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Kiara

sasso
A estrela de musicais usa
os cinco sentidos para dar
mais sabor à vida e atuar
nos palcos e na cozinha

• o amor que faz
bem ao coração
• os efeitos do sal
no organismo

editorial

O Fleury agora oferece
o exame de Trissomia.
Mais confortável para a mãe
e mais seguro para o feto,
esse exame detecta problemas
cromossômicos a partir
da 10ª semana de gestação,
sem a necessidade de punção.
Um exame diferenciado
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Quais atividades ou formas de pensar podem ser consideradas o sal
da sua vida? O que lhe faz viver melhor e ter um dia a dia mais pleno?
Para a estrela de musicais Kiara Sasso, que estampa a capa desta edição,
atuar, cantar e dançar nos palcos dos grandes espetáculos brasileiros
não basta – ela também dá mais sabor à rotina ao preparar bolos e cupcakes. O multiartista Cadão Volpato também busca outros temperos. Ele
transita pelas profissões de jornalista, escritor, músico e desenhista, e
ainda se dedica à criação dos quatro filhos. Para Bob Burnquist, skatista
com mais de 20 anos de profissão, “aprender algo novo todo dia” é o que
faz toda a diferença para uma vida mais saborosa.
A graça, o sabor, o sal que tempera nossos dias também pode estar
à mesa. Nos pratos mais simples ou nas refeições mais sofisticadas, lá
está ele, o mineral essencial e de importância histórica para a humanidade. Se bem utilizado, é um poderoso catalisador de experimentações.
Em excesso, pode deixar de ser apenas um “sal do bem” e comprometer
o bem-estar de quem o utiliza.
Nas próximas páginas, você verá histórias – à mesa e fora dela – que
demonstram que o gosto de viver está nas pequenas coisas, como já diz
a sabedoria popular, e também nas grandiosas. Nos detalhes, como um
tempero especial, no delicado amor pelo próximo, ou nas emoções mais
intensas, cada um tem seu próprio “sal da vida”.
Já descobriu o seu?
Boa leitura!
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bob burnquist
Fora das rampas, o skatista brasileiro
promove um estilo de vida mais saudável
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Conheça alguns integrantes da equipe que colaborou com
texto, fotografia, arte, ilustração, infografia e conhecimento
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“Achei o máximo essa
propaganda do Fleury.
Muito bem bolada!”
Fernanda Souza,
via Instagram

Queremos estabelecer um relacionamento com você. Saber o que pensa, entender suas expectativas em relação ao conteúdo desta
revista e receber sugestões para que possamos ir além do esperado. Escreva para revistafleury@grupofleury.com.br. Estamos prontos
para ouvir o que você tem a nos dizer.

para começar

Desmistificando o jejum

Polissonografia em casa
Quem precisa fazer o exame de polissonografia,
que avalia a qualidade do sono, agora pode contar
com atendimento em casa, escritório ou local
de preferência. Com o Atendimento Móvel, a equipe
de profissionais especializados do Fleury vai até
você ao final do dia, no horário agendado, instala os
equipamentos de medição e, no dia seguinte, retorna
para retirá-los. A comodidade é especialmente
importante para gestantes, que podem evitar o
deslocamento até uma unidade. Há outros exames
que também podem ser feitos pelo Atendimento
Móvel, entre eles MAPA, Holter, exames de
imagem de medicina fetal, exames laboratoriais
e também a aplicação de vacinas. Para saber quais
serviços são oferecidos em sua cidade e fazer
o agendamento, entre em contato com a nossa
Central de Atendimento 24h.

Nem toda coleta para exame de sangue precisa ser feita com 12 horas de jejum. A maioria
pode ser feita com 3 horas sem ingerir alimentos – uma boa notícia para quem quiser
aproveitar para realizar procedimentos em períodos alternativos, como no horário do
almoço ou no fim do dia. O Fleury, pensando nisso, começou a oferecer almoço em seus
cafés, com deliciosas opções de tortas, quiches, saladas e sopas.

Nairo Sumita, assessor médico na área de bioquímica clínica do Fleury Medicina e Saúde,
explica que o período clássico de 12 horas foi baseado no tempo máximo que uma pessoa
normal levaria para metabolizar todo o alimento ingerido na última refeição. Os valores
de referência dos exames foram estabelecidos com base em um grupo de pessoas nesse
estado de jejum. Mas, como cada pessoa tem um metabolismo diferente, atualmente a
maioria dos exames pede 3 horas de jejum. “Entendemos que, em média, uma pessoa já
metabolizou grande parte do alimento ingerido nesse período”, diz Nairo.
A maioria dos exames mais solicitados pelos médicos pode ser feita no Fleury com
jejum de 3 horas, como hemograma, creatinina, ácido úrico, T4 livre, T4 e T3. Porém,
existem as exceções. Em situações especiais, o médico pode solicitar exames 2 horas
após a refeição: são os exames em estado pós-prandial, muito comuns para controle do
nível de glicose após a alimentação em diabéticos. Nesse caso, o médico faz a solicitação
por escrito. Para dosagem de glicose para diagnóstico de diabetes, o jejum mínimo ainda
é de 8 horas. Já para o perfil lipídico é de 12 horas, devido à dosagem de triglicérides.
Para todos os exames, nunca deixe de se alimentar por mais de 14 horas. “Nada mais
pode ser coletado depois desse tempo, porque o organismo usa sua reserva e começa
a queimar gordura e proteína, alterando os parâmetros laboratoriais”, alerta Nairo.
Vale lembrar que, para a dosagem do perfil lipídico, é preciso evitar atividade física
vigorosa por 24 horas e não ingerir bebidas alcoólicas nas 72 horas anteriores ao exame.
Fuja do trânsito

A Unidade Granja Viana tem agora
o Espaço Saúde da Mulher, serviço
especializado que une privacidade a um
ambiente mais acolhedor. Os exames são
realizados em sequência, diminuindo a
espera entre um procedimento e outro

Para quem faz exames na hora do almoço ou no fim do dia, o Fleury oferece um cardápio
especial nas unidades Campinas, Granja Viana, Jardim América, Jundiaí, Jardim Sul,
Rochaverá-Morumbi, Braz Leme, Santo André, Sumaré, Anália Franco, Villa Lobos,
Campo Belo e Alphaville. Conte com esse estímulo na hora de organizar sua agenda
e aproveite os horários alternativos, quando o trânsito está mais tranquilo. Se você
trabalha, talvez seja mais vantajoso sair mais cedo do que chegar mais tarde.
Acesse a versão iPad da Revista Fleury e consulte a lista de alguns exames
que podem ser feitos com pelo menos 3 horas de jejum. Você também
pode consultar o cardápio de almoço das unidades do Fleury.
shutterstock
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Confira na versão iPad

shutterstock

Fleury inaugura Unidade
Vila Nova Conceição

Conheça os bastidores do teatro musical em um
vídeo com a atriz Kiara Sasso. Veja uma lista de
filmes, discos e livros indicados por Cadão Volpato
e um trecho de seu livro “Pessoas que passam pelos
sonhos”. E já que o assunto é sal, que tal desvendar
as diferenças entre os vários tipos existentes? Sal
refinado, sal light, sal marinho, flor de sal... Baixe
agora a versão iPad, basta usar um leitor de QR
Code no símbolo ao lado ou acessar a App Store.

Os clientes Fleury acabam de ganhar um novo local para
atendimento, a Unidade Vila Nova Conceição. Localizada no
nº 990 da Avenida República do Líbano, o novo espaço amplia a
oferta de serviços de imagem e análises clínicas na região sul da
cidade de São Paulo (SP), em conjunto com a Unidade Ibirapuera
da marca, que continua funcionando no nº 635 da mesma
avenida. Inicialmente, serão oferecidos os serviços de análises
clínicas, ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea
(de segunda a sábado), além de mamotomia (de segunda a sexta,
na parte da tarde). A partir de 28 de outubro, a oferta de serviços
deve ser complementada com ressonância magnética, medicina
nuclear, tomografia computadorizada e raio-X. Consulte os
horários de funcionamento da nova unidade no site do Fleury.

Entenda o seu exame

Diagnóstico eficaz para gestantes

Exames em horários
alternativos

shutterstock

Quem não tem tempo para fazer exames em
horário comercial pode contar com o Fleury
no período noturno e também aos domingos e
feriados. Nas unidades Campo Belo, Higienópolis,
Itaim e Paraíso, por exemplo, é possível realizar
uma ressonância magnética até 0h, de segunda
a sexta. O mesmo exame pode ser feito nas
unidades Alphaville, Campo Belo, Jardim
América e Sumaré aos domingos, no período da
manhã, juntamente com os serviços de análises
clínicas. Outro exame que pode ser realizado
aos domingos é a ultrassonografia, nas unidades
Alphaville, Ibirapuera e Jardim América.
Além disso, na Unidade Ibirapuera, a Vila
da Saúde recebe as crianças nas manhãs de
domingo em um ambiente agradável e divertido.
Consulte os horários de funcionamento das
unidades no site do Fleury.
10

Com uma simples coleta de sangue, as futuras mamães
podem saber se o bebê possui alterações genéticas relacionadas, por exemplo, à Síndrome de Down. É o teste pré-natal não invasivo Harmony, da empresa norte-americana Ariosa Diagnostics, agora realizado pelo
Fleury. O exame consiste em avaliar numericamente os
cromossomos e detectar alterações. O número normal
de cromossomos presentes nas células é 46 (ou 23 pares – 23 cromossomos provenientes do pai e 23 da mãe).
Os indivíduos com síndrome de Down possuem 47 cromossomos, distribuídos em três cópias do cromossomo
de número 21 (trissomia do 21) e duas cópias dos demais.
A única exigência para realizar o exame é a grávida estar com dez semanas ou mais de gestação. “O DNA livre
fetal presente na circulação sanguínea da mãe é o objeto de análise. Antes de dez semanas a concentração de
DNA é pequena”, explica Mário Burlacchini, ginecologista e obstetra, coordenador de Medicina Fetal do Fleury
Medicina e Saúde. As interessadas podem conversar
com o obstetra que acompanha o pré-natal e se dirigir
ao Fleury com o pedido médico. Não é necessário pre-

paro, e o exame pode ser feito por grávidas de um bebê,
gêmeos e também gerados por fertilização in vitro.
“O exame é feito por meio de coleta de sangue simples,
feita no braço”, explica Mário. Segundo o especialista,
antes, as gestantes que quisessem receber esse diagnóstico tinham à disposição apenas exames mais invasivos, feitos com coleta por meio de agulhas inseridas na
barriga: a biópsia do vilo corial, que analisa fragmentos
da placenta, e a amniocentese, que coleta líquido amniótico. “Esses exames têm risco de 1% de causar aborto.
Por isso, muitas gestantes ficavam diante de um dilema.
Agora, podem obter o diagnóstico sem riscos e com
grande chance de acerto, de 99%”.
O procedimento pode identificar também as síndromes
de Patau (trissomia do 13), de Edwards (trissomia do 18)
e alterações nos cromossomos sexuais, como síndrome
de Turner e Klinefelter, além do sexo fetal. As unidades
que oferecem o exame são as do Paraíso, onde há o
Gestar Fleury, e a do Hospital São Luiz, no Itaim Bibi. A
análise do material coletado acontece nos Estados Unidos e o resultado chega em cerca de sete dias úteis.

para começar
Escolha consciente

Pilates ou musculação?

