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Tem coisas que fazem bem.

Um sorriso. Um abraço. Um carinho.

E tem coisas que são para o seu bem.

Médicos formados 

nas melhores universidades. 

Atendimento personalizado. 

Ambiente aconchegante. 

É assim que o Fleury trabalha 

a medicina diagnóstica, 

para o seu bem, há 90 anos.

Medicina, 
saúde 
e você.

Bem-vindo 
aos próximos 
90 anos 
do Fleury.C
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EDITORIAL

Vivemos uma era de grandes transformações. Os 
avanços da tecnologia modificam as maneiras de 
se relacionar e de consumir. Os movimentos sociais 
ganham diferentes vozes e tons, conquistando mais 
alcance. As cidades buscam caminhos para ser me-
nos duras e mais acolhedoras para seus habitantes. A 
educação adota modelos inovadores para conversar 
com as gerações que crescem nesse novo mundo que 
se mostra ainda mais complexo. 

Enquanto grandes mudanças acontecem do lado 
de fora, cada um cuida para, em sua vida interior, pre-
servar tudo vivo e em movimento, seja mantendo os 
ouvidos atentos à voz interior que serve como guia, 
seja mudando hábitos para dar conta das novidades 
da vida. Ela, que sempre nos lembra que estar vivo é 
existir em ciclos, mexendo com o nosso corpo, nos 
obrigando a aprender que se adaptar é a chave para 
viver bem cada momento.

Nesta edição, investigamos e refletimos sobre to-
das essas transformações, em uma provocação para 
que cada um encontre em si a maneira de viver esse 
fluxo, conhecendo o que é preciso aceitar, encon-
trando coragem para iniciar mudanças necessárias e 
sabendo se preparar para o novo. 

É com esse espírito de se transformar sempre, para 
continuar conectado ao seu tempo, que o Fleury se 
prepara para as comemorações de seus 90 anos. Nos 
próximos meses, queremos celebrar com você essa 
conquista. Aguarde novidades.

Boa leitura!

A VIDA É  
MOVIMENTO
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O olhar da biologia traz novas perspectivas sobre o ciclo da vida na natureza

O físico Mário Novello fala sobre um universo mais instigante que a fi cção científi ca
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Calligaris
Para o psicanalista, 

desacelerar não 

é preciso, 

deixar-se seduzir 

pelas aventuras 

do acaso, sim

O olhar da biologia 

traz novas perspectivas 

sobre o ciclo da vida 

na natureza

O físico Mário Novello 

fala sobre um universo 

mais instigante que 

a fi cção científi ca

Detectar uma doença 

precocemente 

pode trazer cura e 

transformação pessoal

#tempo
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ED. 34
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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.

facebook.com/FleuryMedicinaeSaude

youtube.com/FleuryMedicinaeSaude 

twitter.com/fleury_online

periscope.tv/fleury_online
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MARIA IZABEL CHIAMOLERA  
Formada em Medicina pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), onde é médica 
pesquisadora do laboratório de Endocrinologia 
Molecular e Translacional (LEMT), tem pós- 
-doutorado pela Universidade Johns Hopkins 
(EUA). É médica assessora de endocrinologia 
do Fleury desde 2012. 

Conheça alguns integrantes da equipe que colaborou com 
texto, fotografia, arte, ilustração, infografia e conhecimento 
técnico para esta edição da Revista Fleury.

LAURA FOLGUEIRA 
Jornalista pela Faculdade Cásper Líbero, 
tem pós-graduação em Literatura pela 
PUC-SP e mestrado em Estudos da 
Tradução pela USP. Trabalha há mais de dez 
anos no mercado editorial com tradução, 
edição e revisão. É responsável pela revisão 
de todos os textos da Revista Fleury.

VERÔNICA MAMBRINI
Jornalista formada pela Cásper Líbero, 

trabalhou como repórter da IstoÉ e no Delas, 
editoria de conteúdo feminino do iG, além de 

escrever para veículos como as revistas GQ 
Magazine, GoOutside e o portal UOL.  

Nesta edição, entrevistou Juliana de Faria.

