
CONHECIMENTO.

Construção do Conhecimento. O que é isso?
DennyKnoch
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Plantas iguais, decorações diferentes. Ideias para decorar
espaços pequenos, com 40 m². Jardins em todos os
lugares: no teto, nas colunas, caindo pelas paredes. Uma
casa de 450 m² feita em módulos, como um Lego gigante.
O rooftop como espaço de lazer e entretenimento, uma
tendência das grandes cidades. Automação residencial e
soluções sustentáveis. Estas são apenas algumas das
novidades presentes na 24ª edição da Casa Cor Rio, entre
29 de outubro e 7 de dezembro, na nova expansão do
CasaShopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. 
As cidades crescem, os apartamentos diminuem. Perdem

em metragem, mas ganham em conforto e tecnologia.
Nesses novos tempos, sem empregados domésticos, as
cozinhas estão menores e as áreas de serviço sumiram. Em
compensação, os condomínios modernos contam com
espaços maiores para suas áreas comuns que abrigam

lavanderia, cozinha gourmet, adega, sala de fitness
e tudo o que já não cabe mais dentro dos
apartamentos. “A casa brasileira atravessou
fronteiras, se tornando mais cosmopolita, sem
deixar de olhar para suas raízes. Nunca o nosso
design e as artes popular e contemporânea do
Brasil foram tão valorizados. As casas hoje
possuem mais tecnologia, mas também têm alma,
são mais amigáveis, acolhedoras”, diz Patricia
Quentel, sócia de Patrícia Mayer na 3Plus, empresa
organizadora da Casa Cor Rio desde a sua primeira
edição. 
A Casa Cor Rio 2014 retrata essa nova forma de

morar, que já é realidade nas grandes metrópoles
do mundo. São ao todo 45 equipes de profissionais,
entre arquitetos, decoradores e paisagistas, que

        
          

       
      

          
    

Casa à vistaCosmopolita
Em sua 24ª edição, a Casa Cor Rio ocupa, até 7 de dezembro, a nova expansão

do CasaShopping e mostra soluções de aproveitamento de espaço para
apartamentos e lofts de pequenas metragens

Por Angela Falcão Comunicação



MODA|TENDêNCIA

      
        
        

          
        

      
      
         

          
        

      
       

      
         

     
       

      
         

    
     

        
       

      
      

     
       

        
 

         
       

        
     

criaram projetos de lofts, estúdios e apartamentos para dois
pavimentos do edifício. Uma área de 4.500 m² no total que
abriga ainda áreas de convivência, como  Lavanderia,
Cozinha Gourmet, Fitness Room, Home Office, Adega,
Sala de Jogos e Home Theater. A expectativa de público é
de 60 mil pessoas. 

ADEGA – TATIANA LOPES E TATIANA MENDES
Com equipamentos controlados por Ipad, a Adega,
de Tatiana Lopes e Tatiana Mendes, conta com a
novíssima máquina da Enomatic, que permite que
um vinho aberto fique bom para consumo por até 30
dias. Foto: Andre Nazareth.A

Serviço:CASA COR RIO 2014
Espaço:CasaShopping – Avenida Ayrton Senna, 2150 blocos O/P - Barra da Tijuca - RJ
Período: 29 de outubro a 7 de dezembro
Horário: 3ª a sábado (inclusive feriados), das 12h às 22h; domingo, das 12h às 20h 
Ingressos: terça a sexta-feira: R$ 40,00; Sábado e domingo (e feriados): R$ 50,00;
passaporte para todos os dias da mostra: R$ 80,00
Informações:www.casacor.com.br



A cultura cervejeira fluminense vai ganhar um incremento
inédito. Será lançada a Rota Cervejeira, iniciativa que visa
fomentar o setor de cervejas artesanais e especiais,
organizando visitações turísticas a fábricas da Região
Serrana. O projeto vai oferecer pacotes com roteiros
elaborados e comercializados por agências de turismo, que
incluem visitações a cervejarias e degustações.
Criada pela iniciativa privada, a Rota Cervejeira receberá

R$ 8 milhões em investimentos do Governo do Estado, do
Sebrae e das prefeituras. Serão mais de 15 cervejarias
participantes, incluindo grandes representantes do setor
como a Bohemia e a Petrópolis, que também fabricam
produtos premium. Segundo o secretário de Turismo de
Nova Friburgo e um dos idealizadores da Rota Cervejeira,
Nauro Grehs, o projeto vai incluir também parcerias com
restaurantes da região, onde o visitante poderá degustar

os produtos. Atualmente, o setor gera 3 mil
empregos diretos e 20 mil indiretos na região. A
expectativa é de que o polo receba 150 mil visitantes
por ano, sendo 50 mil apenas em Nova Friburgo.
Com a novidade, empresários estão investindo em

reformas e adequações em suas cervejarias e até
mesmo pensando em novas fórmulas e sabores
para oferecer produtos ainda mais diversificados
para os turistas. Caso de Giovani Buzzi, sócio da
Cervejaria Buzzi, em Santa Maria Madalena. Além
de criar um roteiro de visitação que envolve todas
as etapas do processo de produção da bebida,
Giovani pretende construir um espaço onde será
instalado um pequeno museu para contar a história
da cerveja e da fábrica. “O tour vai terminar em uma
central de degustação, onde o visitante poderá
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Roteiros elaborados incluem visitação em mais de 15 cervejarias



       
        
       
      

       
       

     
       

         
        

     
        
       

        
        

       

       
        
         

        
      
       
      

     
        

      
        
       

      
       

          
      

experimentar nossos produtos”, explicou Giovani.
Com visitação de 8 mil pessoas por mês, a Vila St.
Gallen, em Teresópolis, é um conhecido espaço de
degustação das cervejas Therezópolis, Sankt Gallen
e Sulamericana. Apesar de já receber turistas de todo
o país, o empreendimento aposta na participação na
Rota para dar continuidade à cultura cervejeira.
“Temos uma pequena fábrica aqui na Vila que produz
as cervejas sazonais e onde são testadas novidades.
Fazemos também o beer tour, que harmoniza queijos
e cervejas, deixando as pessoas muito surpresas
pela combinação. Nossa ideia é ganhar cada vez
mais adeptos das cervejas especiais”, afirmou a
gerente-executiva da Vila St. Gallen, Ana Claudia
Pampillón.
Em Nova Friburgo, fica a fábrica da Barão Bier, que

também fará parte da rota. Construída em forma de réplica
das antigas estações de trem da cidade, a cervejaria existe
há cinco anos e produz, atualmente, 2,4 mil litros por mês
de seus quatro tipos de cerveja: Blond Ale, Pale Ale, Red
Ale e Weiss. “Temos um artigo gourmet, para ser
harmonizado, e a rota vai mostrar ao público que não se
trata de uma simples bebida, mas sim de uma experiência”,
disse Cosme Dutra, um dos sócios da Barão Bier.
Oferecer uma experiência completa ao turista também é
o objetivo de Gustavo Ranzato, proprietário da Cervejaria
Ranz, em Lumiar. Criada há cinco anos, a fábrica produz 5
mil litros de cerveja por mês. São 11 tipos da bebida, sete
deles com produção fixa. “Para a Rota, penso em criar
receitas novas. Estamos criando uma nova programação
visual na fábrica com um painel que vai contar a história da
bebida”, conclui Gustavo.

PALADAR & COZINHA

Cervejaria Ranz, em Lumiar, e a Vila St. Gallen, em Teresópolis, fazem parte da rota cervejeira. Fotos: Marcelo Horn.
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Fotos: Sheila Oliveira 
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FONDUE DE QUEIJO
MAGGI

Ingredientes
1 envelope de MAGGI®
Creme de Cebola 
3 xícaras (chá) de Leite
Líquido NINHO® Integral
200 g de queijo mozarela
ralado grosso 
200 g de queijo prato
ralado grosso
meia xícara (chá) de vinho
branco seco  
1 dente de alho 

Modo de preparo
Em uma panela, dissolva
o MAGGI Creme no Leite
NINHO. Mexa até levantar
fervura e deixe cozinhar
por 5 minutos, em fogo
médio com a panela
destampada. Acrescente
os queijos e o vinho e
mexa bem. Reserve. Em
uma panela especial para
fondue, esfregue o alho
por toda a superfície
interna para que o aroma
do alho passe de forma
delicada para os queijos.
Coloque a mistura
reservada e ligue a
chama. Deixe que cada
pessoa se sirva,
espetando na ponta de
um garfo longo um cubo
de pão e mergulhando-o
no fondue.

