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“Publicar tudo em livro – sem qualquer corte – foi a melhor
maneira de dividir com o público tudo o que ouvi”. Dessa
maneira, o jornalista Geneton Moraes Neto inicia esta
entrevista exclusiva, para falar de um de seus mais oportunos
e instigantes títulos publicados sobre a política no Brasil:
Dossiê Brasília – Os Segredos dos Presidentes. O livro
lançado em 2005 pela Editora Globo, já ocupou o primeiro
lugar na lista dos mais vendidos na área de não-ficção na Veja,
Folha de São Paulo, O Globo e Época. 
As revelações de José Sarney, Fernando Collor, Itamar

Franco e Fernando Henrique Cardoso, em entrevistas sempre
marcadas por análises de dimensão histórica, ganham
desenvoltura nesta reportagem de capa. Da página 18 a 22,
você poderá acompanhar tudo o que este inquieto jornalista
conseguiu extrair destes quatro presidentes, e a sua visão
após a conclusão deste material de real sentido histórico para
o nosso país: “A instituição da presidência da república é
cercada por uma forte carga dramática no Brasil. Basta ver os
momentos descritos pelos ex-presidentes”, revela Geneton
nesta edição.

XV PoÊterÊ – O Festival que já é uma ‘maratona cultural’
Neste ano, o PoÊterÊ entra em sua 15ª edição, e acontece no
espaço do Centro Cultural FESO Pro Arte (CCFP), dia 21/11,
a partir das 9h. No encontro, mais de mil pessoas, entre
profissionais da arte e visitantes, vão trocar experiências sobre
o tema deste ano: “2015 no Carnaval da Poesia”. O
homenageado já foi escolhido: Domício Proença Filho,
professor, crítico, acadêmico e secretário-geral da Academia
Brasileira de Letras (ABL). Tonico Pereira e Lucélia Santos
também estão na programação que você confere na página
26.

Uma boa leitura para todos!

Confissões e Maratona Cultural 
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Feliz Ano Novo, desejamos uns aos outros na data de hoje, porque a
felicidade é o estado da alma que nos leva à sensação de plenitude
emocional mais abrangente que a condição humana é capaz de atingir. 
Em nome dela, passamos a existência atrás de dinheiro, realização

profissional e de um lugar ao sol. Por ela, damos o melhor de nós: ajudamos
o próximo, fazemos amigos, criamos filhos, cultivamos o espírito e passamos
tanto tempo à procura do amor. E também o pior: a avareza, o egoísmo, a
tendência espúria de explorar os mais fracos. É o bem mais desejado. Para
viver infeliz, de que vale todo o dinheiro do mundo? - reza a sabedoria
popular.
A felicidade continuada, infelizmente, é privilégio apenas da infância. Só as

crianças conseguem ser felizes por dias inteiros, entretidas nas brincadeiras,
perdidas nos emaranhados da imaginação. Na fase adulta, ela é pássaro de
voo ágil que nos visita já pronto a bater asas assim que o primeiro
pensamento incômodo nos vier à mente. Ah, como éramos ou como seremos
felizes. A saudade dos tempos em que a boa ventura fazia parte do cotidiano
é fruto de uma armadilha da memória, função cerebral mestre em editar fatos
passados. As pequenas frustrações, os sofrimentos banais, as inquietudes e
os medos infundados que atormentam a infância e a adolescência, a memória
apaga; sobrevivem apenas as lembranças carregadas de emoção. A vida se
transforma numa sucessão de problemas a reclamar soluções urgentes, em
vez de se apresentar como de fato é: um mistério impenetrável e encantador.
A impressão de que a vida é uma montanha a ser escalada para

chegarmos ao ápice na juventude, para depois seguir ladeira abaixo na
direção de um vale de lágrimas povoado pela decrepitude e pelo sofrimento
físico que precede o fim, é falsa. Não é dessa forma que os seres humanos
encaram a própria existência. Fiz esse preâmbulo filosófico-botequinesco,
leitor condescendente, para comentar um artigo publicado no The Economist.
Anos atrás, no pequeno reinado asiático do Butão, foi criado o Índice

Nacional de Felicidade, com o objetivo de medir o grau de satisfação do povo,
como complemento dos indicadores econômicos clássicos: PNB, renda per
capita, consumo de energia, etc. Recentemente, governantes europeus se
interessaram por esse índice. Pesquisas realizadas em 72 países pelo
Eurobarometer, pela America’s General Social Survey, pelo Instituto Gallup e
por diversas Universidades forneceram dados curiosos. Por exemplo, entre
os cidadãos com 62 anos, os ucranianos são os mais infelizes do mundo.
Entre os de 35 anos, a infelicidade máxima é a dos suíços, apesar da riqueza.
Em todos os países, os índices de bem estar emocional começam a cair a
partir dos 18 a 21 anos. A queda se acentua depois dos 30, para chegar ao
nível mais baixo ao redor dos 46 anos, em média. A partir dessa idade, a
curva se torna ascendente, e não para mais de subir. Na faixa dos 65 aos 70
anos, os índices já voltaram aos valores dos 18 anos, para ultrapassá-los
com folga no período que vai até os 85 anos. O bem estar emocional, que
despenca até os 46 anos e atinge níveis máximos à medida que mulheres e
homens envelhecem, constitui fenômeno universal. Vale para os Estados
Unidos e para o Zimbábue.
Os resultados continuam estatisticamente significantes depois de

corrigidos de acordo com os níveis de renda, de emprego e do número de
filhos, sugerindo que não ocorrem como consequência de fatores externos,
mas de mudanças individuais associadas ao processo de envelhecimento. Os
mais velhos são mais hábeis para resolver conflitos, aceitam com mais
naturalidade as frustrações e lidam melhor com as emoções negativas. A
consciência de que a vida se aproxima do fim estabelece prioridades, não há
mais tempo para desperdiçar energia com o supérfluo, é preciso concentrar
as ações na busca do que é essencial à felicidade.

Autor do best-seller “Estação Carandiru” (Companhia das Letras), DRAUZIO
VARELLA é médico cancerologista; Site Drauzio Varella.

Foto:  Zé Paulo Cardeal/TV GLOBO

Drauzio Varella

OPINIÃO / SAÚDE / BEM-ESTAR

Feliz Ano Novo
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Marcia Rodrigues -
Como surgiu a sua ideia de
lançar candidatura para a
presidência?
Eduardo Breder - Surgiu
da insatisfação de 64
associados que compõem a
Chapa Oposição, bem como
de inúmeros sócios, que não
concordam com a forma que
a atual administração
(Situação) está gerindo a
receita do clube.

MR - Por que o sócio do
Comary deve votar na Chapa
Oposição?
EB – O sócio deve votar na
Chapa Oposição para que
tenha a imediata
contrapartida da taxa de
manutenção que paga
mensalmente, pois, nos
últimos quatro anos, a atual
administração (Situação) não
ofereceu nada além do que
foi deixado pela diretoria
anterior, até pelo contrário,
reduziu ao mínimo os eventos
sociais e culturais.