JOAQUIM CRUZ 
Formado em Design pela Escola 

Panamericana e em Criação 
Publicitária pela Universidade 
Nove de Julho, atua na área de 

identidade visual do Fleury. UNIDADE CAMPINAS
“Ao chegar para realizar exame de densitometria em 
meu filho com necessidades especiais, notei estar sem 
o pedido médico. A atendente Denise Moreira deu a 
ideia de pedir que alguém de minha casa enviasse por 
WhatsApp! Atendimento e presteza sem igual!”
Cynthia Do Valle Bezerra, via Facebook

VILA DA SAÚDE
“Carinho e cuidado do Fleury com nossos filhos. 
Precisei colher exames laboratoriais do Pedro e, além 
do ótimo atendimento, a equipe teve paciência, amor 
e carinho. No final, ele ganhou um livro de colorir e giz 
de cera. São gestos simples que tornaram a experiência 
menos traumática.” 
Fabiana Furlan, via Instagram

38

POR MAÍRA TERMERO 
ILUSTRAÇÃO SERGIO SCATTOLINI AMATUCCI

Convidamos os biólogos Fernando 
Reinach e Denise Scheepmaker 
para refletir sobre os diferentes 
ciclos e ritmos da natureza

No interior de São Paulo, em Santa Rita do Passa Quatro, 
vive Patriarca, como é chamado o jequitibá-rosa tido como 
a árvore mais velha do Brasil. Ele tem mais de 3 mil anos 
de vida. Nas Montanhas Brancas da Califórnia, em 1957, o 
pinheiro ancião de 4.600 anos foi batizado de Methuselah 
por um pesquisador. Enquanto isso, todo um grupo de in-
setos recebe o nome de Ephemeroptera por seu curtíssimo 
ciclo de vida adulto, de poucas horas a um ou dois dias. “É 
uma estratégia que surge evolutivamente. Às vezes, uma 
forma biológica só consegue perdurar se tiver um ciclo de 
vida rápido, senão ela perde em competição para outras. É 
isso que vai esculpindo, para cada um, um tempo de vida”, 
explica Denise Selivon Scheepmaker, professora livre-do-
cente em Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo (USP).

vidada

Expectativa de vida média 
dos animais segundo o 
Museu Field de História 

Natural, de Chicago (EUA)

38_41_Tempo_da_vida4.indd   38 08/12/15   20:38

O FIO DA VIDA
“A revista não transmite 
apenas informação,  
mas conteúdo para refletir  
e educação para  
se desenvolver.  
Meus parabéns!”
Shahbaz Fatheazam,  
via LinkedIn

UNIDADE  
ALPHAVILLE
A cliente Zuleika 
se inspirou em 
Paulo Freire para 
homenagear a 
equipe da unidade.



Em fevereiro, a Unidade República do Líbano II, 
em São Paulo (SP), ampliou seu atendimento com 
a inauguração de mais uma casa. O novo espaço 
fica ao lado do Centro Diagnóstico Avançado da 
Mulher, local exclusivo para o público feminino 
e que oferece exames como mamografia 3D, 
punção e biópsia guiadas por ultrassonografia. Para 
complementar esses serviços, a nova casa atende 
todos os públicos (masculino, feminino e infantil) e 
realiza exames de Ressonância Magnética, Urologia 
(urodinâmica e a peniscopia) e exames laboratoriais. 
O acesso ao local pode ser feito pela mesma entrada 
do Centro da Mulher. Para saber mais, acesse o 
nosso site www.fleury.com.br.

• Anatomia Patológica
• Cistoscopia
• Colpocitologia Oncótica
• Colposcopia
• Densitometria Óssea
• Exames Laboratoriais
• Fluxometria
• Mamografia 3D 

(Tomossíntese)
• Mamografia Digital
• Mamotomia guiada  

por Mamografia

• Mamotomia guiada  
por Ultrassonografia

• Peniscopia
• Punção-Biópsia de 

Mama guiada por 
Ultrassonografia

• Ressonância Magnética
• Ultrassonografia
• Urodinâmica
• Vulvoscopia

SERVIÇOS OFERECIDOS NAS DUAS CASAS

Unidade agora também oferece exames 
aos públicos masculino e infantil
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República do Líbano II
Mais uma casa na

Conheça três exames que leem o nosso DNA para detectar doenças 

Os genes a favor da saúde

INVESTIGAÇÃO  
DO CÂNCER 
Outra novidade é o 
OncotypeDX®, exame 
que analisa em material 
de biópsia ou obtido em 
procedimento cirúrgico um 
conjunto de genes associado 
ao câncer de mama, de 
cólon ou de próstata. Feito 
em parceria com a empresa 
norte-americana Genomic 
Health Inc., seu resultado 
é liberado em até 25 dias 
úteis e auxilia o médico na 
caracterização da doença 
quanto à agressividade e ao 
risco de recorrência, tendo 
impacto direto na definição 
do tratamento.