PASTEIZINHOS
ASSADOS DE
FRANGO COM  MILHO

Ingredientes 
1 colher (sopa) de
manteiga
meia xícara (chá) de peito
de frango cozido e
desfiado
1 lata de milho verde
2 colheres (sopa) de
Caldo Líquido MAGGI®

de Galinha
2 colheres (sopa) de
farinha de trigo
1 xícara (chá) de Leite
Líquido MOLICO®
meia colher (sopa) de
cheiro-verde picado
1 pacote de massa pronta
para pastel
1 gema para pincelar

Modo de Preparo
Em uma panela, aqueça a
manteiga e refogue o
frango. Acrescente o
milho verde e o Caldo
Líquido MAGGI e refogue
por cerca de 5 minutos.
Em um recipiente,
dissolva a farinha de trigo
no Leite MOLICO e
acrescente à panela
mexendo sempre, até
engrossar. Adicione o
cheiro-verde e misture
bem. Reserve e deixe
esfriar. Abra a massa de
pastel sobre uma
superfície polvilhada com
farinha de trigo e corte-a
em discos grandes (9,5
cm de diâmetro). Coloque
sobre cada disco uma
porção do recheio
reservado e feche bem
com o auxílio das pontas
de um garfo. Coloque-os
em uma assadeira untada
com manteiga, pincele-os
com a gema e leve-os ao
forno médio-alto (200ºC),
pré-aquecido, por cerca
de 35 minutos. Sirva.

CARPACCIO DE
FRUTAS COM
IOGURTE MOLICO E
FAROFA CROCANTE

Ingredientes
1 colher (sopa) de
amaranto em flocos
1 colher (sopa) de
semente de girassol

torrada
2 castanhas-do-pará
trituradas
10 fatias de manga (cerca
de 30g)
10 fatias de caqui (cerca
de 30g)
2 morango laminados
1 MOLICO Total Cálcio
Morango 170g

Modo de Preparo
Em um recipiente, misture
o amaranto com a
semente de girassol e a
castanha-do-pará e
reserve . Em um prato,
disponha as frutas,
formando um círculo.
Polvilhe a mistura
reservada, coloque o
Iogurte MOLICO ao
centro e sirva.

CANAPÉS DE
BANANA-DA-TERRA
COM GELEIA DE
PIMENTA

Ingredientes
2 bananas-da-terra em
rodelas
1 colher (sopa) de azeite
1 Creme de Leite
NESTLÉ® Caixinha
1 xícara (chá) de queijo
minas amassado
1 stick de MAGGI® MEU
SEGREDO
2 colheres (sopa) de
geleia de pimenta
50 torradinhas para
canapés
1 colher (sopa) de
cebolinha verde picada

Modo de Preparo
Em um frigideira, aqueça
o azeite e doure a banana.
Reserve. Em um
recipiente, misture o
Creme de Leite NESTLÉ
com o queijo minas e o
MAGGI Meu Segredo.

Transfira para um saco de
confeitar e coloque
porções nas torradinhas.
Coloque por cima uma
rodela de banana
reservada e cubra com
um pouco da geleia de
pimenta. Decore com a
cebolinha verde e sirva.

TAÇA DE FRUTAS
AMARELAS COM MIX
DE CASTANHAS

Ingredientes
2 colheres (sopa) de
melão orange em cubos
2 colheres (sopa) de
abacaxi em cubos
2 colheres (sopa) de
manga em cubos
1 MOLICO Total Cálcio
Mamão 170g
2 castanhas de caju
médias trituradas
1 castanha-do-pará média
triturada
meia colher (sopa) de
nozes trituradas

Modo de Preparo
Em uma taça, coloque o
melão, o abacaxi e a
manga, cubra com o
Iogurte MOLICO e
salpique as castanhas e
as nozes. Sirva.
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Um romance que ultrapassa os limites da razão é o que
vem por aí na novela do canal da Globo, ‘Alto Astral’. Com
direção de núcleo de Jorge Fernando, a comédia romântica
de Daniel Ortiz, com supervisão de Silvio de Abreu, tem
como tema central a história de amor vivida entre Caíque
(Sérgio Guinzé) e Laura (Nathália Dill). Laura é uma mulher
cujo rosto Caíque desenhava desde pequeno, sem nunca
tê-la visto e sem saber o porquê. Por obra do destino, os
dois se encontram ao acaso e são tomados por um
sentimento arrebatador.
Tudo seria perfeito não fosse Laura estar prestes a se

casar com Marcos (Thiago Lacerda), irmão adotivo de
Caíque, por quem sempre nutriu um sentimento de
rivalidade. Não por ironia, ambos são médicos e herdeiros
de um grande hospital. 
O que pouca gente ou ninguém sabe é que Caíque

recebe, contra a sua vontade, a orientação de um guia
espiritual, Castilho (Marcelo Medici). Desde a infância,
Caíque vivencia experiências sobrenaturais, mas jamais
entendeu muito bem esses eventos que lhe colocam em
situações inusitadas – muitas vezes até cômicas. "A novela
não se baseia em nenhuma doutrina religiosa. Ela fala de

Alto Astral CGCOM
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Samantha (Claudia Raia), é uma
paranormal nada discreta que ganhou
fama e destaque na mídia após prever
várias tragédias. Apesar de ter ajudado
muitas pessoas com essas previsões,
não gosta nada dessa história de ficar
salvando gente em apuros. Ela quer
mesmo é ficar famosa, lançar livros e
fazer fortuna com esses poderes. O que
ela não sabe é que essas premonições
são "sopradas" por um espírito que fala
com ela o tempo todo. Acontece que
esse espírito, vendo que Samantha faz
um mau uso dessa habilidade, começa
a deixá-la na mão, de castigo.

Samantha
Claudia Raia é

Uma paranormal charlatã

Foto: TV GLOBO/João Miguel Júnior



um homem que conversa com
espíritos, que tem essa habilidade
desde pequeno e, muitas vezes, não
distingue esses espíritos das pessoas
vivas. Em diversas situações, quem o
vê de fora, pensa que ele está falando
sozinho e isso traz uma série de
conflitos para o Caíque mas, ao
mesmo tempo, é muito engraçado",
esclarece Silvio de Abreu.
Assim como Caíque, Samantha

(Claudia Raia) também tem poderes
paranormais. Mas, ao contrário dele,
que resiste a esta condição, ela não
poupa esforços para chamar atenção

e conquistar prestígio através de sua
paranormalidade um tanto quanto
fraca. Como muitas vezes suas
premonições dão errado, ela fará de
tudo para conquistar Caíque já que,
além de apaixonada pelo médico, ela
tem certeza de que os dois foram
escolhidos pelo universo e, juntos,
farão fama e dinheiro. "A Samantha é
uma sensitiva que faz um mau uso
desses poderes e, por isso, acaba
perdendo essa habilidade. Ela vai ser
capaz das coisas mais inusitadas para
recuperá-la", conta o autor da novela,
Daniel Ortiz.

Laura
(Nathalia Dill)
é uma jovem
jornalista.
Enfrentando
dificuldades de
emprego, ela
decide aceitar
uma proposta
para trabalhar
em Nova
Alvorada, no
interior de São
Paulo. É lá que
conhece
Marcos
(Thiago
Lacerda), que
se encanta por
sua beleza. Os
dois ficam
noivos e
marcam o
casamento.
Acontece que
Laura encontra,
por obra do
destino, Caíque
(Sérgio Guizé).
O sentimento e
afinidade entre
os dois são
avassaladores,
como se eles se
conhecessem
de outras vidas.

No elenco: Sérgio Guizé, Christiane Torloni, Maitê Proença, Elizabeth
Savala, Edson Celulari, Silvia Pfeifer, Débora Nascimento, Otávio
Augusto, Kayky Brito, Guilherme Leicam, Marcelo Médici, Totia
Meirelles, Monica Iozzi, Sophia Abrahão, Giovanna Lancellotti, entre
outros. Fotos: TV GLOBO/João Miguel Júnior.