60 minutos
De pilates
•
•
•

Gasto energético de
aproximadamente 380 calorias
Trabalha o equilíbrio muscular
e postural
Possibilita o ganho moderado
de força muscular e grande
sensação de bem-estar

X
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Você na rede social
O Fleury é um centro de medicina
e saúde especializado em você,
e que, agora, usa a expertise em sua
ciência física para se especializar em
sua ciência social. Para isso, lançou
o aplicativo Vocêlogia Social, que faz
um diagnóstico completo das suas
interações no Facebook e detecta
informações importantes sobre sua
visão, voz, coração, cérebro e genética.

O app gera um infográfico
personalizado com base em cada
momento seu na rede social. Quer
saber qual foto sua foi mais vista?
Quem mais curte e comenta o que
você publica? Quais assuntos estimulam
seu cérebro? Qual post seu teve maior
alcance, quantas pessoas você atinge
e que amigo mais comenta seus posts?
Bom, não vamos revelar mais nada!
Você tem que conferir e se surpreender!
Acesse http://www.fleury.com.br/
pages/vocelogia-social.aspx.

De musculação
•

Gasto energético de
aproximadamente 440 calorias

•

Trabalha grupos musculares
individualizados e com pausas
Personaliza as cargas de
esforço de acordo com
a capacidade física

•

O aplicativo Vocêlogia Social transforma dados
disponíveis em seu perfil em um diagnóstico completo
das suas atividades e interações no Facebook

divulgação

ilustração fábio corazza

Quem não tem afinidade com os pesados equipamentos de musculação oferecidos pelas academias já sabe:
o pilates também pode ser uma boa alternativa para trabalhar e tonificar os músculos. Mas as atividades
são realmente equivalentes? Confira as características de cada uma e escolha o que for melhor para você.
“Vale lembrar que é importante associar musculação ou pilates a outras atividades aeróbias, como bicicleta
e corrida, por exemplo, para um resultado mais efetivo”, explica Pablius Staduto Braga da Silva, médico do
Esporte do Check-Up Fleury.

atuação
em cinco
sentidos
CANTAR, DANÇAR E
INTERPRETAR NÃO É
O BASTANTE PARA DAR
SABOR AO DIA A DIA DE
KIARA SASSO. COM BOLOS
E CUPCAKES, A ATRIZ DE
MUSICAIS COMPLETA SEU

POR mila vanícola

Felipe Gombossy

COTIDIANO NA COZINHA

Ela já desvendou a verdadeira beleza de uma terrível criatura
ao interpretar a personagem Bela, de A Bela e a Fera; foi a
soprano Christine Daaé, fascinada e depois raptada pelo gênio
musical conhecido como O Fantasma da Ópera; deu vida às
famosas canções do grupo sueco ABBA em Mamma Mia! e
a dezenas de personagens em musicais produzidos desde os
anos 1990 no Brasil. Pensou em artistas que cantam, dançam
e atuam em musicais – tudo ao mesmo tempo? Lá está Kiara
Sasso, nome artístico de Chiara Francesca Perin Di Santolo
Sasso, carioca que, aos 3 anos, foi morar com a família nos
Estados Unidos, onde viveu sua primeira experiência artística.
Aos 8 anos, ela participava de programas de televisão
como atriz mirim – nada sério, apenas uma maneira de se
divertir e acompanhar os passos de um amigo de escola, ator
de comerciais. Depois, colocou um aparelho ortodôntico e,
envergonhada, preferiu deixar de lado a carreira precoce.
Mas foi um abandono temporário. Ao assistir a musicais no
teatro e na televisão, Kiara se sentiu familiarizada com essa
combinação artística completa. Partiu para suas primeiras
aulas de canto, ainda que não pensasse exatamente em tornar
isso uma profissão. “Eu só fazia porque achava bonito, curtia.
Nunca pensei que um dia isso fosse realmente virar uma
carreira ou qualquer coisa parecida”, conta a artista.
Mas Kiara logo se sentiu atraída pelos palcos e, aos 14
anos, surgiu a primeira oportunidade de estar em um deles.
“Foi num período em que eu estava aqui no Brasil e fui assistir
a um musical chamado Banana Split, no Rio de Janeiro. Lá,
conheci um rapaz do elenco, que acabou sendo meu primeiro
namorado. Acabei ficando aqui por causa dele. Um dia, uma
das meninas do elenco teve de sair, eu fiz o teste e passei.
Foi aí que eu comecei”, relembra.
E não parou mais. Voltou aos Estados Unidos para estudar e, após fazer inúmeras aulas de canto, dança e atuação,
levou adiante o seu talento e hoje é uma das atrizes mais
requisitadas para musicais. “Eu me realizo. É muito legal ter
a resposta imediata do público.”
No mês de julho, enquanto estava em cartaz no papel
de Maya em A Princesinha - o Musical, e já ensaiava para o
próximo espetáculo, A Madrinha Embriagada, Kiara reservou
um tempo para conversar com a Revista Fleury. Nos bastidores do teatro, onde se sente muito à vontade, ela falou
sobre sua trajetória, carreira e o que faz para dar mais sabor
à vida – como os cupcakes e bolos estilosos e saborosos que
costuma preparar para os mais próximos.
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Felipe Gombossy

Felipe Gombossy

1

3

1 e 3 Kiara se prepara para
entrar em cena no musical
infantil A Princesinha

Felipe Gombossy

2 No espetáculo, em cartaz
até junho deste ano, a
artista interpretava a sábia
indiana Maya, que repassa
seus conhecimentos à
pequena Sara Crewe
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1 Kiara Sasso como a personagem
Jeanie, do musical Hair, em 2012

2

1

2 Em O Fantasma da ópera, a artista deu
vida à personagem Christine de 2005 a
2007, ao lado de Saulo Vasconcelos

arquivo pessoal

3

arquivo pessoal

arquivo pessoal

3 Também ao lado de Saulo Vasconcelos,
Kiara interpretou Bela no musical A Bela e
a Fera, em cartaz de 2002 a 2003
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Eu gosto de atuar
ao vivo, gosto
da plateia ali na
minha frente, e
de estar no palco.
Acho o teatro
musical muito
completo.
Eu me realizo.

FL: E como é a experiência de atuar em musicais?
KS: Eu gosto de atuar ao vivo, gosto da plateia ali na minha frente,
e de estar no palco. Acho o teatro musical muito completo. Eu
me realizo. É muito legal ter a resposta imediata do público.
FL: Para atuar de forma completa, é preciso ter uma segurança
muito grande. De onde vem tanta autoconfiança?
KS: Não faço a mínima ideia. Eu acho que é uma coisa que
foi aumentando com o tempo, com a experiência e com o
fato de que eu via que estava dando certo, que eu estava
melhorando. Porque tudo nessa vida é aprendizado. Eu olho
para os trabalhos que fiz até hoje e penso: “Poxa, acredito
que hoje faria muito melhor”. Mas é uma escada em que a
gente fica eternamente subindo os degraus, ao longo da
vida, da carreira.

FL: Quando foi sua primeira experiência profissional?
KS: Quando eu tinha 8 anos e morava nos Estados Unidos,
um colega de escola, que atuava em comerciais e televisão,
me pilhou para seguir esse caminho também. Mas acho que,
quando você é criança, encara algo assim para se divertir. Ele
dizia que sempre era muito divertido e eu queria fazer porque era quase uma brincadeira. E acabei atuando em vários
trabalhos, mas nunca cantando. Era como atriz mirim. Um
pouco depois, coloquei aparelho nos dentes, fiquei envergonhada e não quis mais.

FL: Você ainda fica nervosa quando sobe ao palco?
KS: Claro que fico! Principalmente em estreia, ou se é um dia
em que sei que vai alguém do meio, algum colega. Sempre
rola um friozinho na barriga. Faz parte.

FL: Como surgiram as outras oportunidades?
KS: Fiz alguns musicais pequenos entre os 15 e 17 anos. Com
17, passei no meu primeiro musical realmente bacana, que foi
Os Fantástikos, no Rio de Janeiro. Em seguida, fiz As Malvadas
e, um pouco depois, o show Broadway in Café. Depois, voltei
para os Estados Unidos, com 19 anos, porque fui fazer faculdade de teatro musical. Fiquei lá um tempo, fiz muitos testes,
passei para várias coisas, mas eu tinha um problema sério
naquela época. Porque a maioria das pessoas do elenco tinha
mais de 35 anos de idade, e eu tinha 19 com cara de 14. Então,
batia muito na trave por conta da minha aparência tão jovem.
Tive muitos “quase”, mas não tinha metade da experiência que
tenho hoje, então foi muito bacana.

FL: Como é sua relação com os fãs?
KS: Quando eu era jovem e me apaixonei pelo O Fantasma
da Ópera, eu ia de quatro em quatro meses assistir e era
fascinada pela moça que fazia a personagem da Christine.
Tudo o que eu queria era vê-la de perto e tirar uma foto com
ela. Todas as vezes que ia, esperava na saída dos atores e ela
sempre dava um jeito de fugir por outra saída. Nunca a vi de
perto, e essa é uma das minhas grandes frustrações enquanto
fã. Como isso me marcou muito, faço questão de ser uma
pessoa presente, que os fãs vejam que sou normal, de carne
e osso, que falo, converso. Acho que esse é um dos grandes
motivos pelos quais sou tão acessível.
FL: E você tem um tempo para se cuidar?
KS: Como agora estou em fase de ensaio junto com espetáculo,
mal tenho tempo de arrumar minha casa de vez em quando.
Mas, normalmente, eu vou para a academia. Tento ir pelo
menos quatro vezes por semana. Estou querendo voltar pra
ioga, que é uma coisa que adoro. Muito de vez em quando faço
uma aula de dança, mas não tenho esse hábito aqui no Brasil.
Mas me cuido sim, tento na maioria do tempo me alimentar
de forma saudável, não comer besteira, mas é muito difícil.
Então, às vezes, saio da dietinha, mas logo, logo eu volto.
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Felipe Gombossy

FLEURY: O que fez você se apaixonar pelos musicais?
Kiara Sasso: Minha mãe e minha avó sempre foram apaixonadas por filmes musicais. Cresci vendo Sete Noivas para
Sete Irmãos [musical norte-americano do gênero comédia,
dirigido por Stanley Donen em 1954], que é lindo, o meu
favorito. Mas, com 11 anos, assisti O Fantasma da Ópera, e
acho que aquele dia acabou desencadeando minha paixão
e minha vontade de cantar. Foi quando comecei a fazer aula
de canto. Mas nunca pensava: “Nossa, um dia eu vou fazer
isso também”. Eu só fazia porque achava bonito, curtia. Nunca
pensei que um dia isso fosse realmente virar uma carreira ou
qualquer coisa parecida.