PREVENÇÃO  
PELO GENOMA
O exoma é um teste de 
última geração que usa o 
sequenciamento de uma 
parte do genoma para 
diagnosticar enfermidades 
de possível origem 
genética, como cardiopatias 
congênitas, alterações 
neurológicas e metabólicas, 
displasias esqueléticas, 
entre outras. “Ele permite 
investigar várias doenças 
ao mesmo tempo usando 
um só teste”, diz Dr. Wagner 
Antonio Baratela, assessor 
médico de Genética 
Molecular do Fleury. O 
resultado sai em 90 dias.

REPÚBLICA DO LÍBANO II

Av. República do Líbano, 561, Ibirapuera, São Paulo 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

De segunda a sexta, das 6h30 às 12h30 (Centro da Mulher, 

das 6h30 às 18h30) e, aos sábados, das 6h30 às 12h30

Já pensou em 
fazer exames aos
Quatro unidades do Fleury agora atendem 

também aos domingos para serviços 
de Ressonância Magnética e exames 

laboratoriais, das 6h30 às 12h30. Essa é 
mais uma comodidade para quem tem a 

agenda apertada e quer fugir do trânsito. A 
novidade vale para as unidades República 
do Líbano III, Ponte Estaiada, Rochaverá-

Morumbi e Campinas. Para consultar os 
serviços que essas unidades oferecem, 

acesse www.fleury.com.br.

REPÚBLICA DO LÍBANO III
Av. República do Líbano, 990, 
Ibirapuera, São Paulo

PONTE ESTAIADA
Av. Jornalista Roberto Marinho,  
85, Térreo
Edifício Tower Bridge Corporate
Brooklin, São Paulo

ROCHAVERÁ-MORUMBI
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.170
Edíficio Rochaverá Corporate Towers
Vila Cordeiro, São Paulo

CAMPINAS
Av. Aquidabã, 747, 
Centro, Campinas

DOMINGOS?

PARA COMEÇAR

DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL
O Fleury também oferece um teste 
não invasivo que ajuda a detectar 
o risco de algumas alterações 
genéticas no feto a partir da décima 
semana da gestação. Com uma 
amostra de sangue materno, o 
exame de trissomias fetais é capaz 
de identificar síndromes como a 
de Down, de Edwards e de Patau, 
além de anomalias associadas aos 
cromossomos sexuais. No caso 
da síndrome de Down, o método 
consegue diagnosticar cerca de 99% 
dos casos. Feito em parceria com a 
Illumina, o teste já é processado no 
Brasil com a mesma metodologia 
de quando era enviado ao exterior, a 
um custo mais acessível e resultados 
em menor tempo.
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PARA COMEÇAR

VEJA SEUS EXAMES

Curso da
mamãe e do bebê

O FLEURY ONDE   
     VOCÊ QUISER

Além de espaços dedicados a gestantes  
e crianças, a unidade também conta com  
um serviço especializado de Check-Up

O que é que a 

Rochaverá tem?

• Anatomia Patológica
• Cardiotocografia
• Check-Up
• Colonoscopia
• Colpocitologia 

Oncótica
• Colposcopia
• Densitometria Óssea
• Ecocardiograma
• Eletrocardiograma
• Endoscopia
• Espirometria
• Exames de 

Oftalmologia
• Exames de 

Otorrinolaringologia

• Exames Laboratoriais
• Mamografia
• Medicina Fetal
• Punção de Tiroide
• Punção-biópsia de 

Mama guiada por 
Ultrassonografia

• Raios X
• Teste Cardiopulmonar
• Teste Egométrico
• Triagem Neonatal 

Ampliada
• Ultrassonografia
• Vacinação
• Vulvoscopia

SERVIÇOS OFERECIDOS

Atenção, futuros mamães e papais: todo mês, o Fleury 
realiza, na Unidade Paraíso, um curso para quem quer saber 
mais sobre os cuidados com a saúde da gestante e do bebê. 
Em uma manhã, especialistas em pediatria e medicina 
fetal conversam com os pais sobre todos os passos dessa 
nova aventura, dando orientações sobre saúde da gestante 
e amamentação, e explicando o que acontece com o 
bebê logo após o nascimento. Os participantes também 
aprendem a dar banho no recém-nascido e a trocar suas 
fraldas, além de contar com informações importantes sobre 
exames de triagem neonatal, os problemas mais comuns do 
bebê e detalhes do calendário de vacinação infantil. O curso 
é realizado das 8h45 às 13h e as próximas datas são: 16/04, 
14/05 e 11/06. Para conferir os preços, fazer sua inscrição 
ou obter mais informações, acesse www.fleury.com.br ou 
ligue para (11) 5033-9715/9714/9805.