1. Era no botão. A ignição. A praça era redonda. O motorista apertou
o botão, debreou, passou a primeira e pisou firme no acelerador.
Não tinha chave não. Weber observava atentamente. Cada
movimento. Todo dia quando ia pra escola. E depois pra voltar. De
noite, todos ficavam estacionados na praça. De manhã, cedo, tudo
de novo. E Weber observando. Weber era naturalmente forte. E
ousado. Queria por que queria dirigir aquela geringonça. Todo
mundo sabia;
2. Numa noite, esperou o horário e saiu decidido de casa. Silencioso,
passou pela Mearim, subiu a Grajaú. Outros se juntaram a ele,
ninguém falou palavra. Desceram a Júlio Furtado. Chegaram à
Praça Edmundo Rego. Entraram todos num 434. Era no botão. A
ignição. Weber assumiu o controle. Apertou o botão, debreou,
passou a primeira e pisou firme no acelerador. Deu uma volta quase
completa na praça à esquerda. Virou na Julio Furtado subindo,
passou direto até a Borda do Mato, curva fechada, pra direita na
Bambuí e seguiu a Rosa e Silva até a Praça Nobel. Que é quadrada.
Parou no alto. Desligou o motor. Abriu a porta e desceu triunfal.
Descemos todos. Voltamos a pé pra casa. Chegou uma joaninha.
Policial atônito. E éramos invencíveis;
3. Casa Grande. O nome do filme é uma referência ao livro Casa
Grande & Senzala de Gilberto Freyre (o livro, de 1933, conta com
uma edição comemorativa de 80 anos da obra - Global Editora 52ª
edição). O filme dirigido por Fellipe Barbosa e escrito pelo diretor e
também por Karen Sztajnberg mostra o dia a dia de um aluno do
Colégio de São Bento, cuja família de alta classe média passa por
dificuldades financeiras;
4. Senzala. Jean é o personagem principal, uma espécie de alter
ego de Fellipe (ele mesmo ex-aluno do colégio que empresta parte
de sua estória pessoal para o filme). A crise financeira

experimentada pela família de Jean possibilita o convívio deste com
personagens de outras classes sociais em um contexto mais
humano, de igual para igual;
5. Assisti ao filme Casa Grande durante o Festival de Cinema do
Rio de Janeiro e tive a oportunidade de conhecer o diretor e os
atores após a exibição, em um debate. Um pouco do meu Rio de
Janeiro também estava ali: estudei no mesmo colégio;
6. Rio eu te amo. É o terceiro filme da franquia Cities of Love que já
produziu Paris Je T´aime e New York I Love You. Esta franquia foi
criada por Emmanuel Benbihy (aqui vai a página oficial da franquia.
É muita informação: http://www.citiesoflove.com). No caso carioca,
foram dez curta metragens escritos e dirigidos por diferentes
profissionais do mundo todo. Destaque para os brasileiros: Andrucha
Waddington, Antonio Prata, Carlos Saldanha, Chico Mattoso, Fellipe
Barbosa, Fernando Meirelles, José Padilha, Mauricio Zacharias,
Otavio Leonidio e Vicente Amorim (Ufa! Acho que não esqueci de
nenhum. Em caso de dúvidas, consulte a página, ok?);
7. O Rio de Janeiro de Cada um. Tenho predileção pela libanesa
Nadine Labaki, que atua , dirige e escreve o curta "O Milagre"
(escrito em coautoria com Rodney El Haddad e Khaled Mouzannar).
Gostei muito do filme como um todo. São dez (ou onze?) estórias.
Muitas possibilidades de um Rio de Janeiro. Real ou imaginário.

SULAIMAN é colunista Dr Magazine.
Instituto Brasileiro de Áudio Visual Escola de Cinema Darcy Ribeiro.

asulaiman@drmagazine.com.br

O Rio de Janeiro de cada um

Sulaiman



Há dias tão intensos de emoções e estímulos para reflexões e, ao
mesmo tempo, tão repletos de aventura e de novidades, que nos
vemos incapazes revivê-los e avaliá-los em retrospectiva organizada
e sensata. Vivemos então um delicioso caos de momentos
memoráveis. 
Viajar para países muito distantes de onde vivemos, sociedades de

costumes e línguas muito diferentes dos nossos e dos que
conhecemos, é algo extremamente desafiador e gratificante. 
Em Istambul, a quinta maior cidade do mundo, ocorre o meu

primeiro contato com uma sociedade acentuadamente muçulmana
(talvez 50% de seus habitantes reverenciam Alá). Aqui encontrei uma
belíssima cidade em profunda e acelerada transição, marcada tanto
por prosperidade e acentuados contrastes sócio-econômicos quanto
por ativismo politico e violência policial sob acirrados conflitos
ideológicos. 
Na capital dos egípcios, entretanto é a falta de dinheiro e as

desavenças políticas entre religiosos e militares o que faz o barco
balançar. Comparados com os da Turquia, os problemas do Egito
são muito mais vastos e profundos. Enquanto a antiga Istambul se
tornou uma nova “moda,” a cidade mais procurada por turistas
europeus, o oposto ocorreu ao Cairo. O chocante número de mortes
nos conflitos políticos nas ruas dessa e de outras cidades (duas
mortes desse tipo ocorreram enquanto estive no país) e o desconforto
dos toques de recolher impostos por soldados carregando
metralhadoras por todos os cantos da cidade afastaram os turistas.
Para muitos egípcios, só mesmo Alá poderá dar jeito numa situação
sufocante.
Apesar das marcantes diferenças entre as duas maiores cidades

daquela parte do mundo, ambas me encantaram. Lá vivem pessoas
que adoram conversar, descontrair tomando um chá, fumando suas

shishas nos seus narguilês (o tabaco por meio de cachimbos de
água), ou jogando gamão, a sorrir por quase nada e ajudar a quem
precise. Ambas são, com certeza, fontes inesgotáveis de surpresas
para um viajante ocidental. É como se estivéssemos nós mesmos
em um filme que retratasse a vida como ela era milhares de anos
atrás. 
Como esquecer o charme e a aventura de um cotidiano jamais

visto? São as roupas coloridas das mulheres ou as burcas negras e
os turbantes de todos os matizes. É a roupa tradicional masculina
que mais parece a velha batina abandonada pelos padres no Brasil
há várias décadas. São as casas, palácios, igrejas e mesquitas de
arquitetura inesquecivelmente variada porque elevadas ao longo dos
séculos por gente de origens e valores muito díspares. 
São os animais - camelos, cavalos, coelhos, galinhas, bodes, gatos

e cães – todos convivendo com gente deitada em camas em plena
rua, com transeuntes e seus telefones celulares (caros e baratos),
com músicos, artesões, pescadores e vendedores ambulantes de
sucos e chá. Lá estão eles entre centenas de barracas de toalhas,
tapetes, frutas, pães e roscas, milhares de antenas parabólicas,
motos, bicicletas, lambretas, charretes, e carros de todos os valores,
de um BMW novinho em folha a um sedam russo caindo aos
pedaços. O Cairo e Istambul nos levam a um mundo que tão
fascinantemente mescla os milênios enquanto desorienta e reorienta
o ser ocidental rumo à beleza da diversidade humana, com suas
múltiplas culturas, hábitos e habitats.

DARIO BORIM JR. é colunista Dr Magazine.
Professor na UMass of Dartmouth (EUA)

dborim@drmagazine.com.br

Um Delicioso Caos de Lembranças do Cairo e Istambul

DarioBorimJr.







Precisamos resgatar a imagem de Teresópolis como
uma cidade da arte, da cultura e dos grandes eventos

Jorge Bragança
ENTREVISTA“

”Antes do XIV PoÊterÊ, professor Jorge Bragança fala do
papel do Centro Cultural FESO Pro Arte na sociedade atual

Presidente do Conselho do Centro Cultural FESO Pro Arte
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eresópolis tem muito do que se orgulhar em relação ao
papel do Centro Cultural FESO Pro Arte (CCFP) na
sociedade atual”. Quem afirma isso é o professor Jorge
Bragança, Presidente do Conselho do Centro Cultural
FESO Pro Arte, que este ano apresenta o XIV PoÊterÊ,
no dia 29/11, a partir das 9h. No encontro, mais de mil
pessoas, entre profissionais da arte e visitantes, vão
trocar experiências sobre o tema deste ano: “O barco da
poesia nas ondas da serra”. 
Em entrevista a DR MAGAZINE, o professor Bragança

comenta sobre os 14 anos do evento, e explica porque
considera o CCFP um espaço único que preserva o
acervo musical e histórico da fundação Theodor
Heuberger.

Teresópolis tem muito do que se orgulhar em relação ao
papel do Centro Cultural FESO Pro Arte na sociedade
atual?