MR - Em suas propostas
você montou alguns pilares
que considera fundamentais
para a reconstrução do
Comary. Poderia explicá-los?
EB - A razão de existir o
clube é para que o sócio tenha satisfação de frequentá-lo.
Assim, a principal meta é comprometer a diretoria no sentido
de agir e fazer agir de forma que o associado seja bem
recebido na portaria e secretaria quando chega ao clube.
Que fique bem acomodado nas dependências e no
estacionamento. Que seja bem atendido pelos
colaboradores enquanto permanecer no clube. Que tenha
prazer em consumir bebidas e alimentos nos bares e
restaurantes. E que tenha prazer de participar dos eventos
sociais, culturais e esportivos.

MR - Um item importante do seu projeto de campanha é a
academia. O que isso significa na prática?
EB - Pretendemos oferecer aos associados matriculados

na academia, nas escolas de
artes marciais e esportivas,
condições mais favoráveis
tanto nos equipamentos
quanto nas mensalidades,
visando reduzir os valores
atualmente cobrados.

MR - Quais outros projetos
para os sócios?
EB - Dentre os projetos
posso destacar o Pregão
Eletrônico. O que vem a ser
isso? A proposta consiste na
coleta de preços via internet,
através do próprio site do
clube Comary, tornando
pública e transparente a
forma de licitação dos gastos.
Esta forma de coleta de
preços fará com que haja
uma concorrência justa entre
os fornecedores e
prestadores de serviços,
reduzindo sensivelmente as
despesas do clube aos olhos
dos associados, que terão ao
seu dispor a qualquer
momento a consulta dos
preços oferecidos ao clube.
Com a implantação desse
sistema os associados
poderão certificar-se de que
não haverá favorecimento de
empresa A ou B, bem como
não restará desconfiança de
que o preço aplicado foi o

melhor. A busca da eficiência energética é outro projeto
importante para nós, pois, além do alto gasto com as contas
de consumo de energia elétrica, há um enorme desperdício
de água. Assim, pretendemos implantar o sistema de
captação de energia solar para utilização em todos os
setores do clube, em especial para aquecimento da piscina,
coleta de água das chuvas e do sistema hidráulico existente
para tratamento e reutilização nos setores que for permitido.
Reforma do Campo de Futebol Oficial, com substituição de
todo o gramado, adequação dos drenos, implantação de
sistema eletrônico de irrigação. Também criação de um mini
Parque Aquático Infantil e modernização do toboágua
existente e do Parque Infantil. Melhor gestão do
estacionamento. Melhor gestão dos bares e restaurantes, a

O gasto de quase meio milhão de
reais na obra da cobertura da praça
de alimentação colocou boa parte
dos sócios contra a atual diretoria

do clube (Situação). Com a
proximidade da eleição presidencial,
marcada para dezembro, as coisas
também podem complicar para o

candidato da Situação, Oseias Rios
(que está sendo apoiado pelo atual
presidente do clube Marco Barreto),
caso a sua chapa seja associada aos

erros administrativos da atual
gestão do clube.

Foto: David Rodrigues/Dr Magazine
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fim de proporcionar aos associados
pratos especiais e cardápio ‘vida
saudável’. Desenvolver eventos sociais
e culturais, em especial para as
crianças e adolescentes, com
recreação e ‘balada teen’, e, para os
adultos, eventos musicais e de humor
em pelo menos uma vez por mês.

MR -É possível aumentar a receita do
clube sem afetar o bolso do sócio?
EB - Sim, com uma gestão de
marketing profissional, obtendo
patrocínios, verbas e incentivos fiscais
disponíveis para associações como o
clube Comary, previstas na legislação
pertinente.

MR - Como observa a atual relação
entre clube Comary e sócios?
EB - Observamos uma relação
desgastada, dentre vários motivos, em
especial pelo gasto excessivo com a
obra para cobertura da praça de
alimentação.

MR - O sócio, então, não está sendo
bem tratado para você?
EB - O sócio não está sendo tratado
como deveria, visto que, apesar do
clamor social de cerca de 140
associados, que manifestaram seu
descontentamento por meio de abaixo-

assinado enviado ao Conselho
Deliberativo do Clube, não foi tomada
nenhuma providência no sentido de
reavaliar e reduzir o custo e gastos da
obra de aproximadamente 150 m2  da
praça de alimentação. A referida obra
teve valor inicial de quase R$ 380 mil,
o qual foi, posteriormente, acrescido
em aproximadamente R$ 50 mil. Ou
seja: o custo está em quase meio
milhão de reais.

MR - O que fazer para melhorar essa
relação?
EB - Receber e atender melhor o
associado, bem como conduzir a
administração com transparência,
principalmente no que se refere a
gastos com a folha de pagamento dos
colaboradores, manutenção e obras,
convocando associados que não
fazem parte da diretoria para participar
de comissões específicas.
MR - Quais foram os principais erros
da atual gestão do clube?
EB - Os erros mais latentes foram:

comprometimento excessivo da receita
do clube com a obra para cobertura da
praça de alimentação. Aumento
excessivo da taxa de manutenção
após ter sido dado sinal para obra da
praça de alimentação. Fechamento por
aproximadamente 90 dias do Campo
de Futebol Oficial para reforma e
reabertura sem ter sido realizado o
serviço necessário. Falta de eventos
sociais e culturais para todas as faixas
etárias nos últimos quatro anos.
Desativação (em 2012) da recém
inaugurada Lan House, sucateamento
dos equipamentos e falta de utilização
do espaço pelo mesmo período. Falta
de gerência da diretoria com o
estacionamento, bares e restaurantes.
Falta de atenção com o piso enrugado
da piscina aquecida. Falta de
informação aos associados das
condições do contrato oneroso firmado
com a Rede Globo de cessão de
espaços do clube durante a Copa do
Mundo.  Descumprimento de quase
todas as promessas de campanha.
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Para Eduardo Breder e Luciano Ramos, a reforma política no
clube é imprescindível e precisa refletir a vontade do sócio, que

deseja um Comary melhor, com mais democracia em suas
decisões, com mais participação do associado, e que ele [sócio]

tenha a chance de ser mais ouvido.

O ‘PREGÃO
ELETRÔNICO’ é uma
das iniciativas propostas
pela chapa Oposição para
preservar e divulgar, de
forma transparente, os
gastos do clube na
contratação de serviços. 
O plano prevê que todo
empresário, com atuação
dentro ou fora da cidade,
possa ter a chance de
apresentar seu produto
ou serviço em página
específica no site do clube,
sem que ocorra
favorecimento de empresa
A  ou B.