Talento que se põe à mesa
Em casa, o palco onde Kiara Sasso coloca seu talento
à prova é a cozinha. Entre fôrmas, panelas, receitas e
aventais, ela busca dar mais sabor à vida ao dedicar-se
à confeitaria, atividade que começou como hobby e já
ocupa uma parte importante do dia a dia da artista. Após
um começo controverso, ela se especializou e, hoje,
prepara cupcakes, doces e bolos. “Nem vejo o tempo
passar quando estou na cozinha”, conta.
Fleury: Quando começou a fazer cupcakes?
Kiara Sasso: Foi quando estava atuando no musical
Mamma Mia!. Tive uma alergia que me deixou fora de
cena por duas semanas. Eu já não tinha mais o que fazer
em casa e pensei: “Gosto tanto de cupcake, acho gostoso,
bonito... Vou tentar fazer!”. As primeiras tentativas foram
um desastre. Minhas amigas do Mamma Mia! estavam
na minha festa de noivado e comentaram que eu cheguei
um dia com um cupcake que tinha um cheiro forte e que
elas perguntaram se era de parmesão. Respondi que era
de baunilha e esperei que elas comessem. Uma virou para
a outra e fez gestos de “não come!”. Como eu não tinha
experiência, tinha usado manteiga vencida. Estava horrível!
Mas muita água passou por baixo da ponte, e agora o
que eu faço é muito, muito bom! Eu que fiz o bolo e os
cupcakes do meu noivado, estavam uma delícia!

FL: O que costuma dar mais sabor à sua vida, além do teatro?
Quais são os laços que você cultiva?
KS: Tenho muitos amigos, tanto aqui quanto nos Estados
Unidos. Estou sempre com saudade de alguém e isso faz
parte quando você tem dois polos. Tem meu noivo aqui no
Brasil também, que eu amo de paixão. Para mim, o que dá
o colorido na vida é a gente conseguir dividir os momentos
com as pessoas que a gente gosta. Grande parte da minha
vida eu passo perto de quem amo. Isso é muito importante.
Alimenta a alma.
FL: Você pretende mesmo voltar a morar nos Estados Unidos?
KS: Esse é o plano, se tudo der certo. É o que quero, tenho
muitas saudades de lá. Tenho muita vontade de criar meus
filhos num lugar mais tranquilo, onde eles terão as mesmas
coisas que eu pude ter, como andar de bicicleta na rua sem
preocupação, ou se divertir no parque. Como estou nessa
fase, já noivei, quero casar e ter filhos, estou pensando muito
nisso, até mais do que em mim.
FL: Qual musical você sonha em fazer ainda? Por quê?
KS: Wicked - a História Não Contada de O Mágico de Oz,
porque é um musical muito bom. As músicas são lindas, o
roteiro é muito bacana. É a história que precede O Mágico de
Oz. A personagem que eu gostaria de fazer é a Glinda, muito
interessante, engraçada, com um crescimento enorme ao
longo do espetáculo. Tenho muita vontade de dar vida a ela.
FL: O teatro é a sua segunda casa?
KS: Minha vida sem teatro não teria metade da diversão que
tem hoje em dia.

FL: E quanto tempo você fica na cozinha para preparar?
KS: Depende. Esse bolo do meu noivado demorou dias.
Como foi feito com pasta americana, com florzinhas
e borboletas, foi muito elaborado... Eu que fiz a pasta
americana, colori, sovei, abri, sabe? Tive de dividir em
etapas, mesmo porque chegava do ensaio morta e não
conseguia ficar muito tempo fazendo.
FL: E você aceita encomendas?
KS: Já faço sob encomenda. Algumas pessoas
me pedem e eu faço com o maior prazer.

Confira um vídeo
exclusivo com Kiara
Sasso na versão iPad
da Revista Fleury

o que está à

nossa
volta

importa

Quando questionado sobre qual é o sal da sua vida, o skatista
brasileiro Bob Burnquist não titubeia: “Aprender algo novo todo
dia”. E não é só da boca para fora. O esportista também salta
de paraquedas, surfa e é piloto de avião e helicóptero. No skate
profissional, já são mais de 20 anos de uma carreira cheia de
surpresas e sucessos – e sua vida nas rampas continua a toda.
Em junho deste ano, ele conquistou a 25ª medalha nos X Games
(a quinta consecutiva na Megarampa), tornando-se o indivíduo
com mais medalhas na competição mais relevante no mundo
dos esportes radicais. Na megarampa que construiu no quintal
de sua casa, na Califórnia, Bob treina novas manobras e passa
o tempo inventando e montando novos obstáculos.
Fora das rampas, Bob conecta o skate a diversas outras
iniciativas e negócios. Com seu nome, são produzidos brinquedos, mochila, óculos, roupas e até uma pequena câmera para
registro de manobras radicais. A marca está em convenções
e em eventos esportivos. Há poucos anos, também lançou
um jogo para smartphone, Bob Burnquist’s Dreamland, com
cenários inspirados no quintal de sua casa.

Conectado ao ambiente,
o skatista Bob Burnquist
promove um estilo de vida
mais saudável, propõe educar
o mercado de esportes
radicais e se engajou em
ações voluntárias relacionadas
ao plantio de orgânicos
por maíra termero

Eu preciso estar pronto
fisicamente, cuidar da
alimentação e praticar
exercícios que não sejam
apenas andar de skate. Afinal,
tenho demonstração em um
fim de semana, competição em
outro. Para ter o gás, continuar,
é preciso prestar atenção a
todas as coisas à nossa volta.
Assim, o pique dura mais.

DIvulgação
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Skate com orgânicos
Foi por causa do skate que Bob aderiu a um estilo de vida mais
saudável e passou a promover essa ideia. “Na minha profissão,
que é física, a gente precisa prestar atenção nisso se quiser ter
longevidade”, explica. No seu quintal, em 2002, montou uma horta
orgânica, que abasteceu 80% do que vendia no seu restaurante
até o seu fechamento, em 2004. Durante todo esse período,
grupos de organizações que lidavam com jovens participavam
de atividades no quintal de Bob, tanto para visitar a rampa quanto para conhecer a horta. “Eles podiam botar a mão na massa
também”, conta. O skatista desenvolvia, ainda, atividades em
uma escola da região, com um parceiro fazendeiro orgânico.
Depois de passar alguns anos fechada comercialmente, a
horta reabriu em 2010, em parceria com o restaurante de comida
mexicana Chipotle. “Em vez de só ter a marca aqui no jardim, a
proposta era que o próprio jardim fosse um outdoor. Eu utilizava,
a família utilizava”, conta. O que não fosse consumido era doado
pela parceria a ONGs locais que atendem mães adolescentes
e para um abrigo de sem-tetos. Todo o processo de produção
também foi registrado para um projeto de educação em vídeo
de incentivo à criação de hortas orgânicas em casa.
A parceria durou até ano passado e, no momento, a horta
espera um novo projeto para continuar. No quintal, Bob mantém,
por enquanto, um grande pomar, com abacate, tangerina e maçã,
entre outras frutas. “Sempre que eu puder, vou plantar e promover
esse estilo de vida, para o skatista ter uma visão mais saudável, que
não é só andar de skate: é o que a gente come, o que está à nossa
volta, tudo é importante”, diz. Nessa mesma linha de ação, Bob
se juntou ao grupo que fundou a Coalizão Politicamente Correta
dos Esportes de Ação (ASEC, em inglês). “A proposta é educar o
mercado de ação a praticar com mais sustentabilidade as compras, a escolha de material, o desenvolvimento do produto”, diz.

Já que o humor é contagioso,
confira lições de quem provoca
risadas e ria mais da vida
POR mila vanícola
fotos divulgação

arquivo pessoal

Para Grace Gianouskas, é
importante fazer humor
inclusive nos momentos
mais difíceis da vida
e buscar levar boa parte
dos acontecimentos
na “esportiva”

Grace Gianouskas é atriz há 30 anos e, há mais de uma década, mantém vivo
nos palcos da cidade de São Paulo um espetáculo semanal que já levou milhares de pessoas às gargalhadas. Ela é a idealizadora do Terça Insana, que traz
diversas situações cotidianas de forma bem-humorada – o que ela chama de
tragicomédia. “É uma comédia com sarcasmo, com inteligência, é conseguir
fazer humor nos momentos mais difíceis. No palco, filosofamos juntos sobre
o nosso cotidiano, que, às vezes, é muito pesado”, diz.
Além de atuar, Grace também escreve os textos. Mas conta que, no dia a dia,
é preciso certo esforço para se manter de bom humor, mesmo trabalhando
com o tema. “O mundo está cheio de situações que nos pedem pra ter um ‘piti’,
mas nem sempre podemos fazer isso. Então, eu tento levar a maior parte das
coisas na esportiva”, afirma. Segundo ela, o processo de criação dos espetáculos é sempre uma boa oportunidade para aprender a lidar melhor com as
dificuldades cotidianas. “O Terça Insana me fez olhar o dia a dia mais a fim de
me divertir. Eu observo a reação das pessoas quando falo determinadas coisas
em cena e percebo que está todo mundo com aquilo entalado, sofrendo, e
de repente começam a rir. Existe um alívio coletivo em tocar naquele assunto.
É muito bacana”, conta.

doença do humor?