JORGE BRAGANÇA -No meu modo de ver, sim. Em 1950 foi
fundada a Pro Arte Teresópolis, uma instituição de importância
vital no segmento da arte, da cultura e da música, e que era
mantida com recursos financeiros do governo da Alemanha.
Por quase 40 anos passaram por ali os maiores maestros e
artistas plásticos, dentre eles Villa Lobos e Hans-Joachim
Koellreutter, um homem de origem alemã, que faleceu em
2005, e que tive o prazer de conhecer. Uma figura excepcional
no meio da música. Observo que a fundação teve um
momento muito importante na história de Teresópolis, e
também na história do Brasil. O grande projeto de seu patrono
fundador, Theodor Heuberger, e o mais importante deles na
minha visão, foi o Curso Internacional de Férias Pro Arte de
Teresópolis (CIFT), que teve sua primeira edição em 1950 e a
última em 1989. Esse curso era realizado nos meses de janeiro
e fevereiro, e atraia pessoas não só de nossa cidade mas do
Brasil inteiro, e até mesmo gente de outros países, como por
exemplo, da Argentina. Essas pessoas se matriculavam para
fazer cursos de música, e os alunos que tinham melhor
desempenho ganhavam uma bolsa educacional do governo
alemão para dar seguimento aos seus estudos na Europa.
Mas com a queda do muro de Berlim, em 1989, essa Pro Arte
começou a enfrentar dificuldades financeiras. O governo
alemão deixou de dar os incentivos. Nessa época, eu já fazia
parte da instituição, e ficamos tocando os projetos com
dificuldade, com poucos recursos, até que surgiu a ideia de
nos unirmos a uma grande universidade ou a um grande
centro cultural. Na ocasião, logo pensei na FESO e no
UNIFESO.

POR MARCIA RODRIGUES e FERNANDA KISNKY

Foto: David Rodrigues/DR MAGAZINE

T“
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O que significa essa escolha pelo
UNIFESO, e não outra instituição?

BRAGANÇA – Quando pensei no
UNIFESO, chamou-me a atenção o
fato de ser uma instituição de ensino
forte e importante em Teresópolis.
Levei essa proposta para o presidente
da época, o senhor Constantino
Ottaviano. O interesse foi imediato.
Ele ficou deslumbrado com a ideia do
UNIFESO assumir uma instituição tão
importante como a Pro Arte. 

Como se deu essa trajetória de Pro
Arte Teresópolis para Centro
Cultural FESO Pro Arte?

BRAGANÇA – Já são 16 de
encampação. Enfim, essas
conversações duraram cerca de um
ano. Elas dependiam da Curadoria
das Fundações, ou seja, tudo era
acompanhado pelo Ministério Público
(Procuradoria das Fundações). Todas
as fundações, por lei, têm uma
fiscalização permanente do Ministério
Público. Fomos dando sequência a
esse processo, até que encontramos
um texto que acertava todos os
detalhes, e felizmente conseguimos
salvar a instituição Pro Arte
Teresópolis. Não podíamos deixar
morrer. O UNIFESO então assumiu a
Pro Arte Teresópolis, hoje chamada
de Centro Cultural FESO Pro Arte,

com a obrigação de dar continuidade
a essas atividades, e é isso que
estamos fazendo. Quero dizer com
isso que estamos seguindo aquele
projeto de levar arte para a população,
inclusive para a mais carente, quando
oferecemos as bolsas de estudo
integrais nos nossos cursos. Temos
ainda eventos gratuitos e de grande
repercussão, como a recente “Noite
Russa”.

Hans-Joachim Koellreutter, na
abertura do curso de 1950,
declarou: “Teresópolis,
futuramente, será um verdadeiro
laboratório  de  arte, que  resultará

Cartazes do Curso Internacional de Férias Anos 1950 e 1979 (fotos 01 e 04); Professor Jorge Bragança ao lado de Ricardo Cravo
Albin (homenageado PoÊterÊ 2004/foto 02), Nélida Piñon (homenageada PoÊterÊ 2005/foto 03) e de Ivan Lins (cantor e

compositor/foto 05). Fotos: arquivo CCFP/reprodução DR MAGAZINE.
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em benefícios inestimáveis para a
vida cultural do nosso país”.
Tomando como base as palavras de
Koellreutter, como o senhor vê hoje
o Centro Cultural FESO Pro Arte no
cenário sociocultural do nosso
país?

BRAGANÇA - Se hoje você abrir o
verbete “música” vai encontrar o nome
Koellreutter, uma personalidade de
grande importância no meio artístico
mundial, e também muito respeitada.
Devemos manter vivo esse discurso
do Koellreutter. Não deixar esse
pensamento morrer, e resgatar a
imagem de Teresópolis como uma
cidade da arte, da cultura e dos
grandes eventos. 

Em 2012, o UNIFESO, juntamente
com o CCFP, apresentou um projeto
para a Secretaria de Cultura do
Estado do Rio de Janeiro, visando
obter recursos financeiros para a
recuperação do acervo musical e
histórico da Fundação Theodor
Heuberger. Como essa iniciativa de
preservação do acervo fortalece a
atuação do Centro Cultural na
sociedade contemporânea?

BRAGANÇA - Ao assumirmos essa
encampação, percebemos que a
instituição tinha um enorme patrimônio
documental. Eram partituras, cartas,
fotografias com grandes
personalidades da história da arte,
enfim, documentos que, com o passar
do tempo, começaram a se deteriorar.
Encontramos nesse meio, por
exemplo, a partitura de um padre,
autor de uma espécie de oratório sobre
D. Pedro II, documento que já está
sendo visto o seu valor artístico. Bem,
concluímos que era preciso resgatar
esse passado histórico. Apresentamos
o projeto para o governo estadual e ele
foi aprovado. Demos início a esse
trabalho com a contratação de mão de
obra especializada em restaurar toda
essa documentação. Calculo que até
o final deste ano a gente consiga expor
todo esse material para a sociedade,
numa espécie de minimuseu, que terá
espaço em nosso centro cultural. 

O senhor pode apontar outras
iniciativas que ajudam a manter
uma parceria sinérgica entre
ensino, pesquisa, extensão e
cultura?

BRAGANÇA – Eu acredito que juntas,
a arte e a cultura educam para uma
maior sensibilidade. O que isso quer
dizer? Que uma educação sem cultura
é uma educação incompleta, não é
dinâmica. O indivíduo segue uma
grade curricular, decora o conteúdo
que lhe é passado, conclui o seu
estudo, mas no final não consegue
formar uma visão do mundo em que
vive. É importante que a arte e a
educação sejam trabalhadas de forma
integrada. E o Centro Cultural FESO
Pro Arte faz esse papel, ao
proporcionar não só em seus cursos,
mas também em seus eventos, essa
visão de mundo, seja na arte, na
cultura, na literatura, na filosofia, ou em
outras formas mais. 

Podemos afirmar que os
profissionais que trabalham no
Centro Cultural, ou mesmo os que
por lá já passaram, ajudaram a dar
vida nova a essa lista enorme de
bens do patrimônio histórico e
artístico que hoje a FESO Pro Arte
dispõe para a comunidade?

BRAGANÇA – Sim, claro. Nesse
contexto, a fundação teve um papel
muito importante no passado e ainda
continua tendo. Quando foi feita a
incorporação, a Curadoria das
Fundações observou que o Centro
Cultural FESO Pro Arte deveria ser
administrado por um conselho
formado por sete membros que
promovessem esse desenvolvimento
da arte, cultura e pedagogia. E foi
então criado esse conselho, e eu
tenho o prazer de presidi-lo, sendo
esta uma iniciativa filantrópica por
parte de todos que o compõem.
Independente disso, as pessoas que
ouvem falar da Pro Arte – artistas,
estudantes, gente que passou pelo
nosso espaço cultural – lembram com
a maior satisfação do período que
estiveram ali. 

O CCFP este ano está sendo
coroado com a criação de 10 novos
cursos, que não só fomentam as
atividades artísticas no espaço,
como também incentivam uma
formação cultural para os
moradores da cidade. Essa é uma
proposta que busca uma máxima
qualidade e excelência?

BRAGANÇA – Pois é isso mesmo, o
que nós procuramos é a máxima
excelência. Isso ocorre quando
trazemos para esses cursos
profissionais muito qualificados para
ministrar as aulas, e a maioria deles
mora na cidade. O trabalho deles é
didático, mas também é artístico.
Buscamos ainda uma excelência nos
eventos e recitais que promovemos. O
CCFP acredita que a sociedade é
sensível a tudo que é bom. 

O tema do encontro do PoÊterÊ
2014 é “O barco da poesia nas
ondas da serra”. Como o senhor
avalia o evento deste ano?