Na coluna passada, você teve a oportunidade de saber como
acontece uma entrevista inicial entre a psicopedagoga e uma
responsável de um aluno, encaminhado pela escola para uma
avaliação psicopedagógica clínica. Terminamos aquela matéria com
a responsável se sentindo acolhida, compreendida e aceitando a
necessidade de seu filho passar por essa avaliação.
O objetivo daquela matéria foi desmistificar a Psicopedagogia

Clínica porque muitos, por falta de conhecimento, fazem uma
imagem fantasiosa da psicopedagogia: “é para quem tem graves
problemas mentais”; “meu filho será excluído pelos colegas, se
souberem que ele tem acompanhamento psicopedagógico”; “isso
não vai resolver nada”. Com certeza, são fantasias.
A Psicopedagogia Clínica busca entender a causa de uma

dificuldade de aprendizagem ou de um comportamento que esteja
interferindo na aprendizagem. Quisera todos os que apresentam
essa dificuldade ou comportamento pudessem fazer essa avaliação.
A Psicopedagogia é uma grande auxiliar para escola e para

família porque ao lidar individualmente com o sujeito (aluno) tem
mais condições de encontrar a causa daquela dificuldade ou
comportamento, realizando, assim, um trabalho específico com o
sujeito para a superação, e fazendo os encaminhamentos e

orientações necessários tanto para a escola quanto para a família.
Ou seja, a psicopedagogia não trabalha sozinha, ela faz parte de
uma parceria em prol do êxito do sujeito ao superar sua dificuldade.
No caso do menino da matéria anterior, ele fez a avaliação

psicopedagógica, onde os aspectos cognitivos (como se aprende),
afetivos, sociais e motores são avaliados, além da visita à escola
pela psicopedagoga com o objetivo de saber como é a vida escolar
dele, coletando dados importantes sobre ele e sobre a prática
pedagógica realizada pela escola. Mais uma entrevista familiar foi
necessária para que a psicopedagoga tomasse conhecimento da
dinâmica daquela família.
O resultado dessa avaliação, que leva, em geral, 1 mês, foi muito

esclarecedor para a família, para a escola e para o menino. Um
ponto importante e fundamental foi o estabelecimento da relação
positiva entre a psicopedagoga e o menino. Um psicopedagogo
sabe que sem essa relação positiva nada acontece; a afetividade e
a confiança são a base do nosso trabalho porque garantem
abertura, disponibilidade interna e cooperação por parte do sujeito.

DENNY KNOCH é colunista Dr Magazine 
Pedagoga/Psicopedagoga 

dknoch@drmagazine.com.br

DennyKnoch

Parcerias que dão certo



Olá, amigos:
Seguindo nosso caminho, nesta edição informo que

conquistamos com a equipe feminina adulta o bronze na 3ª
etapa do Campeonato da LIVERJ, recuperando a posição
que detínhamos até o ex-técnico propositalmente a levar
para derrota na etapa anterior. Realizamos o TORNEIO
ATV 4 X 4 LIVRE, cujas disputas puderam mostrar a
evolução do nosso trabalho, permitindo comparar atletas
das nossas escolinhas com outros mais experientes.
Competentemente, a equipe ATV MASTER 50+ feminina,
campeã do primeiro turno e do segundo turno invicta,
orientadas pela técnica Sandra Lima, conquistou o
CAMPEONATO CARIOCA DE VÔLEI MASTER DE 2015,
EDIÇÃO RIO 450 ANOS, em jogos disputados frente a
equipes como Carioca Vôlei Master e Fluminense,
seguintes nas colocações. E vamos para o brasileiro de
Saquarema, com perspectiva de sucesso maior que em
anos anteriores. Boa sorte a todos!

Abraço fraterno!
Djalma Rodrigues

ATV MASTER 50+ feminina, campeã do primeiro turno e
do segundo turno invicta. Foto ATV. 

Equipe feminina adulta. Bronze na 3ª etapa do
Campeonato da LIVERJ. Foto: ATV.

e VAMOS que
VAMOS...

L I V ER J  e  C A R I OCA
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Ao final do Torneio, um sorteio distribuiu brindes para os atletas, oferecidos pelos nossos patrocinadores. Foto 01: Equipe Flamenguistas
Detonando (campeã/feminino); Foto 02: Equipe Vôlei Ativo (vice-campeã/feminino); Foto 03: Equipe Sem Nome (campeã/masculino); Foto

04: Equipe Lilás (feminino); Foto 05: Equipe Mão na Lata (vice-campeã/masculino); Foto 06: Equipe Mão na Lata (feminino). Fotos: ATV.

4X4
C O PA  AT V

No último 18 de outubro, aconteceu a COPA ATV 4X4 LIVRE,
realizada no Centro Educacional Helena Paula Tavares
(CEHPT), em Teresópolis (RJ), na categoria livre, com equipes
masculinas e femininas. O Torneio contou com o patrocínio de
Andaimes Predial e o apoio de Casa Soraya, Papelaria Globo

e Cabelo, Corpo e Cia. Foi um domingo bastante divertido,
com disputas emocionantes. Na categoria feminina foi
campeã a equipe Flamenguistas Detonandoe vice-campeã
a equipe Vôlei Ativo. Na masculina foi campeã a equipe Sem
Nome e vice-campeã a equipe Mão na Lata.

05 0604

030201
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“Publicar tudo em livro – sem qualquer corte – foi a melhor
maneira de dividir com o público tudo o que ouvi”. Dessa
maneira, o jornalista Geneton Moraes Neto inicia esta
entrevista exclusiva, para falar de um de seus mais
oportunos e instigantes títulos publicados sobre a política no
Brasil: Dossiê Brasília – Os Segredos dos Presidentes. O
livro lançado em 2005 pela Editora Globo, já ocupou o
primeiro lugar na lista dos mais vendidos na área de não-
ficção na Veja, Folha de São Paulo, O Globo e Época. 
Em um País de democracia jovem, envolto em sucessivas

crises de legitimidade do poder, Dossiê Brasília – Os
Segredos dos Presidentes é um convite à reflexão sobre o
processo político brasileiro por meio da experiência de
quatro personagens que viveram a glória e as dificuldades
do cargo mais importante da Nação. A obra surgiu a partir de
uma série de entrevistas com ex-presidentes exibidas pelo
Fantástico em 2005. As revelações de José Sarney,
Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique
Cardoso, em entrevistas sempre marcadas por análises de
dimensão histórica, ganharam desenvoltura em 272
páginas. O livro traz, na íntegra, o que o programa de

televisão mostrou em parte. Revela ainda relatos de
entrevistas anteriores com os ex-presidentes militares
Ernesto Geisel e João Baptista Figueiredo, além de uma
conversa com o ex-presidente Lula, realizada em 1979,
enquanto metalúrgico, em sua primeira visita como homem
público em Pernambuco. “A instituição da presidência da
república é cercada por uma forte carga dramática no Brasil.
Basta ver os momentos descritos pelos ex-presidentes”.
Nascido em Recife em 1956, Geneton Moraes Neto é

jornalista desde 1972. Começou na profissão sob o regime
de Emílio Garrastazu Médici no Diário de Pernambuco.
Trabalhou como repórter no Brasil e no exterior. Tem 11
livros de entrevistas e reportagens publicados, sendo dois
em parceria com Joel Silveira. Desde o início dos anos 80
na Rede Globo de Televisão, Geneton foi editor-chefe do
Fantástico. Atualmente suas reportagens podem ser
acompanhadas em seu blog no G1 – Dossiê Geral: o blog
das confissões.
Leia agora o que este inquieto jornalista tem a dizer sobre

as revelações dos presidentes José Sarney, Itamar Franco,
Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso.