Nos cartuns
Fazer com que as pessoas não levem tudo
tão a sério também é parte do trabalho do
cartunista Gilmar. “Gosto muito de fazer
humor, até porque meu traço é bem escrachado, explora o lado humano de um jeito
bem esquisito, estranho”. Com 25 anos de
carreira, ele presenciou muitas vezes as
pessoas se identificarem com suas criações. “Eu fazia desenhos de humor para
trabalhadores num jornal que publicava
matérias pesadas. O desenho era para ‘dar
uma quebrada’. Era o que as pessoas mais
liam. Tinha aquela coisa de recortar, colocar no mural da empresa e botar o nome.
Elas se identificavam.”
Apesar de ter o humor como um dos
seus objetos de trabalho, Gilmar se define
como mal-humorado. De onde vem, então, a inspiração para os traços que fazem
rir? O cartunista atribui esse talento ao poder de observação. “A grande ferramenta
é saber sacar uma situação e transformar
aquilo numa piada de comportamento.
Botar no papel aquela coisa que é a mais
engraçada do ser humano.”

arquivo pessoal

O mau humor pode estar presente em vários diagnósticos, mas há, por
exemplo, a distimia. “É um quadro caracterizado por uma pessoa que
apresenta tristeza, desânimo, perda de interesse e pessimismo em
relação à vida”, explica Eduardo Tischer, psiquiatra e psicoterapeuta
do departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp). Pode ser caracterizada por insônia, irritabilidade, falta de
apetite e diminuição da libido. Se isso se estender por muito tempo,
ao longo de vários meses, é hora de procurar ajuda.

O cartunista Gilmar
se considera um
mal-humorado, mas
busca inspiração
para o trabalho ao
observar situações
e comportamentos
curiosos do cotidiano

Na internet e na TV
Quem também usa situações da vida diária para fazer rir é o roteirista e
jornalista Nelito Fernandes, criador do site de humor Sensacionalista
– uma experiência que fez tanto sucesso que foi parar na televisão. “Fui
jornalista por mais de dez anos, uma profissão bastante estressante.
O humor é mais leve por si só, e o trabalho depende exclusivamente
de mim. Eu sento e escrevo.” Nelito contou, com satisfação, o que havia feito antes de dar essa entrevista para a Revista Fleury. “Hoje, por
exemplo, entrei 10h30 numa reunião e passei o dia inteiro rindo. Você
fala, ouve e está sempre pensando em coisas engraçadas. Eu me divirto
trabalhando. Pra saúde, isso é uma maravilha.”
Um dos mais importantes retornos do público aconteceu quando
uma fã escreveu um e-mail contando que estava em uma fase difícil da
vida, com o pai hospitalizado. “Ela disse que tinha sido a primeira vez
em muitos dias que tinha conseguido rir, e tinha achado aquilo maravilhoso, porque não se lembrava mais como era dar risada. Isso me tocou, foi bastante compensador. O humor tem essa função de dar uma
recarregada na bateria”, avalia.
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Rir faz bem
As conexões entre cérebro, mente e corpo são muito estreitas, de maneira que tanto as condições do organismo afetam o cérebro, como o
contrário: o cérebro afeta diretamente o nosso organismo. “Quando a
pessoa está passando por um momento difícil, o estresse acaba estimulando o nosso cérebro. Em resposta, há a liberação de certos hormônios e substâncias que podem aumentar a pressão, acelerar a frequência cardíaca, diminuir o diâmetro dos vasos. Tudo isso pode resultar
em problemas cardiovasculares e aumento de glicemia no caso de diabetes, por exemplo”, explica Eduardo Tischer. Por outro lado, quando a
pessoa está bem-humorada, mais tranquila, as funções básicas como
pressão arterial, glicemia, a respiração, tudo tende a funcionar melhor.
As substâncias do humor são neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, associados por diversos estudos ao bom humor e
à sensação de bem-estar. “As endorfinas também são liberadas, por
exemplo, quando uma pessoa faz uma atividade física. Além de diminuir a dor, as endorfinas também proporcionam a sensação de
bem-estar”, complementa Tischer. Já o mau humor aciona um circuito em nosso organismo, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal.
“Quando uma pessoa tem estresse, esse eixo é influenciado a produzir mais hormônios que alteram a função do organismo”, explica
Tischer. O hormônio que é o principal indicador do mau humor é o
cortisol. “Quando ele está aumentado, várias alterações podem estar
acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo: a noradrenalina está
aumentada, que, por sua vez, aumenta a adrenalina, que aumenta a
pressão arterial, prejudicando a pessoa.” Tudo isso influencia, ainda,
a nossa imunidade. “A pessoa que tem mais bom humor, que é mais tranquila, tem uma melhor defesa do organismo do que aquelas pessoas
que estão em uma condição de estresse ou uma condição psicológica
desfavorável”, diz o psiquiatra. Uma doença infecciosa como a herpes,
por exemplo, pode não aparecer se a pessoa está bem protegida, do
ponto de vista psíquico.
Encarar as experiências e dificuldades do dia a dia com bom humor
é uma forma de proteger o organismo dos efeitos do estresse. “Muitas
pessoas valorizam os pequenos momentos com os amigos, os momentos positivos que a vida oferece. Esse otimismo e essa atitude diante da vida podem influenciar o humor”. E o humor é contagioso.

o que favorece
o alto astral?
• Atividades físicas, que estimulam
a liberação de endorfinas.
“Elas diminuem a dor e proporcionam
a sensação de bem-estar”, diz o
psiquiatra e psicoterapeuta
Eduardo Tischer, da Unifesp.
• Alimentação equilibrada, que favorece
o bom funcionamento do organismo.
• Atividades de lazer.
• Dormir bem. “A redução de horas de
sono aumenta o risco de doenças
cardiovasculares.”
• Pertencer a um grupo, manter amizades.
“Ter uma rede de amigos com quem
se possa desabafar e compartilhar
bons momentos.” Técnicas de
relaxamento também ajudam a
conter os efeitos do mau humor.
• Espiritualidade. “Não se trata de
religião, mas da relação que se tem com
o transcendente. A espiritualidade ajuda
a superar as dificuldades e o estresse.”

Confira na versão iPad os
vídeos de humor do Terça
Insana e do Sensacionalista,
além de uma coleção de
trabalhos do cartunista Gilmar.

ENTRE ASPAS

“Escritor, jornalista, ex-Fellini [a banda] e desenhista, como Fellini foi.” A apresentação de
Cadão Volpato em seu site dá a medida da variedade de profissões pelas quais ele transita.
Nessa lista, ainda falta acrescentar o papel de garoto-propaganda e também o de apresentador
de televisão. Isso sem falar nos escritos pessoais de poesia e uma curta ligação com um grupo
de teatro, no tempo da faculdade. “Eu era um garoto de subúrbio, guiado pelo meu instinto.”
Foi esse instinto que sempre o conduziu por tantas áreas. “Acho que isso que deu uma certa
graça para o que eu fazia. Não ter medo de errar. Eu errei muito. E acho que esses erros
também viraram uma fortuna, de alguma forma, com o passar do tempo”, reflete.

Cadão Volpato acaba de lançar seu primeiro romance
e conta como é ter uma trajetória multimídia
POR maíra termero

Desenhista desde sempre
O desenho foi o que aconteceu primeiro na vida do paulistaníssimo Cadão
– ele é nascido, criado e formado na cidade de São Paulo. “Nas recordações
mais antigas que tenho da infância, eu desenhava”, lembra. Fissurado por
Walt Disney, esperava ansiosamente todo domingo pelo programa de TV em
que o próprio animador apresentava os desenhos. “Eu achava ele um mito”,
diz. E começou imitando seus personagens. “Dos 5 até uns 9 anos, eu tinha na
cabeça que queria ser desenhista”, conta. De certa forma, o desenho sempre
entrou de uma maneira ou de outra nas coisas que Cadão fez. Quando foi
estudante e militante trotskista, nos anos 1970, Cadão desenhou o símbolo
da campanha de seu grupo, a Liberdade e Luta (Libelu). O enorme gato azul
estampou cartazes pelas paredes da USP, acompanhado do slogan “Nem
todos os gatos são pardos”. Mais tarde, Cadão ilustrou livros, reportagens,
capas de discos – seus e de outros artistas. O ilustrador francês Jean-Jacques
Sempé, que desenha o Le Petit Nicola, se não foi uma referência na infância,
certamente é hoje. Cadão já finalizou, também, os desenhos que vão para a
exposição “Deslocamentos”. São cem pequenos quadros. “É um monte de
personagens esquisitos saindo pela direita. Todos andando para o mesmo
lugar, que você não sabe qual é. E você acompanha isso na sala de exposição,
seguindo os quadros”, explica.

ilustração Cadão Volpato

Confira na versão iPad uma
lista de indicações de filmes,
discos e livros que, segundo
o multifacetado Cadão
Volpato, valem a pena.
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Músico independente
A música marcou a juventude de Cadão, e é o que alimenta até hoje seus trabalhos em outras frentes. Aos 15 anos, ganhou um violão e começou a tocar
sozinho, embalado pelo som dos Beatles. Mas foi quando entrou na Universidade de São Paulo (USP) que tudo aconteceu. “Nos anos 1970, você não
tinha Internet, não tinha informação. E eu sempre estudei em escola pública.
A informação, para mim, estava lá dentro, na USP”, lembra. Lá, conheceu o
músico Thomas Pappon, que o convidou para montar uma banda chamada
Fellini, em 1984. Cadão fazia as letras e os vocais. “Eu nunca tinha cantado. Ele
achou que eu podia. E ele sabia que eu gostava de escrever. Aí, me convidou
baseado nessa intuição.” A banda, independente, lançou seis discos e marcou
a cena musical paulistana da época. Mais tarde, foi influência para o pessoal
do manguebeat. “Chico Science gravou uma música minha no último disco
dele, Afrociberdelia”, conta. Por fim, Cadão ainda lançou mais um disco solo.
“Eu falava que era um banquinho e um guitarrão.”