BRAGANÇA - O PoÊterÊ é um
festival, vamos dizer assim, uma
maratona da cultura brasileira. É
através desse evento que temos a
oportunidade de homenagear grandes
nomes da nossa cultura, e artistas de
Teresópolis. Gastão Neves, Carlos
Cola – que é um compositor local –
Geraldo Lins – pai do cantor e
compositor Ivan Lins, são alguns
exemplos dessas figuras de expressão
literária, artística ou cultural que por ele
[evento] já passaram. O
homenageado desse ano, Sérgio da
Costa e Silva, está fazendo um
trabalho extraordinário pela cultura. É
ele que leva a música de compositores
brasileiros, tanto deste século quanto
do século passado para o público que
comparece, por exemplo, aos museus,
e sempre suas apresentações são
muito aplaudidas.  Estamos na
expectativa de que tudo corra muito
bem. O momento da cultura brasileira
é o nosso PoÊterÊ!
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P alco de grandes apresentações e
ponto de encontro dos amantes das
mais diversas manifestações artísticas,
o Centro Cultural FESO Pro Arte
(CCFP) completa, em 2014, 16 anos
de planejamento e realização das

atividades culturais do Centro Universitário Serra dos
Órgãos (UNIFESO). Em comemoração, durante todo o
ano estão sendo realizados concertos, exposições,
eventos literários e multiculturais, seminários e mostras.
Integração institucional, difusão da música e das

artes em geral, formação de novas plateias e incentivo
à leitura são as linhas programáticas do trabalho do
Centro Cultural. “Acreditamos que o CCFP é um
espaço potente de enriquecimento cultural de
Teresópolis e região e um cenário fantástico para
atividades de extensão do Centro Universitário”,
ressalta a Reitora do UNIFESO, professora Verônica
Santos Albuquerque. 
A reitora lembra ainda que, durante sua existência, o

Centro Cultural tem contemplado a população com
atividades contínuas e diversificadas, incluindo
concertos de música erudita, exposições de artes
plásticas, festival de poesia e cursos livres entre outras,
as quais já contaram com a participação de artistas de
renome nas áreas da Música, das Artes Plásticas e das
Letras, como Carlos Vereza, Nelson Pereira dos
Santos, Zuenir Ventura, Nélida Piñon, Ivan Lins, Marina
Colassanti, Affonso Romano de Sant’Anna, Ricardo
Cravo Albim, Ronaldo Rego, entre outros.

Quando o assunto é o Festival PoÊterÊ, o professor
Jorge Bragança, Presidente do Conselho do Centro
Cultural FESO Pro Arte, não esconde o seu
entusiasmo: “Nesses 16 anos foram desenvolvidas
atividades das mais diversas expressões artísticas e,
anualmente, o consolidado Festival PoÊterÊ,
celebrando a cultura brasileira, evento que tornou-se
conhecido atravessando os limites do município. Toda
a programação é sempre com entrada franca,
mobilizando escolas públicas e privadas, a comunidade
acadêmica do UNIFESO e o público em geral”, lembra
o professor Bragança.
Em suas 13 edições, o PoÊterÊ buscou incentivar

novos talentos, promover a participação de autores dos
mais diversos gêneros e demonstrar, através da
descoberta do universo da literatura, a diversidade de
suas formas de expressão. Neste ano, o festival
constitui-se de apresentações de sarau poético, shows
musicais, performances e dramatizações, filmes e
debates, apresentações de dança e exposições de arte.
“Acredito que a iniciativa do PoÊterÊ  de colocar o
público em contato com algo tão sublime como a poesia
e, sobretudo, fomentar a produção artística é de suma
importância para a educação e cultura de um povo”,
destaca Paulo César Rozental-Fernandes, que
participou da 12ª edição recebendo menção honrosa
com o poema “Ode (quase prece) a Jorge Amado”, na
categoria Poeta.
Há muito tempo a fundação tem esse papel de

promotora das artes e da cultura.  Foi  com essa  ideia

Território da
Cultura

CONCERTOS, EXPOSIÇÕES, EVENTOS LITERÁRIOS E
MULTICULTURAIS, SEMINÁRIOS E MOSTRAS SÃO AS
PRINCIPAIS MARCAS DA AÇÃO CULTURAL PROMOVIDA
NESTES 16 ANOS PELO CENTRO CULTURAL FESO PRO ARTE

1 6  A NOS

POR GECOM/UNIFESO



que nasceu, com a apresentação de desenhos de
Candido Portinari, em 2004, a Galeria do Centro
Cultural, que tem mostrado desde então uma produção
diversificada da arte nacional. A galeria realiza ações
conjuntas com as diversas oficinas de arte, com o
Centro Educacional Serra dos Órgãos (CESO) e ainda
com escolas públicas e com outras instituições públicas
e privadas, do município e do estado, entre as quais se
destaca a Escola de Artes Visuais do Parque Lage.
“O CCFP é de uma riqueza cultural tão significativa

que, por si, já sustenta sua missão. A união entre o
antigo Centro Cultural e a FESO veio coroar essa
importância, que eu poderia sintetizar de duas formas:
por um lado, trata-se de um espaço de preservação da
memória e produção cultural com investimentos de uma
Fundação privada sem igual em nossa cidade. Por
outro lado, o fato de atualmente estar ligada a uma
Instituição universitária potencializa ainda mais as
possibilidades de inserção cultural em diferentes
contextos, de forma altamente planejada e sofisticada,
por contar com toda uma expertise que professores
especialistas, mestres e doutores na produção
científica em temas culturais e sociais em nossa cidade,
o que é fundamental inclusive para a busca de
financiamento e investimento externo que, em uma
Instituição particular, acontece somente através de
projetos de alta qualidade submetido aos editais
públicos, caso que vem acontecendo constantemente
no UNIFESO”, avalia o professor Alexandre José
Cadilhe, Diretor de Pós-Graduação, Pesquisa e
Extensão do UNIFESO. “Um exemplo dessa integração
acontecerá durante a programação do PoêTerê,
quando do relançamento do livro Crianças
narradoras e suas vidas cotidianas, tese de
doutoramento da Profa. Maria Terezinha Espinosa
de Oliveira, coordenadora do curso de Pedagogia
do UNIFESO, uma investigação sobre o cotidiano das
crianças de Córrego Sujo, área rural de Teresópolis”,
comenta o diretor.

Além da participação nas noites temáticas da Série
Concerto de Gala, os estudantes da rede municipal
também participam do PoÊterÊ. A professora Simone
de Souza Monteiro Fernando, responsável pelo serviço
pedagógico dos cursos finais do Ensino Fundamental
da Secretaria Municipal de Educação explica que os
estudantes participam das Olimpíadas de Língua
Portuguesa, uma iniciativa da Fundação Social Itaú em
parceria com o CENPEC e o Ministério da Educação, e
que no encerramento a entrega dos certificados aos
classificados é feita durante o PoÊterÊ. “Assim, as
escolas também são estimuladas a participar também
do concurso promovido pelo Centro Cultural FESO Pro
Arte”, diz a professora.
“Neste ano de comemoração dos 16 anos do nosso

Centro Cultural, convido a comunidade acadêmica e
toda a população de Teresópolis a desfrutar da agenda
de programações culturais, organizada com muito
carinho e competência pela equipe diretiva do CCFP”,
conclui a Reitora do UNIFESO.

“O CCFP é de uma riqueza cultural tão significativa
que, por si, já sustenta sua missão ... trata-se de

um espaço de preservação da memória e
produção cultural com investimentos de uma

Fundação privada sem igual em nossa cidade.”
Prof. Alexandre Cadilhe, Diretor de Pós-Graduação,

Pesquisa e Extensão do UNIFESO

“Acreditamos que o CCFP é um espaço potente
de enriquecimento cultural de Teresópolis e

região e um cenário fantástico para atividades
de extensão do Centro Universitário.”

Profa. Verônica Albuquerque, Reitora do UNIFESO
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O senhor construiu uma história de
empreendedorismo. Trabalhou no extinto Banco
Nacional de Habitação (BNH), participou da
implantação do FGTS, e cursou Direito. Como a
música entrou na sua vida?

SERGIO DA COSTA E SILVA - Pelo prazer de escutar
uma boa música e de visitar os museus. Ao longo do
tempo desenvolvi uma formação cultural assistindo a
inúmeros concertos no Brasil e em vários outros
países. Na altura em que me aposentei, surgiu a ideia
de criar um grande projeto de música, desenvolver
algo que fosse contribuir e propagar a cultura brasileira
dentro do país e fora dele. Foi assim que nasceu, em
1997, o projeto “Música no Museu”. Registrei o título
no Instituto Nacional da Prioridade Nacional (INPI), e
apresentei essa ideia para Heloisa Aleixo Lustosa,
responsável pelo Museu Nacional de Belas Artes
(MNBA), que acolheu prontamente esse intento. 