Dossiê Moscou
“Tenho uma
predileção especial
pelo ‘Dossiê
Moscou’. Descrevo
no livro o que
aconteceu na Rússia
no dia em que o país
viveu pela primeira
vez uma eleição
direta para
presidente da
República. Posso
dizer: ‘meninos, eu
vi’. Porque eu estava
lá, em Moscou, como
enviado especial do
jornal O Globo. Vi
uma cena histórica:
pela primeira vez, um
ex-líder soviético,
Mikail Gorbachev,
participava de uma
eleição. Não é todo
dia que um repórter
tem uma chance de
ver a História
acontecer ao vivo,
diante de seus olhos.” 

Foto: ABr Foto: ABr
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“Tentarei
arrancar de
LULA

informações
que ele hoje
guarda em
segredo.”
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Marcia Rodrigues - A obra é
considerada um verdadeiro tesouro
histórico. Além de relatos exclusivos
dos quatro presidentes, você também
inclui algumas de suas entrevistas
antigas com ex-presidentes militares e
com o ex-presidente Lula, na época
um operário sonhador na luta por um
Brasil mais justo. Por que resolveu
pegar todo esse material e transformá-
lo numa obra quase que
documentária?
Geneton Moraes Neto - Eis um
drama de quem trabalha em televisão:
o que é visto por milhões de
espectadores pode desaparecer no ar
em questão de minutos. Mas o que é
publicado em livro fica para sempre.
Quando terminei de gravar a série de
entrevistas com os ex-presidentes
brasileiros, vi que tinha um tesouro
nas mãos: horas e horas de
depoimentos sobre os bastidores do
poder. Era impossível usar tudo no
programa, por absoluta
impossibilidade de tempo. Publicar
tudo em livro – sem qualquer corte –
foi a melhor maneira de dividir com o
público tudo o que ouvi. 

MR - O que concluiu desse conjunto
de confissões?
GMN - Um detalhe me chamou a
atenção: a instituição da presidência
da república é cercada por uma forte
carga dramática no Brasil. Basta ver
os momentos descritos pelos ex-
presidentes: José Sarney tomou a
decisão de renunciar ao cargo. Não
levou a decisão adiante. Fernando
Collor ficou sozinho no gabinete
presidencial, no escuro, no momento
em que a Câmara dos Deputados
votava a abertura do processo de
impeachment. Itamar Franco recebeu
uma proposta para fechar o
Congresso. Fernando Henrique foi
assaltado por um sentimento terrível:
o de conviver, na presidência, com

fatos que lhe fugiam do controle, como
foi o caso da crise das Bolsas de 1999. 

MR - Os ex-presidentes abriram o
jogo por motivos políticos ou por
simples desabafo de suas épocas de
governabilidade?
GMN -A iniciativa de procurar os ex-
presidentes foi nossa. Tivemos a sorte
de receber uma resposta positiva de
cada um dos quatro. O desafio que
apresentamos aos ex-presidentes foi:
que segredos eles tiveram de guardar
quando estavam no poder, mas que
agora poderiam revelar ao Brasil?
Nossa investida foi bem-sucedida.

MR - Num dado momento, o
presidente Sarney relembra um
boeing que um sequestrador queria
jogar sobre o Palácio do Planalto, em
1988. O que essa cena lembra o
atentado terrorista as torres gêmeas
de New York?
GMN - De fato, há uma coincidência.
O desempregado maranhense que
sequestrou um Boeing de passageiros
ameaçou jogar o avião sobre o
Palácio do Planalto. O (quase)
atentado ocorreu em 1988. A gente
pode dizer que ele foi, tristemente, um
antecessor de Mohamed Atta.

MR -Qual dos ex-presidentes foi mais
arredio nas confissões?
GMN -Entre idas e vindas, encontros
e desencontros, tivemos de esperar
quatro meses pela entrevista com o
ex-presidente Itamar Franco. Mas a
espera valeu. Um ex-presidente que
não era dado a fazer confissões
terminou concedendo uma entrevista
reveladora.

MR - Em algum momento durante as
entrevistas você se surpreendeu com
o material que tinha nas mãos?
GMN - O jornalista não pode, sob
hipótese alguma, perder a capacidade

de se espantar diante dos fatos. É o
que tento fazer no exercício da
profissão. O fato de eu não ser
repórter político só me ajudou. Minha
curiosidade sobre os bastidores da
presidência foi redobrada. Os ex-
presidentes, afinal, pertencem a uma
categoria especial de celebridades:
aquelas que jamais deixarão de ser
notícia. O que me moveu, ao procurá-
los, foi essencialmente a curiosidade
de repórter. 

MR - Como jornalista experiente,
como explica a atitude de um
presidente em gravar fitas pessoais?
Seria uma autodefesa?
GMN - Quem usou o recurso de
gravar fitas cassete ao fim de cada dia
de trabalho no Palácio do Planalto foi
o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso. Eu diria que, ao tomar esta
providência, ele prestou um belo
serviço à memória brasileira. A História
do Brasil agradeceria se todos os
presidentes cometessem gestos
parecidos. 

MR -Você abre o livro escrevendo: “O
Brasil não é para amadores. Nunca
foi. Aqui, o que parece improvável
acontece. O que é dado como certo
não se confirma. O razoável é tido
como loucura”. O que quis expressar
com essas palavras?
GMN - Eu apenas quis chamar a
atenção para as surpresas que a
história política brasileira reserva para
os estudiosos. Nossa História não é
linear. É feita de crises, avanços,
recuos, solavancos. Ouvi uma boa
frase: o Brasil é um país tão
surpreendente que até o passado é
imprevisível. Quem revirar o passado
certamente terá motivos para se
surpreender. O livro Dossiê Brasília
apresenta uma coleção de fatos que
confirmam esta suspeita.
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MR - Você disse, numa de suas
entrevistas, que uma das funções do
jornalismo é produzir informação, em
curto prazo, e memória em longo
prazo. Podemos então dizer que esse
livro, em especial, enquadra-se nessa
segunda definição?
GMN - Dossiê Brasília, o livro,
cumpre o papel de preservar para o
futuro um material que foi apresentado
ao público através de um meio
impactante, mas fugaz, como é o caso
da televisão. 