ENTRE ASPAS

Jornalista e escritor - também!
A vida de músico independente andava junto com a de jornalista. Cadão cursava jornalismo na USP e trabalhava na
revista Veja, onde foi revisor, checador e depois repórter de
cinema, até 1988. Trabalhou, ainda, na Folha de S. Paulo, nas
revistas Set e Época, entre outras publicações. “Não parei
mais”. Jornalismo é a sua constante. Mas foi a música que o
levou para a televisão, para ser apresentador do programa
Metrópolis, na TV Cultura, onde trabalhou de 1991 a 1994, e
depois novamente de 2010 a 2012. “A pessoa que me levou
para lá tinha me conhecido no Fellini”, explica. Além disso,
ele tinha feito um trabalho em vídeo para a escola, que acabou indo parar nas mãos do cineasta Ugo Giorgetti. “Ele viu
e me chamou para fazer um teste para um comercial e eu
comecei uma carreira. Virei ator de comerciais.”
O mundo das letras já estava lá nas canções do Fellini, estava na carreira de jornalista e é a obsessão atual do Cadão
escritor. “Diz a minha astrologia que eu sempre consigo as
coisas depois de muito tempo. Se for pensar nisso, a literatura é a coisa que eu mais ambicionava na juventude e, agora,
graças ao primeiro romance, estou começando uma carreira nova.” Foi quando ainda estava no Metrópolis, em 1994,
que Cadão decidiu investir na literatura, ambição que trazia
ainda dos tempos de estudante. Era o começo da literatura
brasileira do novo período. Bernardo Carvalho tinha publicado seu primeiro livro alguns anos antes. “Eu tinha trabalhado com ele na Folha. Pensei: ‘Se uma pessoa tão próxima
de mim está publicando, acho que está na hora’”. E, assim,
Cadão sentou durante vários fins de semana para escrever
o que seria seu primeiro de quatro livros de contos. Suas referências eram os contistas que lia então: AntonTchekov, J.
D. Salinger, Isaac Bashevis Singer, Machado de Assis. Mais
tarde, Raymond Carver. “Acho que tenho muita identidade
com ele.” O que Cadão queria era fazer um romance. “Dá
para dizer, hoje, que meus livros de contos eram romances

meio naufragados”, avalia. Cadão procurava fôlego, descobria a sua voz. Intuitivamente, achava que teria de descobrir
seu caminho assim, trombando. “Tenho um pouco de birra
de lirismo excessivo. E eu tenho uma tendência a ser lírico e
sempre contra-ataco podando isso”, diz.
Em 2011, o escritor Luiz Ruffato passou pelo Metrópolis e
perguntou a Cadão se ele não queria escrever um romance.
“Topei na hora. Adoro esse tipo de coisa. Um desafio”, conta.
A partir daí, estabeleceu-se um prazo de dois meses e meio
para finalizar o romance. No caderno onde costuma anotar
suas ideias, fez uma lista de capítulos e trabalhou toda manhã, escrevendo quatro páginas por dia. Pessoas que passam
pelos sonhos foi recém-lançado pela Cosac Naify, com repercussão que é motivo de satisfação para o autor. “Parece
que era uma coisa que já tinha que acontecer, mas eu não
achava que ia acontecer de uma forma tão feliz”, conta.

No romance, a música é peça fundamental. Quando
recebeu a proposta, Cadão tinha acabado de voltar da
Patagônia e achou que o livro podia ter uma viagem no
meio. “O livro é, na verdade, sobre um cara distraído, um
arquiteto, que viaja pela América do Sul entre 1969 e 1979.
Ele faz amizade com um motorista de táxi argentino e, a
partir disso, eles se relacionam. Como pano de fundo, tem
as duas ditaduras, a brasileira e a argentina.” Assim, o autor se volta para um tema que lhe era caro nos anos 1970,
“quando a América do Sul tinha algum significado pra gente”, quando ele lia Julio Cortázar e Bioy Casares. E quando ouvia muito um rock argentino que não sabia de quem
era. Pesquisando, descobriu que era uma música do Charly
Garcia, que entrou na história. “Uma química juntou todos
esses elementos”, explica.

“O meu sal da vida? São meus quatro filhos. Eles têm idades muito diferentes
16, 13, 8 e 3 anos. Eu sou obrigado a me renovar de nascimento em
nascimento, de crescimento em crescimento. É uma forma de ter de viver.
Mesmo a velhice, para mim, sempre tem de estar um pouco distante, porque
eu preciso estar ativo e curioso. Pela ótica deles, o mundo é sempre uma coisa
para se descobrir. Se você não tem esse tipo de curiosidade, você envelhece.”

Romance e música ao mesmo tempo
A musicalidade também é base para sua linguagem. “Tudo
o que eu escrevo tem de ter uma característica musical. O
ritmo da frase, a forma como um parágrafo começa, a forma como ele se desenvolve. Tudo é uma questão de ritmo”,
revela. E também será tema de um de seus próximos dois
livros, que já estão programados. Um deles será um infantojuvenil, sobre cavalos. O outro será um livro de ficção
sobre a juventude nos anos 1980. “Será sobre um triângulo
amoroso baseado na história da banda Cocteau Twins, na
perspectiva de um cara de 30 anos que trabalha em revista”,
antecipa. “Será uma ficção, mas com aquele clima do underground paulistano entre 1983 e 1984, em que ninguém
era mainstream. Eram aventuras, coisas de garotos mesmo. Será sobre a música, a juventude, tudo o que a gente
deixa para trás e quer buscar de volta.”

Na versão iPad da Revista
Fleury, Cadão Volpato lê um
trecho de seu livro Pessoas
que passam pelos sonhos
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divulgação

“As pessoas não querem ser eternas. As pessoas querem ser
jovens. Quando é jovem, você se dá ao luxo de errar, acredita,
tem curiosidade, é impetuoso, quer descobrir.”

Cadão Volpato é jornalista e acaba de
publicar seu primeiro romance, Pessoas
que passam pelos sonhos*. Ele também é
autor de quatro livros de contos e fundou
a banda Fellini, que fez parte da cena
underground paulistana dos anos 1980.
Ainda neste ano, Cadão abre sua primeira
exposição de desenhos, Deslocamentos.
*Pessoas que passam pelos sonhos, ed. Cosac
Naify, 2013, 320 págs.
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O que faz
bem ao
O amor por um parceiro, amigos e até por animais de estimação
pode contribuir para reduzir o risco de doenças cardíacas

Dez filhos, 40 netos, 39 bisnetos e 13 tataranetos. A história de Maria, 93 anos, e
Vicente, 97, começou como a de muitos casais das antigas, quando as uniões ainda
eram acertadas entre os pais dos noivos. “Minha mãe conheceu meu pai pelo
buraco da fechadura. Ele e meu avô conversavam na sala, e ela começou a olhar
através da maçaneta, de dentro do quarto. Então, meu avô disse que eles teriam
de namorar. Mas ela não queria”, conta Luzia da Silva Brito, uma das filhas do casal.
Depois que Dona Maria selou a união com Seu Vicente, ela se apaixonou. Já se passaram 75 anos: as bodas de brilhante foram celebradas em julho.
Vicente Luís da Silva nasceu em São Bento do Sapucaí (SP) e Maria Geralda da
Silva é natural de Brasópolis (MG). A família viveu primeiro em Minas, depois no
Paraná e está há mais de 30 anos em Jacareí. Ele trabalhou na lavoura e, quando
se mudou para o interior de São Paulo, atuou na construção civil. Ela sempre foi
dona de casa. Mesmo com a idade avançada, nenhum dos dois nunca sofreu com
doenças do coração. “Tenho ainda mais paixão por ele hoje em dia. É por isso que
continuamos juntos”, diz Dona Maria após acordar da sesta diária.

Afeto que protege o
coração: Vicente e Maria
estão juntos há 75 anos
e continuam apaixonados

Uma das explicações para essa vida livre de
problemas cardiovasculares – a primeira causa
de morte no Brasil – está relacionada, entre
outros fatores, a todo esse amor que Maria e
Vicente sentem um pelo outro. “O estado emocional interfere em todas as glândulas e órgãos
do corpo. As emoções provocam alterações na
aceleração do coração, nos vasos sanguíneos e
até na atividade das plaquetas”, diz Paola Smanio, cardiologista do Fleury Medicina e Saúde.
“Quando a pessoa está feliz, tem uma postura
diferente em relação a tudo. Isso também contribui para a melhora do sistema imunológico.
A doença coronariana é muito influenciada
pelo estilo de vida.”
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Andréia (acima) e Carolina com a
pequena Júlia: as boas relações de
amizade também ajudam a manter
o coração saudável

Pets que fazem bem

Além do amor e das grandes amizades, há quem viva
melhor desenvolvendo um relacionamento de companheirismo com aqueles que são considerados os melhores amigos do homem. É o caso do publicitário Alex
Arantes, de 34 anos, apaixonado por cães. Em 2012, ele
deixou o cargo de gerência em uma agência em São
Paulo e se mudou para Taubaté, onde abriu um pet shop.
Em casa, ele tem quatro cães – os Golden Retriever Fred,
Frida e Filó e um Lhasa Apso, Eike.
“Vim para aproveitar a oportunidade no ramo, mas
para abrir esse tipo de negócio tem de amar os animais.
É uma responsabilidade enorme. São várias vidas superestimadas pelos donos”, conta Alex. Ele e a esposa
Luciana cuidam dos cachorros da família como se fossem filhos. “Sentir a energia e ver a relação deles uns
com os outros recarrega as minhas baterias”, diz. “Aqui, a
gente mora em uma casa com um jardim grande. Golden
adora chuva. Já aconteceu de darmos banho e, quando
voltamos para casa, eles estavam cheios de lama. E aí
demos risada. Fazer o quê?”, completa.

Quando correspondido, o amor afasta a tristeza, tempera as relações e diminui o risco de doenças. Um estudo
feito por médicos do Centro Nacional de Prevenção de
Doenças Crônicas e Promoção da Saúde de Atlanta (Estados Unidos) concluiu que a depressão é fator de risco para
a doença arterial coronariana.
Outra pesquisa, da Universidade de Baltimore, também
nos EUA, revelou que pacientes com disforia (no mínimo
duas semanas de tristeza profunda) têm duas vezes mais
chances de sofrer um infarto agudo do miocárdio. A
depressão maior aumenta essa possibilidade em quatro
vezes. Evidentemente, além de deixar a solidão de lado e
amar muito, é preciso levar em consideração outros fatores que ameaçam a saúde do coração: hipertensão arterial,
diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, estresse
fora de controle, colesterol alto e história de familiares
com doenças cardiovasculares.

A ciência já analisa o efeito da presença dos mascotes
sobre seus donos. Um estudo da American Heart Association (AHA) apontou que ter um animal de estimação
ajuda a proteger o coração. Isso porque os donos de animais costumam ser mais saudáveis e apresentam menor
índice de obesidade e sedentarismo – o simples fato de
levar cães para passear já é uma atividade física. Além
disso, eles proporcionam uma sensação de conforto
emocional que ajuda a reduzir o nível de estresse.
Em outra pesquisa recente, publicada no American
Journal of Cardiology, cientistas da Universidade de Kitasato, no Japão, apontaram que os donos de animais têm
mais variabilidade do ritmo cardíaco. Seria uma evidência
de que seus corações respondem melhor às exigências
do corpo e são capazes de bombear sangue mais rapidamente em situações de estresse. No estudo, foram avaliadas 200 pessoas, entre indivíduos saudáveis e outros
com diabetes, pressão arterial e colesterol elevado.