Conte-nos um pouco sobre esse projeto pioneiro no
Brasil.

SCS - Estamos completando 17 anos de um projeto
cultural bem-sucedido, e com números bastante
expressivos. Alcançamos 80 espaços no país para as
nossas apresentações, 95% deles no Rio de Janeiro.
Em média, são 500 concertos anuais, que envolvem
cerca de 2.500 músicos, e que atendem a um público
acima de 500 mil pessoas. Nosso trabalho com a
música clássica já se espalhou por todos os
continentes, e tem uma grande repercussão
internacional. Nos últimos oito anos, o projeto “Música
no Museu” vem acontecendo em duas temporadas no
exterior, nos meses de junho e setembro. Países como
Estados Unidos, Portugal, França, Índia, Vietnã,
Espanha, Alemanha, Áustria, Chile, Argentina, dentre
outros, conhecem o nosso trabalho de levar a música
e os músicos brasileiros aos quatro cantos do mundo.
Fomos destaque em reportagem no jornal norte-
americano The New York Times e na revista Le Monde
De La Musique, uma das mais conceituadas
publicações na área da música, na França. Também
fomos assunto de uma tese de mestrado de uma aluna
da Universidade de Berlim, na Alemanha, o que para
mim resultou numa grande alegria. Além disso, somos
pioneiros por alterar o calendário da música clássica
no Brasil, fato de que me orgulho bastante. Antes do
“Música no Museu”, os concertos no país só
aconteciam entre os meses de março e novembro. O
nosso tem agenda de janeiro a dezembro, são cinco
temporadas, divididas em verão, outono, inverno,
primavera e os grandes concertos de Natal.

O
HOMEM
DA MÚSICA

O advogado e administrador Sérgio da Costa e
Silva comemora, em 2014, os 17 anos da
série “Música no Museu”. Numa sintonia

perfeita, o homenageado deste ano do PoÊterÊ é
responsável por colocar o Brasil no circuito
internacional da música clássica. Em média, 1,3
concertos são realizados por dia no país e no mundo.
“São cerca de 500 concertos anuais, que envolvem em
torno de 2.500 músicos, e que atendem a um público
acima de 500 mil pessoas. Nosso trabalho com a
música clássica já se espalhou por todos os
continentes, e tem uma grande repercussão
internacional”, afirmou Costa e Silva a DR MAGAZINE.
“Meu sonho é levar o projeto Música no Museu para
todos os cantos do Brasil, popularizando a música
clássica. E Teresópolis faz parte desse plano.” Nesta
entrevista, ele discute os caminhos desse bem-
sucedido projeto cultural e fala da visão que tem do
festival PoÊterÊ para a arte no Brasil.

POR MARCIA RODRIGUES e FERNANDA KISNKY

A estatueta do PoÊterÊ deste ano será
entregue a Sérgio da Costa e Silva,
criador da série  “Música no Museu”, um
projeto que coloca o Brasil no circuito
internacional da música clássica

SÉRGIO DA COSTA E SILVA
ENTREVISTA

Foto: Fernanda Kisnky



     
    

     
       

    

        
          
      

       
         

       
        
          
        

       
      
      

      

       

       
     

       
       

       
         
        
       

     
       

       
        
     
     

        
        

      
        

      
       

         
        
       

       
         

       
        

        
     

      

PROJETO PIONEIRO NO BRASIL
Sérgio da Costa e Silva promove
com  “Música no Museu” uma
média de 1,3  recitais por dia no

país e no mundo.
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Quais os novos caminhos desse projeto?

SCS - Estamos com a atenção voltada para a agenda
de 2015. Para janeiro, escolhemos o tema “Os imortais
da música brasileira”. Selecionamos 12 grandes
compositores, como Chiquinha Gonzaga, Tom Jobim,
Villa Lobos, Dorival Caymmi, Noel Rosa e Ary Barroso.
Em fevereiro serão os clássicos do carnaval que
fizeram história, com a participação de músicos com
formação clássica. No mês de março a programação
homenageia o Dia Internacional da Mulher, com a
apresentação de musicistas do sexo feminino. Para
abril, estamos preparando um programa misto [com
vários instrumentos] e, em maio, teremos o 10º Rio
Harp Festival, um evento que
reúne harpistas de 25 países
em apresentações gratuitas.
Em junho, um especial sobre
“voz” [coros e  óperas] e com os
nomes de maior expressão
musical. Seguindo a agenda,
em julho, um mix de música
antiga com a instrumental
ligada ao cravo, e com os
instrumentos da época. Agosto
serão as cordas, setembro, o
piano, outubro e novembro com
destaque para os sopros e a
percussão e, em dezembro,
concluimos o nosso calendário
com o concerto de Natal. 

Qual a visão que o senhor tem
do projeto “PoÊterÊ” para o segmento da arte no
Brasil?

SCS - Iniciativas regionais como a do Centro Cultural
FESO Pro Arte e, nesse caso, o PoÊterÊ, são muito
importantes pela forma de difusão e consolidação da
música clássica. Contribui, ainda, para descentralizar
das capitais a execução dos grandes festivais. Meu
sonho é levar o projeto “Música no Museu” para todos
os cantos do Brasil, popularizando a música clássica. E
Teresópolis faz parte desse plano. 

Qual a importância da ideia de coletivo cultural
promovida pelo Centro Cultural FESO Pro Arte,
durante os 14 anos do PoÊterÊ?

SCS - A oportunidade de disseminação. Teresópolis
hoje está na vanguarda dos grandes eventos culturais
e, no meu modo de ver, o Centro Cultural FESO Pro
Arte, vem apresentando à população local os grandes

nomes da música brasileira, os mais expressivos. Isso
mostra que existe um sentimento por parte da FESO
em colaborar, e participar, dessa vida cultural que se
amplia em Teresópolis. O PoÊterÊ é exemplo desse
processo, e tenho a honra de poder ver meu nome na
lista dos homenageados, ao lado, por exemplo, do
poeta Ferreira Gullar, essa grande personalidade da
literatura brasileira, recém-eleito pela Academia
Brasileira de Letras para ocupar a cadeira 37, vazia
desde a morte do poeta Ivan Junqueira. E ainda do
cantor e compositor Ivan Lins, e de tantos outros
talentos artísticos que fazem parte dessa história do
PoÊterÊ.   

Qual a sua expectativa com
relação à homenagem que irá
receber no PoÊterÊ, e qual sua
ideia com relação a
participação do público?

SCS - É muito gratificante, e
muito me orgulha. “Música no
Museu” é um projeto global, de
grande amplitude, e de muita
repercussão em nível mundial.
A cada nova conquista, o nosso
projeto ganha um novo
reconhecimento, como esse
agora, o prêmio PoÊTerÊ, que
irá ser entregue nas minhas
mãos no final desse mês, pelo
Centro Cultural FESO Pro Arte.
Espero que a presença de um

grande público vá, ainda mais, exaltar essa grande
homenagem que estarei recebendo.

E por falar em conquistas, o Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB) está com uma série de projetos
idealizados pelo senhor. Como isso vem
acontecendo?

SCS - Começamos modestamente. Pedimos uma sala
no espaço para fazer um concerto. Conquistamos a
simpatia deles e do público que nos prestigia. Entramos
na agenda de programação mensal do CCBB, no Rio
de Janeiro. Toda quarta-feira é feita uma apresentação
do projeto “Música no Museu”, e no ano passado
tivemos o apoio da Fundação para realizar o Rio Harp
Festival, o que proporcionou uma maior parceria, dado
o grande sucesso do evento. Essa acolhida, pode ser
assim considerada,  sinônimo de respeito e
credibilidade ao nosso trabalho. Que venham muitas
outras pela frente.

Iniciativas regionais como a
do Centro Cultural FESO
Pro Arte e, nesse caso, o

PoÊterÊ, são muito
importantes pela forma de
difusão e consolidação da

música clássica. Isso mostra
que existe um sentimento

por parte da FESO em
colaborar, e participar, dessa
vida cultural que se amplia

em Teresópolis

“

”



61Dr Magazine novembro 2014

Ronaldo Florentino é o
nome artístico adotado pelo
carioca Ronaldo Souza
Costa, diretor artístico de
cena por quatro edições
(2000, 2002, 2003, 2004) do
Festival PoÊterÊ, e autor da
melodia que originou o Hino
PoÊterÊ (vencedor Prêmio
Mambembe). Em 2014 ele
volta a Teresópolis para dar
vida aos elementos artísticos
que farão parte deste grande
festival promovido pelo
Centro Cultural FESO Pro
Arte, e que neste ano tem
data marcada para 29/11. 
Às vésperas do XIV

PoÊterÊ – “O Barco da
Poesia nas Ondas da
Serra” - Ronaldo conversa
com DR MAGAZINE sobre a
busca pela perfeição estética
de cena. O resultado desse
bate-papo você confere agora:

Como você define o que é uma obra
de arte e o que não é dentro do
conceito artístico de cena?