MR – Sendo um jornalista respeitado
não só pela mídia informativa como
também por autoridades, acredita que
pode vir a conseguir do ex-presidente
Lula declarações de igual peso
político?
GMN - Obrigado pela referência
pessoal. O que posso dizer é que
tentarei arrancar de Lula informações
que ele hoje guarda em segredo. É o
papel que me cabe como repórter. 

MR - De Collor até FHC, o que
dessas confissões, caso fossem
executadas, poderiam ter afetado o
Brasil?
GMN -É possível imaginar o impacto
que teriam, por exemplo, a possível
renúncia do ex-presidente Sarney, o
suicídio de Fernando Collor ou o
fechamento do Congresso no governo
Itamar Franco. São histórias que
poderiam ter acontecido, mas,
felizmente, não aconteceram. O
Dossiê Brasília traz os detalhes.

MR - O livro tem um anseio por
acordar essa ‘massa brasileira’ para a
história política nacional?
GMN - Eu não teria a pretensão de
achar que o Dossiê Brasília irá
‘acordar a massa’. Mas posso dizer,
sem medo de errar, que o livro é um
belo documento sobre os bastidores
do poder. É uma maneira de conhecer

nossa história recente. A resposta do
público não poderia ser melhor: o livro
– sobre um tema que poderia ser
considerado árido, a política – já
ocupou o primeiro lugar na lista dos
mais vendidos na área de não ficção
na Veja, Folha de S.Paulo, O Globo e
Época.

MR - Você teve a oportunidade de
assistir a corredores da morte em
prisões norte-americanas, de
entrevistar astronautas que pisaram
na Lua, o co-piloto que lançou bomba
atômica sobre Hiroshima, e falar com
o assassino do líder negro Martin
Luther King. O jornalista é um ser
privilegiado?
GMN -Todo jornalista pretende ser os
olhos e ouvidos do público. Nosso
papel é satisfazer a curiosidade da
maioria. Não posso negar que é um
privilégio ter tido a chance de
entrevistar longamente personagens
fascinantes, como estes que você
citou. Mas o jornalista deve sempre se
policiar para não cair na ilusão de que
ele faz parte deste mundo de
celebridades. Não faz. O repórter deve
sempre incomodar os outros, no bom
sentido. Sempre me lembro da lição
de um editor inglês, um conselho
ferino que ele dá aos repórteres:
“Quando estiver ouvindo presidentes
e ministros, líderes sindicais e
empresários, iogues e delegados, o
repórter deve sempre perguntar a si
mesmo: por que será que estes
bastardos estão mentindo para mim?”. 

MR - Paulo Nogueira, no site
‘Observatório da Imprensa’, escreveu:
“Cada vez que um jornalista sela uma

amizade com alguém que faça parte
do universo que ele cobre, a vítima é o
leitor”. Você concorda que há esse
risco?
GMN - Concordo. O jornalista – em
última instância – deve ser um animal
solitário. Amizade entre repórter e
entrevistado é prejudicial, na maioria
das vezes. Já vi entrevistas que
parecem conversa de comadre: um
levantando a bola pra outro. O repórter
precisa destilar um pouco de veneno.
A dose não precisa ser letal. Repórter
amigo da fonte jamais tratará de
temas incômodos. É o fim para um
profissional. Quem age assim vira
assessor de imprensa do entrevistado.
Errado. Errado. Errado.

MR -Qual será seu próximo ‘Dossiê’?
GMN - Ainda não sei. Mas devo
organizar um volume com textos de
Paulo Francis. Tive a sorte de conviver
profissionalmente com ele. Ninguém
precisa concordar com o que ele dizia,
mas não se pode negar que Paulo
Francis deixou uma contribuição
importantíssima para nossa imprensa.
Francis reclamava de que o Brasil não
tinha desenvolvido uma tradição: a de
uma prosa clara e instruída. O que ele
fez, no Jornalismo, foi contribuir para
que o Brasil tivesse, na imprensa, uma
prosa clara e instruída, algo que faz
falta à nossa literatura. Influenciou
uma geração inteira. Não é pouco.
Francis era o antídoto perfeito para
algo que ele próprio diagnosticou:
“Nossa imprensa: previsível,
empolada, chata – meu Deus, como é
chata.” Francis, repito, era o contrário:
não era previsível, não era empolado,
não era chato. Inspirado em Francis,
digo que devemos fazer um esforço
imenso para não sermos jornalistas
previsíveis, empolados e chatos.
Dificilmente conseguiremos. Mas a
tentativa já valerá o esforço. É o que
faço todo dia.
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Quando o assunto é o festival
PoÊterÊ, o professor Jorge Bragança,
presidente do Conselho e
Coordenador Geral do Centro Cultural
FESO Pro Arte, não esconde o seu
entusiasmo: “O festival PoÊterÊ
celebra a cultura brasileira, um evento
que tornou-se conhecido atravessando
os limites do município. O momento da
cultura brasileira é o nosso PoÊTerÊ!”,
diz o professor Jorge Bragança.
Em suas 14 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. O festival
consiste em apresentações de sarau
poético, shows musicais, performances
e dramatizações, filmes e debates,
apresentações de dança e exposições
de arte. “O PoÊTerÊ é um festival,
vamos dizer, uma verdadeira maratona
da cultura brasileira. É através desse
evento que temos a oportunidade de
homenagear grandes nomes da nossa

cultura e artistas de Teresópolis.
Acredito que a sociedade é sensível a
tudo que é bom”, acrescenta o
professor Jorge Bragança.
Neste ano, o PoÊterÊ entra em sua

15ª edição, e acontece no espaço do
Centro Cultural FESO Pro Arte
(CCFP), dia 21/11, a partir das 9h. No
encontro, mais de mil pessoas, entre
profissionais da arte e visitantes, vão
trocar experiências sobre o tema deste
ano: “2015 no Carnaval da Poesia”. O
homenageado já foi escolhido: Domício
Proença Filho, professor, crítico,

acadêmico e secretário-geral da
Academia Brasileira de Letras (ABL).
Tonico Pereira e Lucélia Santos
também estão na programação do XV
PoÊterÊ. Tonico marcará presença
encenando “Fragmentos de Navio
Negreiro”, de Castro Alves.
“O PoÊterÊ, é um evento único, uma

verdadeira festa da arte e da poesia. É
um orgulho muito grande poder
participar dessa importante iniciativa da
nossa Instituição", define  a
Coordenadora Cultural do CCFP,
Michelle Bronstein.