Você conhece todos os serviços que a unidade Rochaverá-Morumbi 
oferece? Olha que não são poucos: um centro de Check-Up, espaços 
dedicados à saúde infantil (Vila da Saúde), às gestantes (Gestar 
Fleury) ,exames cardiológicos diversos, endoscopia, colonoscopia, 
vacinação e muito mais. Ficou interessado? Confira ao lado quais 
são os serviços diferenciados dessa unidade.

GESTAR FLEURY
Para dar mais comodidade às gestantes, esse espaço 
oferece todos os exames diagnósticos necessários 
no acompanhamento pré-natal. Um diferencial é que 
os resultados são liberados rapidamente para agilizar 
as decisões do obstetra. Alguns deles são divulgados 
em 30 minutos (ultrassonografia e teste da bolsa 
rota) ou em até quatro horas (como o hemograma).

VILA DA SAÚDE
Esse ambiente decorado com personagens da Vila 
Sésamo tem uma estrutura especial para atender 
crianças de 0 a 12 anos. A agilidade na realização 
de exames laboratoriais, Raios X, Ultrassom, entre 
outros, permite ao pediatra esclarecer rapidamente 
queixas agudas – os resultados desses exames saem 
em até quatro horas. Além disso, o médico solicitante 
conta com uma assessoria médica especializada, que 
acompanha o andamento e a liberação dos exames 
mais urgentes e faz contato caso seja necessário.

CHECK-UP
Composto de consultas e exames (sangue, urina, 
métodos de imagem e outros), o serviço faz uma 
avaliação individualizada do estado de saúde dos 
clientes. Dessa forma, o médico consegue uma 
análise integrada, além de fazer o rastreamento de 
doenças frequentes e das que têm potencial de se 
desenvolver em cada caso. O Check-Up também 
pode ter enfoques diferentes para executivos e para 
atletas (Check-Up Fitness). Os clientes do Fleury não precisam sair de casa para tomar 

vacinas, fazer exames de sangue e até mesmo realizar 
alguns testes, como Eletrocardiograma, Mapa, Holter  
e Polissonografia. Basta chamar o Atendimento Móvel 
para que uma equipe vá até você, no local escolhido.  
É um serviço essencial para quem tem a agenda apertada, 
prefere ser atendido na comodidade do lar ou tem 
dificuldade de locomoção – como idosos e gestantes –,  
com uma taxa de serviço bastante acessível. Para as 
crianças, um toque especial: nossa equipe leva brindes 
exclusivos e trabalha com uma maleta estampada com 
os personagens da Vila Sésamo. O Atendimento Móvel 
está disponível em 32 municípios do estado de São Paulo. 
Para contratar, entre em contato com nossa Central de 
Atendimento pelos telefones 3179-0822 (Grande São 
Paulo) e 0800-704-0822 (demais localidades).

ROCHAVERÁ-MORUMBI
Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.170

Edíficio Rochaverá Corporate Towers
Vila Cordeiro, São Paulo  

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
De segunda a sexta, das 6h30 às 18h; aos sábados e aos 

domingos, das 6h30 às 12h30 (aos domingos apenas para os 
serviços de Ressonância Magnética e Exames Laboratoriais)

de imagem direto no smartphone
O Fleury traz mais um novidade para clientes e médicos: agora, além  
do computador e tablet, já é possível ver as imagens de alguns exames  
pelo smartphone, de maneira ainda mais prática. Entrando em nosso  
site pelo browser do celular, clientes e médicos conseguem ver as 
imagens dos resultados de Ressonâncias Magnéticas, Tomografias 
Computadorizadas, Mamografias, Raios X, PET-CTs, Ultrassonografias 
e Endoscopias. Para visualizar, basta digitar login e senha disponíveis 
no comprovante do exame e acessar a área de Resultados de Exames. 
Ao clicar na ficha e exame de interesse, o link para visualizar as imagens 
estará disponível no rodapé do laudo. Para as imagens de Ressonância, 
Tomografia, Mamografia, Raios X e PET-CT, será aberta uma nova janela 
no seu smartphone e, por isso, é preciso desabilitar o bloqueador de  
pop-ups no seu navegador. Já as imagens de Ultrassom e Endoscopia 
poderão ser consultadas em formato de carrossel.
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PARA COMEÇAR