Ter amigos também contribui para uma vida melhor. “A
amizade é o sal da vida”, diz um antigo provérbio latino.
E não há verdade maior: sem pessoas com quem contar,
a vida pode ficar bem sem graça. A amizade das médicas Andréia Mansour e Carolina Mello, ambas de 29
anos, comprova o ditado. Elas se conheceram quando
ainda faziam cursinho, há cerca de dez anos. Alguns anos
depois, entraram na mesma faculdade de medicina.
A amizade veio, primeiro, por causa das afinidades, que
incluíam a faculdade, os colegas de sala e os jogos universitários a que iam juntas. Aos poucos, os laços entre as
duas cresceram. A chegada da filha de Carolina foi acompanhada de alegrias, mas também muitas dificuldades – e
a amiga estava lá. “Quando fiquei grávida, durante a faculdade, ela me ajudou a superar a rejeição e a encarar o preconceito das pessoas”, conta.

Andréia cita as mesmas passagens: “Os momentos
mais legais que passamos juntas foram os momentos de estudo na casa dela, as festas da faculdade, os
jogos, a gestação e o nascimento da Júlia”, diz. A amizade
se consolidou ainda mais quando, em 2009, Andréia virou
madrinha da filha de Carolina. “Escolhi ela por ter me ajudado muito na gravidez”, diz Carolina, que se lembra dos
cansativos plantões dados com a amiga enquanto estava
grávida, quando a ajuda se tornou fundamental.
Um famoso estudo feito pela Universidade de Harvard
desde 1938, e que já acompanhou milhares de voluntários, de todas as faixas etárias comprovou a importância
dos amigos para manter uma vida saudável. Segundo a
pesquisa, ter laços fortes de amizade aumenta a expectativa de vida em até dez anos e previne uma série de doenças. Uma das razões é a ação da oxitocina, hormônio que
estimula as interações entre as pessoas e ajuda na redução
dos batimentos cardíacos e da pressão sanguínea, além de
fortalecer o sistema imunológico.
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Mais amigos

Para o publicitário Alex, sentir a energia
dos cães e ver a relação entre eles é uma
forma de recarregar baterias

O Salar de Uyuni, na
Bolívia, é o maior deserto
de sal do mundo, com
aproximadamente 10.582 km²

mil e uma

utilidades
Mais do que dar sabor extra aos alimentos, o sal que conhecemos
à mesa tem papel fundamental na história da humanidade
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Um conto popular francês relata o infortúnio de uma princesa que diz certo dia ao pai: “Eu te amo como ao sal”. Sentindo-se menosprezado, o rei manda a filha para o exílio.
Mais tarde, ao ser privado de sal nas refeições, o rei se dá
conta do valor da substância e, portanto, compreende como
era querido pela filha. A historinha revela duas verdades
sobre o sal: o quanto ele é importante para nós e, ao mesmo
tempo, o quanto ignoramos esse fato – fruto da facilidade
com que temos acesso ao mineral nos dias de hoje.
Nem sempre o sal esteve tão à mão, ou à mesa. Ao
contrário. Durante milênios, foi produto relativamente
escasso e, por isso, valorizado e disputadíssimo. Isso
motivou batalhas comerciais e militares, que ajudaram a
conferir ao produto status de objeto de desejo. Não por
acaso, povos distantes ao redor do mundo atribuem à
substância (ou o fizeram no passado) poderes afrodisíacos, mágicos ou milagrosos. É o caso da superstição
segundo a qual o saleiro não deve ser passado de mão em
mão durante uma refeição, sendo preferível pegar o pote
diretamente da mesa: tenta-se, assim, afastar o azar.

muitas técnicas, muitos usos
Cedo o homem descobriu o valor do sal. A substância é vital
à nossa sobrevivência. Intuitivamente, o homem sempre
soube disso. Inicialmente, retirava o sal da carne de caça. No
período da Pré-História conhecido como Neolítico, quando
começamos a nos dedicar à agricultura, surgiu a necessidade de novas fontes de sal (um tempero para os vegetais).
Os arqueólogos contam que o homem desenvolveu, então,
técnicas para extração em pontos tão díspares quanto China
e Roma. Os chineses obtinham a substância com a fervura
da água do mar em vasilhas de barro. Os romanos usavam
cerâmica para fazer a secagem e, depois, quebravam os
utensílios para retirar o bloco salgado.
Muito antes da invenção do congelador, o homem descobriu utilidades extras para o mineral, como polir o cobre e
preservar os alimentos. Em altas concentrações, o sal inibe
a proliferação de micro-organismos e aumenta a vida útil
dos perecíveis. A indústria, que afirma que hoje a produção
mundial do mineral já ultrapassa as 210 milhões de toneladas anuais, propagandeia outros 13.987 usos para o produto. Isso inclui alguns muito úteis, como o degelo da neve
que encobre as ruas em países de clima frio.

A mina de sal
Wieliczka, na Polônia,
é uma das mais antigas
do mundo e figura na
lista dos Patrimônios
da Humanidade,
da Unesco

política e revolução
Séculos antes do uso industrial, quando era produto caro
e raro, o sal era uma valiosa moeda. O Império Romano
pagava seu exército com o produto – daí o salário (salarium,
em latim). O produto chegou a ser alvo da política de pão e
circo dos césares, que subsidiavam o item para que ele não
faltasse às mesas. Era uma medida cautelar contra insurgências populares. “O sal foi também o primeiro artigo de
comércio internacional”, diz Ricardo Maranhão.
Em outros impérios e circunstâncias, o estado exerceu
monopólio sobre o produto. Isso ocorreu no império britânico e também no português. O primeiro caso é um dos
mais emblemáticos do “poder do sal”. Desde o século 18, os
britânicos dominaram boa parte do território hoje ocupado
pela Índia, e toda a produção e rendimento do sal eram vertidos aos cofres reais. Um indiano se levantou contra a situação: Mahatma Gandhi. Em 1930, ele caminhou 400 quilômetros até o litoral do país para raspar sal à beira do mar.
Iniciou a jornada com 78 homens; chegou ao mar cercado
de milhares. Queria, com isso, demonstrar que era absurda
a ideia de pagar aos britânicos por algo que a natureza fornecia de graça. O episódio foi um dos catalisadores da independência indiana, que se confirmaria em 1949.
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Uma longa história
A história do sal está de tal maneira ligada à humanidade
que o livro mais popular a respeito dessa jornada, Sal - Uma
História do Mundo, de autoria de Mark Kurlansky, afirma
que é possível acompanhar os passos da nossa espécie a
partir da observação do papel do sal. Ou, como resume
Ricardo Maranhão, doutor em História e coordenador do
Centro de Pesquisas em Gastronomia Brasileira da Universidade Anhembi Morumbi, “foi impossível ao homem ter
acesso ao sal e não adotá-lo de forma permanente”.
De maneira simplificada, pode-se dizer que a fascinante
jornada do sal, que envolveu impérios e seus povos, viveu
seu período mais emocionante entre a Antiguidade e o fim do
século 19. O ponto inicial coincide com o momento em que o
homem desenvolveu técnicas para extrair o sal da natureza,
por meio da evaporação da água do mar. Isso ocorreu em
várias partes do globo. Na China, há indícios do uso da técnica
datados de 6.000 a.C.; no Egito, 3.000 a.C. e, na Índia, 7.000
a.C. No outro extremo da escala, desenvolveram-se técnicas de mineração subterrânea no início do século 20, o que
garantiu o acesso a fontes até então inexploradas e ampliou
a oferta do produto, minimizando as disputas.

mais sabor à mesa
A lista de passagens históricas é extensa. Mas isso não deve
apagar um papel vital e imutável do sal na vida do homem:
o elemento da culinária. Já no século 2 a.C., Catão sugeria a
seguinte receita: “Não há nada mais saudável, se for do seu
agrado, que repolho picado, lavado, seco e regado com sal e
vinagre”, registra o livro Sal – Uma História do Mundo.
“O sal trouxe ao homem uma nova experiência gustativa”, diz João Luís de Almeida Machado, doutor em Educação e historiador da gastronomia. “Não bastava mais
ter carne ou vegetais em cuja composição estava o gosto
do sal. O que se desejava, a partir do contato com o produto, era uma experiência mais envolvente, na qual fosse
possível dar aos alimentos ingeridos um sabor ainda
melhor, mais marcado”. Como se vê, o homem nunca
abandonou esse prazer.

curiosidades sobre o sal
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• O organismo de um ser humano adulto contém cerca
de 250 gramas de sal.
• O iodo, elemento comum do sal de cozinha, não é
encontrado originalmente no mineral: ele é acrescentado no processamento do produto para combater
doenças da tireoide como bócio e cretinismo.
• No Xintoísmo, o sal tem significado de purificação; no
Budismo, tem poder para afastar o mal.
• O consumo de sal é declinante no mundo: na Europa,
o consumo individual caiu pela metade entre os séculos 19 e 20.

38

• Na Idade Média, as mulheres jogavam sal nas nádegas
e barriga dos maridos com o objetivo de torná-los mais
potentes. Era comum também que noivos se casassem
com uma pitada de sal no bolso esquerdo
• A expressão “não vale o sal que come” tem origem na
escravidão e faz referência a escravos que não conseguiam realizar suas tarefas.
• No Brasil Colônia, o sal vinha de Portugal, e o lucro
obtido com a venda seguia direto para a Coroa. A produção local era proibida e quem tentava a exploração
era castigado. A situação só mudaria no século 19.

infográfico

Sua produção
é estimulada
pela ingestão
de carboidratos
(açúcar, arroz, trigo)

MÚSCULO

Atua em vários
locais, como
nos músculos e
tecido adiposo

O papel da insulina começou a ser
desvendado em 1899, após estudos
com cães. Mas a substância só seria
isolada em 1922

história

INSULINA

CÉLULA

Permite que a
glicose absorvida
seja utilizada pelas
células do corpo

PROTEÍNA

Está envolvida
na produção de
proteínas e no
armazenamento
da gordura

SANGUE

Produzida
no pâncreas,
controla os
níveis de açúcar
no sangue

infográfico: Luiz Iria, Marcelo Garcia e Luiz Gualtieri

Verdade A produção insuficiente
de insulina pelo pâncreas está
relacionada ao diabetes tipo 1.
Já o diabetes tipo 2, a obesidade e
a síndrome dos ovários policísticos
estão associados à resistência das
células do corpo à substância

A insulina está relacionada
ao diabetes?