PoÊterÊ:
uma
maratona
da cultura
brasileira
Tonico Pereira e
Lucélia Santos estão
na programação

POR MÁRCIA RODRIGUES, com

informações GECOM/UNIFESO

O Centro Cultural FESO Pro Arte proporciona
essa visão de mundo, seja na arte, na cultura, na
literatura, na filosofia, ou em outras formas mais.
(Professor Jorge Bragança, presidente do Conselho e Coordenador Geral

do Centro Cultural)

“
”



A Pro Arte Teresópolis foi fundada
em 1950, uma instituição de
importância vital na área da arte, da
cultura e da música, mantida com
recursos do governo alemão. Por
quase 40 anos passaram por ali os
maiores maestros e artistas plásticos,
como Heitor Villa-Lobos e Hans-
Joachim Koellreutter.  O professor
Jorge Bragança descreve Koellreutter
como “uma figura excepcional no
meio da música, um grande
compositor e regente, que tive a
oportunidade de conhecer”.
O grande projeto de seu patrono

fundador, o comendador Theodor
Heuberger, foi o Curso Internacional
de Férias Pro Arte de Teresópolis, que
teve sua primeira edição em 1950 e a
última em 1989. O curso era realizado
em janeiro e fevereiro, e atraía
pessoas não só da cidade mas
também do Brasil inteiro e ainda de
outros países. 
“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 a seus estudos na
Europa”, explica o professor

Bragança. Com a queda do muro de
Berlim, em 1989, a 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
Fundação Educacional Serra dos
Órgãos (FESO), mantenedora do
Centro Universitário Serra dos Órgãos
(UNIFESO). Levei essa proposta para
o presidente na época, o senhor
Costantino Ottaviano, e ele ficou
deslumbrado com a ideia”, recorda. 
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 até agora. 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 em nossos
cursos. Temos ainda eventos gratuitos
e de grande repercussão”, comenta. 

O professor Jorge Bragança conta
que, ao assumirem a Pro Arte,
perceberam que havia um enorme
patrimônio documental. “Eram
partituras de músicas, cartas,
fotografias com grandes
personalidades da história da arte, e
esses documentos, 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”, cita. 
Foi então que concluíram que era

preciso resgatar esse passado
histórico. Em 2012, o UNIFESO
apresentou um projeto para o governo
do Estado do Rio visando obter
recursos financeiros para a
recuperação do acervo musical e
histórico da fundação Theodor
Heuberger. A iniciativa de preservação
do acervo foi então aprovada. 
“Demos início a esse trabalho com

a contratação de mão de obra
especializada para restaurar toda
essa documentação. Conseguimos
expor todo esse material para a
sociedade, numa espécie de
minimuseu, que hoje tem espaço no
CCFP”, diz.   
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Ligações

Perigosas
CGCOM

FOTOS: TV GLOBO/ARQUIVO

Amor e sedução marcam
próxima minissérie da Globo



Em um ambiente de luxo e
sofisticação, um homem e uma mulher
estabelecem jogos de sedução sem
qualquer compromisso com os
envolvidos. Como passatempo, eles
tecem planos e metas para provar que
não são manipuláveis e descartáveis
como os outros, e que podem controlar
os sentimentos. ‘Ligações Perigosas’,
próxima minissérie da Globo, retrata o
embate entre a malícia e a
ingenuidade, o desejo e a virtude, a
perversidade e o amor. Escrita por
Manuela Dias com supervisão de texto
de Duca Rachid, direção geral de
Vinícius Coimbra e direção de núcleo
de Denise Saraceni, a minissérie tem
previsão de estreia para janeiro de
2016.
‘Ligações Perigosas’ é uma

adaptação do clássico francês “Les
liaisons dangereuses”, de Choderlos
de Laclos, marco do início do romance
moderno na literatura mundial. Depois
de versões para o cinema e o teatro, a
história será contada na TV em dez
capítulos. “É a adaptação mais longa
já feita até agora. Todas as outras
tiveram que condensar um livro de
mais de quinhentas páginas em cerca
de duas horas. A minissérie vai
conseguir mostrar, por conta do
formato, mais do que filmes e peças
conseguiram até hoje”, afirma o diretor
Vinícius Coimbra.
A autora Manuela Dias escolheu

trazer a história para o Brasil de 1928.
“A década de 1920, com seus ‘anos
loucos’, é um grito de liberdade.
Pudemos dar aos protagonistas uma
personalidade arrojada usando bases
históricas – eles são personagens
avant garde numa cidade pequena no
sudeste do Brasil”. O diretor
acrescenta: “É uma cidade portuária
próspera, com um grande teatro, que
recebe influência da cultura europeia.

A gente escolheu um lugar fictício para
abarcar esses conceitos de luxo e de
vanguarda que a gente tinha pensado”.
“Ao mesmo tempo, por ser uma época
de ruptura de costumes, o eco dos
antigos valores tem espaço para
ressoar. Essa espécie de ‘pororoca
histórica’ fortalece o conflito entre os
personagens mais avançados e os
mais retrógrados”, completa Manuela.
Entre os personagens mais

avançados, está Isabel D´Ávila de
Alencar (Patrícia Pillar), uma viúva
linda, rica e de ótima reputação. Mas,
por trás da imagem ilibada, existe uma
mulher dissimulada e manipuladora,
que usa as pessoas e as descarta
quando convém. “Ela não sente
remorso nem culpa, e tem um desejo
de vingança sobre o sexo masculino
que é fundamental pra personagem – o
objetivo da vida dela é se sobrepor aos
homens, é exercitar esse domínio
sobre eles”, analisa Vinícius Coimbra.
Isabel é amante de Heitor

Damasceno (Leopoldo Pacheco), rico
comerciante que nunca se casou. Ela

se diverte com a convicção de que logo
será pedida em casamento. Mas a
empáfia desmorona quando Heitor
pede a mão da jovem – e virgem –
Cecília (Alice Wegmann), sobrinha de
Isabel. Ingênua e curiosa, a menina
vira um joguete nas mãos da tia, que a
usa para se vingar. 
A viúva conta com a cumplicidade do

ex-amante, o bon vivant Augusto de
Valmont (Selton Mello). Libertino
convicto, ele aceita a missão sem se
importar com os sentimentos do amigo
Felipe (Jesuíta Barbosa), um romântico
professor de música que se apaixona
por Cecília (Alice Wegmann). Mas a
“tarefa” não é difícil o suficiente para
entreter o conquistador, que impõe a si
outro desafio: seduzir Mariana
(Marjorie Estiano), uma mulher casada
e devota que passa uma temporada na
Quinta de Consuêlo (Aracy
Balabanian), tia de Augusto. Distante
do marido, que viaja a trabalho, e à
mercê dos galanteios, Mariana passa
a viver entre o dilema de resistir ou se
entregar. O tormento aguça o interesse
de Augusto, que se empenha cada vez
mais na conquista. Tanta dedicação
acaba tendo efeito inesperado.
Augusto se apaixona profundamente
por Mariana e acaba conhecendo o
amor verdadeiro. 
“Enquanto os personagens estavam

setorizados entre a luxúria e a
devoção, todos estavam em
segurança. O amor é a força
desestabilizadora que corrompe e
enfraquece Augusto, Mariana, Cecília,
Felipe e até a própria Isabel, incapaz
de senti-lo de forma plena”, analisa a
autora Manuela Dias. As relações entre
os personagens despertam
sentimentos reprimidos, subvertem
valores e desconstroem a imagem
burguesa de uma vida guiada pela
“moral” e pelos “bons costumes”.