O CORAÇÃO

A epidemia de dengue tem deixado muita gente em alerta. 
Além de evitar água parada, os mais precavidos usam 
repelentes para afastar o Aedes aegypti, que também 
transmite o vírus zika e a febre chikungunya. Mas como se 
proteger sem prejudicar a saúde? Para a maioria dos adultos, 
são recomendados os produtos aprovados pelo Ministério 
da Saúde e pela Anvisa com componentes ativos liberados 
pela OMS (Organização Mundial da Saúde): icaridina, DEET 
ou IR3535. Os que possuem icaridina duram até dez horas, e 
os formulados com DEET, de quatro a oito horas. O IR3535 
tem duração mais curta, de cerca de quatro horas, mas, 
por outro lado, apresenta menor risco de causar alergia e 
intoxicação. Crianças e gestantes só podem usar repelentes 
quando indicados por seus médicos. Bebês com até seis 

meses devem ser protegidos com mosquiteiros e roupas, 
pois a Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda 
aplicar, nessa faixa etária, nenhuma substância química na 
pele. Para as futuras mamães, os produtos à base de IR3535 
são os mais seguros, mas elas podem usar os com DEET. 
Nas crianças de 2 a 12 anos, a concentração máxima desse 
componente deve ser de 10%. O efeito do DEET em crianças 
dura duas horas, e repelentes com essa substância só podem 
ser aplicados até três vezes por dia. Após os dois anos, as 
crianças podem usar produtos com icaridina, desde que a 
concentração não passe de 25%. O manuseio do repelente 
pede cuidados, como usá-lo no máximo três vezes ao dia, 
nunca sobre a pele machucada, nem perto de mucosas 
(olhos, nariz, boca e genitais) ou nas mãos das crianças.

REPELENTE

Com o coração não se brinca. Por isso, o Centro Integrado 
Cardiológico e Neurovascular da Unidade Ponte 

Estaiada, em São Paulo (SP), dispõe de alta tecnologia e 
equipamentos de última geração para fazer um diagnóstico  
preciso de problemas cardíacos e vasculares. Os resultados 

são informados em um relatório integrado que é entregue 
ao cliente e ao médico. Todos os procedimentos são 

avaliados por uma equipe especializada que, quando 
necessário, pode sugerir ao médico solicitante a realização 

de exames complementares.  

TOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS
O equipamento obtém imagens adequadas mesmo em caso 

de frequência cardíaca irregular. Com maior velocidade de 
aquisição, é possível produzir imagens das artérias coronárias 

em pacientes com diferentes condições clínicas.

DIFERENTES TIPOS DE ECOCARDIOGRAMA
Além do Ecocardiograma Transtorácico convencional,  

são realizados o Ecocardiograma Transesofágico,  
exames que associam técnicas de estresse físico  

ou farmacológico, entre outros.

ALGUNS OUTROS SERVIÇOS

EXAMES ESPECIAIS

• Avaliação de 
Marcapasso Cardíaco

• Holter
• Mapa (Monitoração 

Ambulatorial da 
Pressão Arterial)

• Teste Ergométrico

• Tilt Test
• Cintilografia do 

Miocárdio
• Tomografia de 

Coronárias
• Ressonância 

Magnética do Coração

No planejamento das férias, escolher onde ficar molda toda a experiência da viagem. Quem prefere se hospedar em 
hotéis em geral procura pelo conforto dos serviços oferecidos ou por ficar no coração da cidade. Já os viajantes que 
decidem alugar um quarto ou um imóvel inteiro no Airbnb desejam viver um pouco como os moradores locais e conhecer 
bairros mais tranquilos. Qual dessas opções faz a sua cabeça?

NA VIAGEM, É MELHOR FICAR EM HOTEL OU USAR O AIRBNB?

ESCOLHA CONSCIENTE

Hotel
• É a melhor pedida para quem não gosta de 

suspense: quem opta por hotéis de grandes 

redes sabe o que esperar quando chegar lá.