Mito ou verdade

Mito A substância também
é produzida pelas mulheres,
embora em menor quantidade
AÇÚCAR

Mito A tiroxina influencia o
metabolismo, mas é responsável
apenas por aumentos de 3 ou 4 kg
no peso. Mas isso se dá em função
do acúmulo de líquido no organismo

A testosterona só é
produzida pelos homens?

A falta de tiroxina no organismo
causa obesidade?

Mito ou verdade

A deficiência de tiroxina pode
causar lentidão do raciocínio,
sonolência e intestino preso

Sua produção depende,
entre outros fatores, da
ingestão de iodo, nutriente
presente nos alimentos
provenientes do mar, leite,
ovos e sal de cozinha

Produzida na tireoide,
é responsável por
controlar o metabolismo

Mito ou verdade

Controlam a massa
muscular, a produção
de espermatozoides
e o ciclo menstrual

Têm influência no
desejo sexual e na
sensação de bem-estar

Os hormônios sexuais são
produzidos nos testículos
(testosterona) e nos ovários
(progesterona e estrógeno)

A função da tiroxina começou a ser
esclarecida em 1891, mas a substância
só foi isolada pela primeira vez em
1919 e sintetizada em 1927 por
cientistas europeus

história

Sua produção
depende do colesterol
proveniente da dieta
ou da ação do FÍGADO

história
Em 1899, um professor de Harvard
tentou produzir, a partir do extrato
de testículo de porquinho-da-Índia,
um “elixir de rejuvenescimento”.
A substância seria isolada e ganharia
o nome de testosterona em 1935.
O papel do estrógeno havia sido
definido pouco antes, em 1929

TIROXINA

HORMÔNIOS SEXUAIS

Para o funcionamento harmonioso do organismo, é vital a “comunicação” entre os órgãos. Um dos responsáveis pela tarefa
são os hormônios, substâncias químicas produzidas por células especializadas que viajam pelo sangue com uma missão:
produzir determinados efeitos em órgãos específicos. Há mais de 100 tipos de hormônios, e alguns deles são bastante
conhecidos – como a insulina, a tiroxina, a progesterona e a testosterona – e aparecem frequentemente nos exames
de sangue mais comuns. Conheça um pouco mais sobre a atividade desses mensageiros do corpo.

organismo

Mensageiros do

MeuS
O consumo de sal faz bem para o paladar, mas também pode ser o
vilão de uma série de alterações no nosso corpo. Confira como esses
pequenos grãos de sabor agem no organismo

“Cuidado com o sal”, já diziam nossos pais,
avós ou outros representantes familiares
da boa e velha sabedoria popular.
É que eles já sabiam: em excesso, pouca
coisa faz bem, inclusive o sal. Mas qual
é a medida certa para que o uso do nosso
tradicional companheiro à mesa traga
apenas benefícios? Como esses pequenos
grãos de sabor agem e interferem no
funcionamento do nosso corpo?
Com a palavra, os especialistas.

por maíra termero
ilustração fábio corazza

O sal é necessário
“Basicamente, o sal controla o volume de líquido fora da célula”, explica o cardiologista Antonio Sergio Tebexreni, médico
da Cardiologia do Fleury. Isso significa que ele faz o controle
da chamada pressão osmótica. Para entender, vale lembrar
as aulas de osmose da escola. No nosso organismo, o sódio
que compõe o sal pode ser encontrado, principalmente, fora
de nossas células. Se há pouco sódio, mais líquido entra nas
células. Se há muita concentração de sódio, mais líquido sai
das células. Esse líquido vai para os vasos sanguíneos, onde
circula a maior parte da água de nosso corpo. É esse volume
fora das células que gera o inchaço e o aumento da tensão
arterial. O sódio tem ainda outras funções, entre elas atuar na
condução do impulso nervoso e na contração muscular. No
Brasil, o sal de cozinha também é fonte importante de iodo.
Pressão arterial
O efeito direto de ter mais sódio no corpo é o aumento da
pressão arterial – quanto mais água nos vasos, mais “tensos”
eles ficam. Com isso, o coração tem de trabalhar mais para
bombear o sangue. “E o coração é um músculo que cresce,
hipertrofia, engrossa”, explica o cardiologista. Se a hipertensão é crônica, as paredes dos vasos também vão lesionando.
A baixa pressão arterial, por outro lado, causa bem menos
problemas. “O indivíduo se adapta à pressão mais baixa. É só
ficar hidratado, tomar mais água. É melhor tomar mais água
do que ingerir sal”, recomenda.
O excesso de sal também pode levar a problemas renais, já
que é o rim que trabalha para colocar tudo isso para fora do
corpo. Aumenta, ainda, o risco para câncer gástrico e favorece
a osteoporose. “O sódio aumenta a excreção de cálcio na urina
e diminui a massa óssea”, explica Carla Yamashita, nutricionista do Fleury Medicina e Saúde. Pode até aumentar o peso na
balança. Pelo acúmulo de líquidos, mas também por má escolha alimentar. “A pessoa come o alimento com mais sódio
e tem mais sede. Em vez de beber água, busca bebida mais
açucarada ou alcoólica”, explica Yamashita.

Meus sais?

A genética também pode atrapalhar
Além de estar relacionada à ingestão excessiva de
sal, a hipertensão arterial também pode ter origem
genética. Isso quer dizer que os efeitos do sal são
diferentes para cada pessoa. “O rim de um indivíduo
manipula melhor que dos outros”, explica Tebexreni.
Negros, por exemplo, têm propensão maior a ter
problema de pressão alta. Sabe-se também que as
mulheres, até a menopausa, são mais protegidas.
Assim, os médicos falam em pessoas que são mais
ou menos sensíveis ao sal. “Indivíduos normotensos com elevada sensibilidade à ingestão de sal
apresentaram incidência cinco vezes maior de hipertensão arterial, em 15 anos, do que aqueles com
baixa sensibilidade”, esclarece a nutricionista.

A expressão utilizada no
título desta reportagem é
de uso comum, apesar de
fazer referência a sais bem
diferentes dos que utilizamos
na cozinha. Diz a lenda que,

É preciso comer menos sal
“Mesmo modestas reduções na quantidade de sal
são, em geral, eficientes em reduzir a pressão arterial”, ressalta Yamashita. Nós precisamos, para um
bom funcionamento do organismo, ingerir 500 mg
de sódio por dia, o que corresponde a cerca de 1,2
g de sal. Recentemente, a Organização Mundial de
Saúde definiu em 5 g de sal de cozinha a quantidade considerada máxima saudável para ingestão alimentar diária, o que corresponde a 2 g de sódio, ou
aproximadamente uma colher rasa de chá. O brasileiro consome, em média, o dobro do recomendado.
Como diversos produtos de consumo comum contêm muito sódio, não é preciso se preocupar com a
possibilidade de ingerir sal de menos. Já é bastante
complicado consumir só a quantidade máxima.

na época vitoriana, quando
as mulheres costumavam
desmaiar pelo uso de
espartilhos muito apertados,
também carregavam consigo
um pequeno frasco do que
chamavam de sais de cheiro ou
aromáticos. Na época, tratava-

Nos rótulos, procure por sódio
Todos os efeitos do sal são causados pelo sódio
que ele contém. Assim, na hora de conferir os rótulos dos alimentos para equilibrar a ingestão de sal,
procure por produtos com menos quantidade de
sódio. Vale prestar mais atenção a enlatados, embutidos, cereais em flocos e até mesmo adoçantes.

-se apenas de uma mistura de
perfume com sais de amônia,
cujo aroma supostamente
as fazia despertar
mais rapidamente.

Sal refinado, sal light, sal
marinho, flor de sal...Você sabe
a diferença entre eles? Confira
as características de cada um na
versão iPad da Revista Fleury.

44

SA

outros
O sal pode ser substituído
de forma saborosa por
diversos temperos. Veja dicas
práticas de quem adotou
esse hábito no dia a dia
POR Laura folgueira

BO

RES

shutterstock

A advogada Isana Borges queria apenas perder um pouco de peso. Decidiu adotar uma alimentação mais equilibrada e, de quebra, reduzir o consumo de sal. A
mudança não foi fácil. “Comida temperada, para mim, era sinônimo de comida
salgada. Salada sempre tinha de ter sal, e o saleiro sempre estava na mesa”, lembra ela, que aboliu o sal da maior parte das receitas. Para adaptar o paladar à nova
realidade, passou a usar outros temperos – seu principal aliado foi um mix de
ervas para salpicar em verduras e saladas. O resultado veio logo: Isana estima ter
perdido 1,5 kg apenas desinchando com essa nova prática. Hoje, ela também evita
comprar alimentos industrializados, quase sempre repletos de sódio. “Tomei para
minha vida o hábito de verificar a tabela nutricional de todos os alimentos”, diz.
Faz sentido. Segundo Carla Yamashita, nutricionista do Fleury Medicina e Saúde, cerca de 75% do sal que ingerimos é proveniente daqueles alimentos em que
não adicionamos sal (já leu nossa reportagem sobre as características desse mineral na página 42?). “Uma das maneiras mais práticas de diminuir o consumo de
sal é comparar a quantidade de sódio dos alimentos, observando as informações
nutricionais no verso das embalagens”, afirma.

O sal de ervas utilizado
por Aline tempera
suas refeições e ajuda a
reduzir a quantidade de
sódio da alimentação:
“Uso em praticamente
tudo”, diz

Em seu dicionário gastronômico Ervas & Especiarias*,
o especialista Nelo Linguanotto Neto publica sugestões
para o uso de temperos no dia a dia da cozinha. Confira
algumas delas:

Açafrão

- ¼ de colher (chá) em uma xícara de arroz
- ½ colher (chá) para uma galinha de até 1,2 kg
- 1/8 de colher (chá) para 1 kg de vitela

Tricia Vieira / fotoarena

Temperos para a saúde
Trocar o sal por ervas e outros temperos traz vantagens que
vão além do sabor – cada um deles tem benefícios específicos para nosso corpo. “Além de servirem de condimento por seus princípios aromáticos, os temperos podem ter
outras funções importantes no organismo”, diz Yamashita.
Anis, estragão, mostarda, orégano e manjerona são estimulantes. Cardamomo, coentro, cominho, erva-doce, hortelã e sálvia são carminativos (ajudam na redução dos gases
abdominais). O cerofólio é considerado diurético e a sálvia
trabalha como um excelente adstringente e anti-inflamatório. Precisa mais?
Para Dayá Satyanarayana, instrutora de ioga em São
Paulo, não. Desde 2003, tornou-se vegetariana e adotou
uma alimentação ayurvédica, que leva em conta características físicas e psicológicas de cada pessoa. “Cada tempero tem sabores diversos, o que promove estados mentais, emocionais, energéticos e físicos diferentes”, acredita.
“Quando estou mais cansada, uso mais pimenta e canela,
por exemplo. É um trabalho de autoconhecimento”, completa, ressaltando que, entre seus temperos favoritos, estão
gengibre, alho, curry, noz-moscada e cardamomo, utilizados em vários alimentos diferentes.