‘Ligações Perigosas’ é uma
adaptação do clássico francês
“Les liaisons dangereuses”,
de Choderlos de Laclos,
marco do início do romance
moderno na literatura
mundial. A autora Manuela
Dias escolheu trazer a história
para o Brasil de 1928. A
próxima minissérie da Globo
tem previsão de estreia para
janeiro de 2016. Entre os
personagens: Isabel D´Ávila
de Alencar (Patrícia Pillar),
Cecília (Alice Wegmann) e
Mariana (Marjorie Estiano).
Fotos: TV Globo/Divulgação.
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1. O amor é o meu país. Há muito me dei conta da importância das
trilhas sonoras, de letra e música que povoam nossas vidas através
dos festivais, do rádio, da TV, da Internet. Eu ainda era garoto na
época dos festivais, mas me lembro muito bem dessa musica do
Ivan Lins. Ficou em 2o lugar no Festival Internacional da Canção
(FIC) de 1970. Mas falava de amor e foi intensamente vaiada;

2. Sabiá. Dois anos antes, em 1968, no mesmo FIC, Sabiá, música
de Tom Jobim & Chico Buarque ficou em primeiro, interpretada por
Cynara e Cybele. Bolas. Mais uma música muito bonita. Mas falava
de amor e saudade e foi intensamente vaiada;

3. A Banda. Foi em 1966. No Festival da TV Record. De Chico
Buarque, interpretada por ele e pela Nara Leão ficou em primeiro
lugar, mas dividiu este primeiro lugar com Disparada de Geraldo
Vandré e Téo de Barros. Nessa ocasião, o pessoal gostou de ver a
banda passar falando coisas de amor;

4. Na década de 1970 eu já era um pouco mais crescido, mas ainda
garoto, assisti a um curso do Ricardo Cravo Albin chamado "De
Chiquinha Gonzaga a Paulinho da Viola". Hoje você encontra toda
essa informação e mais um bocado de coisa nova no site:
http://www.dicionariompb.com.br/;

5.O Amanhã. Samba de enredo da União da Ilha de 1978. A Escola
ficou em 4o lugar no Grupo 1 do Carnaval do Rio. Tudo bem. Mas
depois o Samba foi gravado pela Simone numa gravação belíssima.
Todos querem saber do futuro, não é mesmo?

6. Cartomante. Ivan Lins novamente. Letra que se pretende
profética (?): cai o rei de ouros, cai o rei de espadas, cai o rei de
paus, cai não fica nada;

7. Onde está o dinheiro? De Francisco Mattoso, José Maria de
Abreu e Paulo Barbosa composta 1937 essa marchinha foi
regravada por Gal Costa na década de 1980 com muito sucesso. E
pergunta: onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu e
ninguém viu. O gato fugiu, o gato fugiu. O seu paradeiro está no
estrangeiro. Onde está o dinheiro? E Conclui: eu vou procurar e hei
de encontrar e com o dinheiro na mão  eu compro um vagão, eu
compro a nação, eu compro até seu coração.

SULAIMAN é colunista Dr Magazine
asulaiman@drmagazine.com.br
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Correr para trás, isto é, de costas, e sem ver o que pode aparecer
no caminho, não é boa ideia. E o que não é boa ideia pode dar em
péssima ideia, ou quase tragédia, ou mesmo uma tragédia completa.
Pior ainda é correr assim depois de certa idade – digamos, 50 anos
– e tropeçar nos seus próprios pés. Pior ainda é esquecer que uma
quadra tênis coberta geralmente tem paredes, e que uma delas, de
tijolos, pode aparecer bem na rota de uma correria em marcha ré!
No meu caso, recentemente em Belo Horizonte, a extravagância

de correr de costas para rebater uma bola de tênis no fundo de
quadra não deu em tragédia, mas quase. Ao cair do tropeço entre
meus pés me apoiei na mão esquerda, que não me aguentou e
pediu ajuda ao braço, que tampouco tolerou meus 90 kg e se partiu
em três pontos junto ao pulso. Foram três fraturas fragmentadas,
ou, “complexas”, como disse o ortopedista Guilherme Gontijo: duas
quebras no rádio e uma no úmero. Doeram muito, e ainda doem até
hoje!
Para complicar mais, também havia uma parede de tijolos no meu

caminho, contra a qual caí, jogado pelo impulso da correria
retrógrada, batendo ali a parte mais alta do crânio. A barreira de
tijolos me aguentou, mas me fez muito mal. Além da forte pancada
na cabeça, ela esmagou o couro (originalmente, muitos anos atrás)
cabeludo, abrindo três cortes em forma de um K para trás (mais uma
ironia da marcha ré). Fez-me perder os sentidos e ficar de olhos
arregalados por cerca de cinco segundos. Ainda levaria
aproximadamente 30 minutos para poder "relaxar" e deixar de lutar
contra outro desmaio que me provocava o cérebro abalado, algo
que talvez me pudesse levar a um nefasto coma. Depois de ler,
muitos anos atrás, uma reportagem sobre o gravíssimo acidente que

sofera o piloto austríaco Nikki Lauda, jamais esqueci que é
extremamente perigoso se deixar adormecer logo após acidentes
muito sérios. Tive a sorte de contar com a generosa e sábia ajuda
de meu irmão José Carlos e meu sobrinho Daniel, com que eu
jogava. Eles me deram os primeiros socorros. Transportaram-me,
em seguida, para o Hospital Madre Teresa. No total foram seis horas
no hospital, e de lá saí com o braço imobilizado e a cabeça decorada
com um turbante branco. 
Aqueles que me conhecem, mesmo que minimamente, sabem de

meu entusiasmo pela vida. Exemplo disso é que mesmo no hospital,
antes e depois de saber que meus ferimentos não eram tão graves,
eu pensei várias vezes no festival de jazz que ocorria naquela tarde
em Belo Horizonte, onde planejara estar com os amigos Vinicius,
Lídia e Marina Bueno. Quando saí do Madre Teresa, eu vislumbrei
e fotografei a lua cheia sobre a cidade e me vi genuinamente feliz e
agradecido por ter sobrevivido àquela estranha aproximação da
morte. Incrível, mas foi por uma questão de segundos que o destino
não me teria trazido àquele precipício, pois pela pontuação do último
game, aquela bola no fundo de quadra terminava a partida de tênis,
que já durava quase uma hora e meia. Parece que o tropeço tinha
mesmo que acontecer e me ensinar algo.
Enquanto puder pensar e sentir, sei que jamais deixarei de ser

grato pela chance de seguir vivendo, agora sempre para frente, e
sempre a agradecer pelas minhas mãos, minha consciência, e meu
entusiasmo pela vida.
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BACALHAU GRATINADO