A encenação, e não o texto teatral,
assim como a dança, são artes
efêmeras na medida em que se
materializam apenas no momento em
que são vistas pelo público.  Se forem
gravadas, aquele momento de arte
ficará registrado, mas aí já será um filme
documentário. Partindo do conceito
ligado às artes plásticas, que diferencia
um objeto comum (utilitário) de uma
obra de arte (que se justifica por ser
belo), e por analogia, as comédias
comerciais, por exemplo, que visam
apenas o riso fácil, sem o empenho
criativo dos atores, diferenciam-se das
montagens onde diretor e elenco
trabalham a busca do belo num

processo exaustivo de
instrumentalização da emoção. O que
não quer dizer que numa encenação
comercial, pela genialidade do ator, não
possam ocorrer momentos de grande
criatividade. Segundo o grande mestre
Constantin Stanislavsky, diretor do
Teatro Artístico de Moscou, o ator deve,
para transformar seu momento de
encenação numa obra de arte, colocar
toda criatividade, emoção e verdade na
busca da perfeição estética utilizando
suas ferramentas de trabalho: o corpo, a
voz, a emoção e a mente. 

Em eventos como o PoÊterÊ, é
possível uma maior aproximação
entre a apresentação e a recepção?

A diferença para uma apresentação em
teatro comercial, em que o público
chega um pouco antes enquanto os
atores estão no camarim, é que muitos
dos artistas que se apresentam no

PoÊterÊ circulam pelo
espaço tanto antes quanto
depois das apresentações.
No primeiro PoÊterÊ, em
que fiz um mini show
cantando cinco músicas, eu
olhava para a platéia e
reconhecia pessoas com as
quais havia conversado um
pouco antes de ir ao palco.  E
depois da apresentação
permaneci no espaço do
festival, conversando com o
público que havia ouvido o
repertório e queria opinar
sobre o mesmo. Uma
descontração e uma
intimidade instantânea se
estabelecem, até mesmo
pelas características físicas
de palco e platéia,
aproximando-se de um
grande salão de saraus.

Que tipo de projeção podemos
esperar no PoÊterÊ deste ano?

Minha experiência anterior no PoÊterÊ,
durante quatro anos seguidos, é que os
festivais revelaram muitos talentos
nascentes de escritores, músicos e
atores. Minha expectativa é que, mais
uma vez, seremos surpreendidos e
gratificados pela sobrevivência da
poesia, da musicalidade e da
interpretação como forma de resistência
a tanto automatismo, tecnicismo e
repetição.

O que a arte do PoÊterÊ tem a dizer
hoje para o público que o prestigia?

Não desistam nunca da arte, não
desistam nunca da capacidade que o
homem tem de ser poeta e cantador,
ator e escultor, dançarino e músico,
pintor e malabarista.
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PoÊterÊ: Corpo, voz, emoção e mente
Quatro perguntas para Ronaldo Florentino

Ronaldo Florentino é diretor de cena, autor, compositor e
produtor teatral, premiado no Brasil e no exterior pela
qualidade de seus trabalhos. Pelo festival PoêTerê, dirigiu e
encenou textos dos homenageados Ferreira Gullar (2000),
João Ubaldo Ribeiro (2002), Luís Fernando Veríssimo (2003)
e Ricardo Cravo Albin (2004). Foto: arquivo pessoal.



E m sua 14ª edição, o PoÊterÊ reúne,
paralelamente à sua programação, os
trabalhos de cinco ilustradores de grande
presença na literatura infanto-juvenil, na
exposição “Histórias & Aquarelas”. Obras

de Adriano Renzi, Flávio Pessoa, Marilia Pirillo, Patrícia
Perez e Thais Linhares compõem a mostra, que fica
aberta para visitação até 31 de novembro, no Centro
Cultural FESO Pro Arte. 
“Achamos a ideia excelente quando soubemos das

datas coincidentes. Isso possibilitará fazer conexões
paralelas à exposição, o que eu vinha tentando fazer
há algum tempo. Isso irá acrescentar mais uma atração
ao PoÊterÊ, bem como irá trazer o público do evento
para a exposição”, explica o artista e curador Adriano
Renzi, que já publicou cerca de 30 livros infantis e
participou de exposições no Brasil, China, Vietnã,
Uruguai, México e Estados Unidos.  
“Histórias & Aquarelas” explora a utilização da

interpretação imaginativa e expõe a dinâmica da
transformação de textos e aventuras em imagens e
formas. Este viés visual dá forma ao repertório
imaginativo de crianças e jovens, e complementa a
narrativa construída a partir do olhar crítico que,
segundo Renzi, representa os temas que desenvolvem
o mundo da leitura. “Ao inserir, desde cedo, a imagem
no mundo criativo infantil e juvenil, instiga-se o olhar
crítico sobre a arte, sobre sua composição visual e
imagens. Nigel Cross, pesquisador britânico e editor da

Design Studies, diz que haveriam de ter três linhas
principais de estudo no desenvolvimento juvenil: a
literária, a numérica e a gráfica”, observa.
Renzi também explica que ao utilizarem o mesmo

tipo de tinta (aquarela) em todos os quadros da
exposição, as cores, os desenhos, e as nuances
permanecem muito particulares de cada artista, o que
enriquece o material selecionado para a mostra.
“Mesmo que pintássemos a mesma história, teríamos
interpretações, linhas visuais e pinturas bem distintas”,
garante.
A exposição terá, ainda, a comercialização de alguns

livros para os quais as ilustrações foram criadas. “Além
de aproveitar a exposição, as pessoas poderão
comprar e levar para casa uma parte dela. Alguns
originais estarão à venda, e também iremos produzir
pôsteres desses trabalhos”, diz.
Para Renzi, eventos como o PoÊterÊ são importantes

pela visibilidade e pela troca de experiências que
proporcionam, e também pelo incentivo à produção
artística em Teresópolis. “Parte do trabalho do Centro
Cultural FESO Pro Arte, no meu ver, é justamente trazer
arte de diversos lugares e diferentes olhares, para
instigar o interesse na cidade e incentivar a produção
local. Espero que nosso trabalho venha também
contribuir com esse fomento”, conclui Renzi.
“Histórias & Aquarelas” pode ser visitada de segunda

a sexta-feira, das 9h às 18h. A exposição fica até 31 de
novembro, no Centro Cultural FESO Pro Arte.
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As obras de Marilia Pirillo, Flávio Pessoa, Thais Linhares, Patrícia Perez e Adriano
Renzi podem ser vistas até 31 de novembro, no Centro Cultural FESO Pro Arte.
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Serviço:
Histórias & Aquarelas
Quando: de 01 a 31 de novembro
Horário:
Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
Onde: 
Centro Cultural FESO Pro Arte
Rua Gonçalo de Castro, 85
Alto/Teresópolis, RJ
Informações:
(21) 2644-5770 / (21) 2644-5762
Entrada: gratuita

Aquarelas
Das histórias para a galeria do Centro Cultural FESO Pro Arte

POR MARCIA RODRIGUES e FERNANDA KISNKY
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“O que torna o PoÊterÊ tão especial é que existe uma mágica que
acontece todo ano na ocasião do festival. Trata-se de uma força positiva
e harmônica que conspira para o sucesso desse grande evento. Tive o
privilégio de ser uma das criadoras do festival, no ano 2000, junto com o
jornalista Ricardo França. Em 2014 estou dirigindo o festival pela décima

vez e pela décima vez essa força se renova. Acho que só consegue
dirigir o festival quem entende essa mágica que envolve o PoÊterÊ.” Michelle Bronstein 

Coordenadora Cultural do Centro Cultural FESO Pro Arte

Fotos: arquivo CCFP/reprodução;
David Rodrigues/DR MAGAZINE.