Biessa Diniz, jornalista do Rio de Janeiro, também aposta em combinações diversas no dia a dia. “Adoro alecrim e
suco de laranja com frango, páprica com carne vermelha,
curry no arroz, peixe com limão e pimenta...”, conta. Cebola,
alho, pimenta dedo-de-moça, alecrim, pimenta-do-reino
moída na hora, cebolinha, manjericão, páprica, pimenta-rosa, salsinha e mostarda também estão presentes na sua cozinha, sempre acompanhados dos sucos de limão e laranja.
O melhor, mesmo, é experimentar as possibilidades.
“As papilas gustativas demoram cerca de três meses para
se adaptar a uma alimentação reduzida em sal”, explica
Yamashita. Que tal conhecer outros sabores?

Alecrim (fresco ou desidratado)
Para a instrutora de
yoga Dayá, adepta da
alimentacão ayurvédica,
os temperos atuam nos
estados físico, mental,
emocional e energético
de quem os consome

FELIPE GOMBOSSY

Aline Souza Canteiro, programadora de sistemas, também adotou o que chama de “sal de ervas” como estratégia para temperar suas refeições. Ela diminuiu o consumo
de sal comum também em um processo de reeducação
alimentar, a pedido de uma nutricionista. A mistura, que
ela começou a usar inspirada em receitas encontradas na
Internet, leva um pacote de alecrim, um de manjericão, um
de orégano, um de salsinha e apenas 100 g de sal comum.
“Uso em praticamente tudo: carnes, legumes, feijão... como
se fosse o sal normal. Até para temperar salada”, conta ela,
que só não coloca a mistura no arroz, sempre temperado
com salsinha e cebolinha frescas.

Combinações não faltam

- ¼ de colher (chá) a 1 colher (sopa)
para uma galinha de até 1,2 kg
- ¼ de colher (chá) em 4 xícaras de salada
de frutas ou 2 xícaras de suco de frutas
- ¼ a ½ colher (chá) em 2 xícaras
de batata, couve-flor ou tomate
- ¼ de colher (chá) a 1 colher (sopa)
em 6 xícaras de molho para churrasco
- ½ colher (chá) para até 2 kg de carneiro assado,
ou em combinação com tomilho e sálvia

Alho-poró (fresco ou desidratado)
- 1 colher (sopa) em 1 kg de macarrão
- 2 colheres (sopa) no suflê de queijo

Cardamomo

- ½ colher (sopa) na salada de frutas
para quatro pessoas

Cerofólio

- 2 colheres (sopa) de cerofólio moído
para até ½ kg de peixe
- 1 colher (chá) de cerofólio fresco
em sopas e caldos

Veja mais sugestões de uso de temperos
do especialista Nelo Linguanotto Neto
na versão iPad da Revista Fleury.

* Ervas & Especiarias com suas receitas, Gaia Editora, 2006, 162 páginas
Disponível também para iPad na iTunes Store
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Fotografias e ilustrações exclusivas para fazer pensar. Nesta edição, o
fotógrafo Araquém Alcântara e seu olhar sobre as Salinas de Macau (RN)

endereços

surpreender é

São Paulo – Capital
Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 1.802 – Santana
Acesso pela ponte Casa Verde
Sentido bairro/centro:
lado direito.

Unidade Rochaverá-Morumbi
Av. Chucri Zaidan, s/no,
Edifício Rochaverá Corporate Towers –
Vila Cordeiro. Ao lado dos shoppings
Morumbi e Market Place
Paralela à Av. das Nações Unidas.

Unidade Campo Belo
Av. Vereador José Diniz,
3.457, 2o andar – Campo
Belo Medical Center
Continuação da Av. Ibirapuera,
esquina com a R. Pascal.

Unidade Sumaré
Av. Sumaré, 1.270 – Perdizes
Sentido Barra Funda/Pinheiros
No quarteirão entre as ruas Wanderley
e Ministro Gastão Mesquita
Próxima ao Bradesco.

Unidade Chácara Klabin
Av. Pref. Fábio Prado, 538 – Chácara Klabin
Próxima à estação de metrô Imigrantes
(Linha 2 – Verde).

Unidade Shopping Anália Franco
Shopping Anália Franco loja 37E, piso Acácia
Av. Regente Feijó, 1.739
Até as 10 horas, entrada somente
pela Av. Regente Feijó
Ao lado do Ceret (Centro Esportivo
e Recreativo do Trabalhador)
Próxima ao início da Av. Eduardo Cotching
A Av. Regente Feijó começa na Av. Salim Farah
Maluf (na altura do Cemitério da Quarta Parada).

Unidade Higienópolis
R. Mato Grosso, 306
1a sobreloja – Higienópolis
Localizada no Higienópolis Medical Center,
atrás do Cemitério da Consolação,
altura do 1.800 da R. da Consolação.
Unidade Ibirapuera
Av. República do Líbano, 635 – Ibirapuera
Próxima ao Monumento
às Bandeiras e ao Parque do Ibirapuera.
Sentido bairro/centro: lado direito.
Unidade Itaim
Av. Juscelino Kubitschek, 1.117 – Itaim Bibi
Próxima à esquina da Av. Juscelino Kubitschek
com a R. Atílio Inocenti. A Unidade fica perto
da Av. Faria Lima.
Unidade Jardim América
Av. Brasil, 1.891 – Jd. América
Sentido Pinheiros/Ibirapuera: lado direito
Próxima à R. Gabriel Monteiro da Silva.
Unidade Oscar Americano
R. Eng. Oscar Americano, 163 –
Cidade Jardim. Saída do túnel Presidente Jânio
Quadros, sentido Av. Juscelino Kubitschek/
Morumbi. Em frente ao Parque Alfredo Volpi.
Unidade Paraíso
R. Cincinato Braga,
232 e 282 – Bela Vista
Paralela à Av. Paulista, altura do no 200
(Hospital Santa Catarina)
Próxima à estação de metrô
Brigadeiro (Linha 2 – Verde).

Unidade Shopping Jardim Sul
Shopping Jardim Sul – loja 317
piso 2 – Vl. Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
Em frente ao Carrefour.
Unidade Vila Nova Conceição
Avenida República do Líbano, 990 – Ibirapuera
No quarteirão entre as ruas Prof. Filadelfo Azevedo
e Lourenço Castanho, a 200m da Eye Clinic.
Sentido centro/bairro: lado direito.
Unidade Villa–Lobos
R. Castro Delgado, 188 – Alto de Pinheiros
Pista local da Av. das Nações Unidas,
sentido Santo Amaro/Ceagesp
Entre as pontes Cidade Universitária e Jaguaré
Quinta travessa à direita, após a ponte
Cidade Universitária.
Outros Municípios
Unidade Alphaville
Al. Araguaia, 2.400 Barueri – SP (entrada pela
Av. Sylvio Honório Álvares Penteado
nova R. Projetada)
Próximo ao Sam’s Club, Walmart
A 900m do Shopping Tamboré.
Unidade Santo André
Av. D. Pedro II, 1.313 – Jd. Santo André
Próxima ao Parque Celso Daniel
(antigo Parque Duque de Caxias).
Entrada lateral pela R. das Aroeiras.
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Unidade Campinas
Av. Aquidabã, 747 – Centro
Em frente à Microcamp, próxima
ao Bosque dos Jequitibás.
Unidade Granja Viana
R. José Felix Oliveira, 838 –
Granja Viana, Cotia – SP
Entre a Cultura Inglesa e o Hospital São Camilo
Acesso pelo km 24 da Rod. Raposo Tavares.
Unidade São Bernardo do Campo
Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez, 666 – Centro
Seguindo pela Rod. Anchieta no sentido
São Paulo/Santos, utilizar a saída 18B.
Ao final do viaduto, manter-se à direita, no
sentido centro de São Bernardo do Campo.
Seguir pela Av. Professor Lucas Nogueira
Garcez (sentido bairro/centro) até visualizar a
Unidade do outro lado da avenida, ao lado do
Pavilhão Vera Cruz. Entrar à direita na R. Banda
e fazer o contorno à esquerda até cruzar a
Av. Professor Lucas Nogueira Garcez.
A unidade fica em frente à Igreja Santíssima
Virgem e a uma concessionária da Toyota.
Unidade Jundiaí
Av. Antônio Segre, 447 – Jd. Brasil
Próxima ao Shopping Paineiras
Na rua do Sesi. Anhanguera no sentido
interior/capital: acesso pela Av. Jundiaí.
Outros Estados
Unidade Leblon – RJ
R. Dias Ferreira, 214 – Leblon
Ao lado do cabeleireiro Werner.
Unidade Brasília – DF
SEPS EQ 715/915, conjunto A, bloco D, sala 501,
Centro Clínico Pacini, Edifício Pacini, Asa Sul
Ao lado do Hospital São Lucas.
Atendimento Móvel
Atende as cidades acima e também as seguintes
localidades: Guarulhos, Osasco, Granja Viana,
Mauá, Diadema, Santos, São Caetano, São Vicente,
Guarujá, Jacareí, São José dos Campos, Sorocaba,
Rio de Janeiro e Brasília.
Central de Atendimento
ao Cliente 24 horas
São Paulo e localidades com DDD (11):
3179-0822 ou 30-FLEURY
Rio de Janeiro: (21) 4004-1991
Outras localidades: 0800-704-0822

Agora o Check-up Fleury também
está na Unidade Alphaville.
Lá, como na Unidade Itaim
e Rochaverá, suas consultas
e exames são realizados
em até 6 horas, em um espaço
confortável e exclusivo com Wi-Fi.
E você ainda tem o famoso
Café Fleury com opções
saborosas e nutritivas de almoço.
Tudo para você ficar ainda mais
perto de quem é especialista em

Fleury.
Um centro
de referência
em você.

Agendamento: (11) 5014-7704 ou atcl.checkup@grupoﬂeury.com.br, de seg. a sex., das 7h às 19h. | Unidade Alphaville – Alameda Araguaia, 2.400.
Unidade Itaim – Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1.117. | Unidade Rochaverá/Morumbi – Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.170 – Ed. Rochaverá Corporate Towers.
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