Ingredientes
5 colheres (sopa) de azeite 
6 batatas cozidas, em cubos
pequenos
1 colher (chá) de sal 
2 cebolas fatiadas
3 dentes de alho amassados
4 xícaras (chá) de bacalhau
dessalgado desfiado (cerca de
400 g)
1 lata de Creme de Leite
NESTLÉ® 
4 colheres (sopa) de queijo
parmesão ralado

Modo de Preparo
Em uma frigideira grande,
aqueça 3 colheres (sopa) de
azeite e coloque as batatas.
Acrescente o sal e mexa até
dourar, com cuidado para não
desmanchar as batatas.
Reserve. Em outra panela,
aqueça o azeite restante e
refogue a cebola e o alho por
cerca de 5 minutos. Acrescente
o bacalhau desfiado e cozinhe
com a panela tampada por
cerca de 5 minutos. Adicione
meia xícara (chá) do Creme de
Leite NESTLÉ e despeje em um
recipiente refratário (19 x 20 cm)
untado com azeite. Disponha as
batatas reservadas, o restante
do Creme de Leite e o queijo
parmesão. Leve ao forno médio
(180°C), preaquecido, por cerca
de 30 minutos ou até gratinar.

PERNIL ASSADO

Ingredientes
3 limões tahiti 
3 limões cravo 
3 limões siciliano 
1 pernil desossado (cerca de 3
quilos) 
3 colheres (sopa) de manteiga 
meia colher (chá) de pimenta-
do-reino moída 
meia colher (chá) de louro em
pó 
5 dentes de alho amassados 

4 tabletes de MAGGI® Caldo
Costela de Porco
1 colher (sopa) de farinha de
trigo 
2 colheres (sopa) de hortelã
picada 

Modo de Preparo
Esprema o suco de dois limões
de cada variedade. Reserve.
Limpe o pernil, tirando a gordura
aparente e, com uma faca,
abra-o como uma manta. Em
uma tigela, misture a manteiga,
reservando uma colher (sopa),
com a pimenta-do-reino, o louro
e o alho. Besunte o pernil com a
manteiga temperada. Coloque
em uma assadeira grande e
despeje o suco de limões
reservados e o MAGGI Caldo
dissolvido em uma xícara (chá)
de água fervente. 
Cubra com papel-alumínio e
leve à geladeira por cerca de 12
horas, virando-o na metade do
tempo para tomar gosto. Retire
da assadeira e enrole-o com um
barbante. Retorne à assadeira
e acrescente os limões
restantes cortados em rodelas.
Leve, coberto com papel-
alumínio, ao forno médio-alto
(200°C), preaquecido, por cerca
de 2 horas e meia. Retire o
papel-alumínio e deixe no forno
por cerca de 1 hora e meia,
regando com o caldo do
cozimento que se forma na
assadeira. 
Se necessário, acrescente
água no fundo da assadeira.
Retire do forno e separe- o
pernil do molho da assadeira.
Retire o barbante
cuidadosamente do pernil e
conserve o aquecido no forno.
Passe o molho por uma peneira
e reserve. Em uma panela,
aqueça a manteiga reservada e
doure a farinha de trigo.
Despeje, aos poucos, o molho
peneirado e meia xícara (chá)
de água, mexendo sempre,
para não formar grumos, até

ficar cremoso. Acrescente a
hortelã picada e sirva com o
pernil, decorado com as rodelas
de limões.  

PERU

Ingredientes
1 peru (cerca de 4 quilos) 
1 xícara (chá) de vinho branco 
meia xícara (chá) de suco de
maracujá concentrado 
2 cebolas raladas 
4 dentes de alho amassados 
2 colheres (sopa) de orégano
fresco 
2 colheres (sopa) de manjerona
fresca, picada 
2 tabletes de MAGGI® Caldo
de Galinha esfarelados 
2 xícaras (chá) de frutas frescas
picadas para decorar 

Modo de Preparo
Em uma tigela, coloque o peru
com o vinho, o suco de
maracujá e meia xícara (chá) de
água, cubra e leve à geladeira
para tomar gosto por cerca de
30 minutos. Coloque em uma
assadeira e misture o restante
dos ingredientes. Coloque o
peito virado para baixo, cubra
com papel-alumínio e leve ao
forno médio (180°C),
preaquecido, por cerca de 1
hora. Retire o papel, vire o peru
e regue com uma xícara (chá)
de água. Asse por mais cerca
de 1 hora ou até dourar. Sirva
decorado com as frutas.

FLAN DE PANETTONE

Ingredientes
1 envelope de gelatina em pó
sem sabor (12 g) 
2 potes de Iogurte Natural
Integral NESTLÉ®
1 lata de Creme de Leite
NESTLÉ®
meia xícara (chá) de açúcar 
1 colher (sopa) de rum 
1 Panettone NESTLÉ® Frutas
picado 

meia xícara (chá) de geléia de
damasco 

Modo de Preparo
Em um recipiente refratário
pequeno, dissolva a gelatina
em pó em meia xícara (chá) de
água fria. Aqueça em banho-
maria até dissolver e reserve.
Em um liquidificador, bata o
Iogurte NESTLÉ com a gelatina
dissolvida, o Creme de Leite
NESTLÉ, o açúcar e o rum até
ficar homogêneo. Em uma
forma de furo central (23 cm de
diâmetro) untada com óleo,
despeje mais da metade do
creme. Coloque o Panettone
NESTLÉ e pressione-o
levemente. Finalize com o
creme restante, cubra com filme
plástico e leve à geladeira por
cerca de 4 horas para ficar
firme. Em uma tigela, misture a
geléia com uma colher (sopa)
de água. Passe por uma
peneira e sirva a geléia de
damasco sobre o flan.

CRUMBLE DE
MORANGO

Ingredientes
1 xícara (chá) de morangos
picados
meio pacote de Biscoito
NESFIT® Aveia e Mel , triturado
3 colheres (sopa) de manteiga
amolecida
1 colher (sopa) de açúcar 
1 pitada de canela 

Modo de Preparo
Distribua os morangos em dois
refratários individuais e reserve.
Em uma tigela média, coloque o
Biscoito com a manteiga, o
açúcar e a canela, e misture até
formar uma farofa úmida.
Distribua sobre os morangos e
leve ao forno médio (180°C),
preaquecido, por cerca de 10
minutos ou até dourar
levemente.
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