64Dr Magazine novembro  2014

A primeira edição da mostra “Arquitetura, uma expressão
da arte” – que acontece entre 6 e 29 de dezembro no
Centro Cultural FESO Pro Arte (CCFP) – terá obras criadas
pelos arquitetos Roberto Carregal, Ricardo Pereira Júnior,
Mariana Santiago e Jorge Sabino como principal atração
do mês para os moradores da região, com entrada gratuita.
Dentre elas estão desenhos e croquis de projetos
residenciais (interiores), comerciais e urbanísticos,
realizados na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. 
A ideia, segundo o curador da exposição, professor Nélio

Paes de Barros, é propor ao visitante da mostra um olhar
mais apurado sobre o ambiente artístico que une a arte e
a expressão técnica nessas obras. “A mostra de
arquitetura, dentro de tudo aquilo que nós entendemos
como arquitetura, busca dar liberdade a esse profissional
que atua na cidade, e que também é um artista, de
apresentar suas criações, além de também poder
expressar a essência de seus projetos, aproximando-o
desse ambiente artístico que o Centro Cultural FESO Pro
Arte propicia. Para essa primeira edição da mostra, os
quatro arquitetos que estarão apresentando seus trabalhos
foram escolhidos através de uma enquete que realizamos
com o empresariado local”, explica professor Nélio, que

ministra o curso de Desenho Técnico e Maquetes e
é conselheiro do CCFP.  
Em pauta nesta exposição, o projeto de

arquitetura do espaço gastronômico Viva Itália, com
suas três alas: Cantina È Vero!, Doce Infância e
Mercatto Pastifício. A arquiteta Mariana Santiago é
quem assina o trabalho. “Superar as expectativas é
o maior desafio de todo arquiteto. E a inserção de
profissionais de arquitetura na cultura
contemporânea, em exposições como a de agora,
por exemplo, propicia uma maior interação do
profissional com o público que vai apreciar a
mostra. A grande expectativa, eu acredito, será a de
levar aos estudantes o desejo de conhecer a
profissão, bem como informar as formas como
essas obras estão sendo trabalhadas no mercado
atual”, afirma Mariana.
A exposição contará ainda com trabalhos do

arquiteto Ricardo Pereira Júnior, “um jovem voltado
para a vanguarda, que deu algumas contribuições
meritórias para a cidade, inclusive é autor de um
projeto interessantíssimo na área do Soberbo,
avançando sobre o espaço, muito bonito, um ponto

      
      

       
       

         
    
      
    
     

        
     
          

      
   

       
      

      
     

       
       

       
       

       

         
          

        
        

       
      

      
       

           
          

 

    
      

        
         

    
     

 

passeio por Teresópolis através da arquitetura
Centro Cultural FESO Pro Arte organiza a primeira mostra de projetos dos
arquitetos Roberto Carregal, Ricardo Pereira Júnior, Mariana Santiago e

Jorge Sabino, de 6 a 29 de dezembro, com entrada gratuita

Um
POR MARCIA RODRIGUES e FERNANDA KISNKY
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turístico fantástico”, apresenta o professor Nélio. 
“Vou contar um pouco da minha história

profissional, e de como cresci vendo meu pai
realizar sobre uma prancheta os seus trabalhos, e
como tudo isso despertou em mim o amor por essa
profissão que desenvolve habilidades que
possibilitam expressar as nossas ideias, e uma
sensibilidade necessária para entendermos as
necessidades da sociedade. Imaginar que crianças
que hoje estudam desenho, podem um dia se tornar
arquitetos pelo que irão presenciar nessa
exposição, é o que mais me motiva e faz com que
eu viva uma expectativa muito positiva nessa
mostra”, garante Ricardo. 
Ao propor uma linguagem visual que articula arte

e arquitetura, a exposição propicia um enorme
ganho nos valores artísticos e estéticos dessas
construções, e enriquece as muitas possibilidades
de expressão de seu próprio criador. “Espero com
essa mostra que o público possa identificar alguns
trabalhos de que participei e, com certeza, parte
desse público utiliza ou já utilizou as suas
instalações, seja em eventos, no espaço do seu

trabalho, ou em momentos de lazer”, diz o arquiteto Jorge
Sabino. São de Jorge os projetos do Hotel Alpina, no Golf,
e da Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras.
“Já o Beto (Roberto Carregal), é um profissional muito

dedicado na parte mobiliária, com uma concepção voltada
para a arquitetura moderna, com característica mais
românica, muito interessante”, observa o professor Nélio.
“Arquitetura, uma expressão da arte” pode ser visitada

de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. A mostra fica em
cartaz de 6 a 29 de dezembro, no Centro Cultural FESO
Pro Arte.

Serviço:
Arquitetura, uma expressão da arte

Quando: de 6 a 29 de dezembro
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Onde: Centro Cultural FESO Pro Arte – Rua Gonçalo de
Castro, 85 – Alto/Teresópolis, RJ

Informações: (21) 2644-5770 / (21) 2644-5762
Entrada: Gratuita

A arquitetura contemporânea quebra certos paradigmas modernistas e clássicos,
porém não se trata de uma ausência de identidade. Em virtude do mundo mais

dinâmico que nos cerca, essa cultura está presente em quase todas as atividades
humanas que emergem da capacidade de inovação, presente em todos nós

E X POS I Ç ÃO

Ricardo Pereira Júnior - arquiteto

“
”

Professor Nélio Paes de Barros (direita), curador da mostra “Arquitetura, uma expressão da
arte”, é formado em Arquitetura e Urbanismo, trabalhou durante 30 anos para a Petrobrás

projetando complexos petroquímicos e terminais marítimos, atuando ainda na área de meio
ambiente, em que é conferencista de nível internacional. Foto: CCFP.
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Além de uma agenda com intensa programação cultural,
que vem atraindo grande público e incentivando a prática e a
apreciação das artes e do conhecimento, o Centro
Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO), através do Centro
Cultural FESO Pro Arte (CCFP), está oferecendo  novas
oportunidades para a população de Teresópolis: a instituição
abriu vagas nos cursos já tradicionais e em diversos novos.
O NELAC – Núcleo de Estudos Livres em Arte e Cultura do

CCFP visa ofertar cursos diversos atendendo a um público de
todas as idades. Para isso, mantêm os de Tecelagem,
Macramê, Tecelagem de Quadradinho, Atelier de
Xilogravura, Canto Coral, Filosofia e Redação Criativa e,
desde agosto, passou a oferecer os cursos de Idiomas
(Inglês e Alemão), Desenho Técnico e Maquetes, Dança
de Salão, Técnica Vocal, Violão, Percussão, Piano, Teoria
Musical e Cinema. Os cursos são ofertados a preços
populares, e também são oferecidas vagas para bolsistas que
terão gratuidade segundo o limite de vagas.
“Quando o aluno se matricula num curso livre do Centro

Cultural, ele passa a fazer parte do UNIFESO. Desde o
momento em que a FESO encampou a Fundação Theodor
Heuberger de Artes Letras e Ciências, a Pro Arte, e firmou o
compromisso de incentivar a cultura, nunca deixamos de
cumprir esta responsabilidade, que somente se torna viável
através da integração com o Centro Universitário, incluindo a
graduação, e é por esta razão que este prédio abriga também
tanto atividades culturais quanto acadêmicas”, ressaltou

professor Alexandre José Cadilhe, Diretor de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão do UNIFESO.
Entre os professores de música estão profissionais

conhecidos na cidade, como Márcio Pombo, Dennis Lopes e
Jorge Péculas. “Um lugar como este é uma referência para a
música e para as artes em geral porque contribui para a
formação de novas plateias, o que é fundamental. O Centro
Cultural é mágico, pela sua história e por tudo o que tem aqui.
A cidade precisa cada vez mais destas iniciativas”, salientou
o músicoMárcio Pombo. Para o professor Dennis Lopes,
“a música é um objeto de conhecimento cultural do ser
humano e os centros culturais são locais essenciais para
construção deste conhecimento, já que nossa cidade é
carente desse tipo de iniciativa”, defendeu o músico, que é
pós-graduado em Arte e Educação. Já para o professor
Jorge Péculas a ideia é empolgante, e ele adianta que uma
das propostas do Curso Livre de Violão é montar uma
orquestra “o que seria inovador e muito bom para a cidade”,
diz Jorge.
“Por meio desta iniciativa a FESO e o UNIFESO dão

continuidade ao compromisso que assumiram desde a
encampação da Fundação Pro Arte Theodor Heuberger de
Artes Letras e Ciências – Pro Arte, de forma articulada entre
o Centro Universitário e as aspirações que identificamos em
nossa sociedade”, conclui a professora Verônica Santos
Albuquerque, reitora do UNIFESO.

Dança de Salão, Cinema, Inglês, Alemão, Desenho Técnico e Maquetes,
Técnica Vocal, Violão, Percussão, Piano e Teoria Musical são as novidades

Foto: Giovana Campos
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