• A oferta de serviços, como restaurante e 

lavanderia, fala mais alto ao coração de quem 

gosta de conforto. É muito bom ter alguém que 

deixe o quarto arrumado para você.

• Hotéis geralmente ficam em bairros centrais, 

perto de atrações turísticas, restaurantes e 

meios de transporte. Já a maioria (74%) dos 

imóveis do Airbnb fica fora de grandes centros, 

segundo a empresa.

• As redes hoteleiras têm programas de fidelidade 

que rendem pontos e podem ser trocados por 

futuras estadias ou outros produtos.

• Mais diferenciais de segurança.

Airbnb
• O principal atrativo dessa opção é ser mais barata, 

especialmente para quem está disposto a alugar 

apenas o quarto, e não o imóvel todo.

• Para os turistas mais sociáveis, alugar apenas um 

quarto traz a oportunidade de conviver e conversar 

com o dono da casa, além de pegar dicas de lazer 

que fujam das rotas turísticas.

• Quem aluga um imóvel inteiro pode ir para a 

cozinha em vez de comer fora. É uma boa para se 

aventurar com ingredientes locais e se arriscar com  

novas receitas.

• Ficar em uma área residencial rende uma  

experiência diferente, a de viver como um morador 

local e conhecer bares, restaurantes e lojas  

nada turísticos – o desejo de 79% dos  

usuários do Airbnb.

TECNOLOGIA DE PONTA PARA

Como usar 
bem o
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tons,

Em 20 anos de carreira como cantora, Fabiana Cozza conta cinco discos gravados, tendo estreado com 
o O samba é meu dom, de 2004. Depois de se consolidar como sambista, Fabiana explora sonoridades 
ligadas à música do recôncavo baiano no mais recente trabalho, Partir, de 2015. “Talvez seja pouco, 
quando tem cantores que gravam um ou dois discos por ano. Mas eu não tenho essa impressão. Tenho 
noção dos tijolos que eu tive que colocar”, diz. E ela segue experimentando, de maneira dedicada e 
meticulosa a cada projeto, ora buscando entender o tempo próprio da música de concerto quando se 
apresenta junto com orquestras, ora trabalhando a voz para incorporar a impostação necessária para o 
canto em espanhol, para interpretar o cubano Bola de Nieve em seu próximo trabalho. Para ela, que se 
envolve com a mesma intensidade seja fazendo serenatas pela cidade (ela fez parte dos Menestréis do 
Amor e dos Trovadores Urbanos), seja mergulhando no universo de Clara Nunes, homenageada em seu 
CD/DVD Canto sagrado, o canto é presença, é dom e é ofício. 

POR MAÍRA TERMERO 
FOTOS KRIZ KNACK

muitos ritmos

Novos

O seu berço é o samba, mas com essa bagagem Fabiana Cozza  
parte para o mundo em busca de outras sonoridades



E eu não tenho 
medo de ser 

desafiada.”

“É importante  
você saber  
de onde é para 
poder falar ao

mundo.



Você sempre soube que seria cantora?
Eu fui fazer jornalismo na PUC [Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo], aos 18 anos. Mas, com 19, eu entrei na 
Universidade Livre de Música Tom Jobim – passei em pri-
meiro lugar – e aí eu enlouqueci. Um curso completamente 
inesperado. Eu vinha de uma família de pessoas que can-
tavam, meu pai foi intérprete da escola de samba Camisa 
Verde e Branco durante 15 anos, minhas primas por parte 
de pai também cantavam, tocavam sanfona, violão, então 
eu cresci ouvindo muita música. Mas fazer nunca participou 
dos meus planos. Era uma competição muito ingrata com o 
jornalismo, porque eu nunca imaginei que fosse mergulhar 
naquele universo da forma como foi. Foi arrebatador. Eu me 
lembro claramente dos primeiros dias de aula: eu entran-
do no prédio da rua Três Rios, no Bom Retiro. Eu ainda não 
identificava todos os instrumentos, mas ouvia os sopros afi-
nando, os saxofones, gente aquecendo a voz em uma sala, 
na outra um coro, e aquilo para mim era um mundo encan-
tado. Eu falava para mim: “caramba, estou entrando num 
universo mágico”. Aí comecei a faltar na PUC. Era naquele 
lugar que eu queria estar. 

Às vezes, o ambiente faz toda diferença?
Completamente. É onde você se vê. E, para além de me 
ver, eu comecei a me entender como pessoa: a questão 
das minhas emoções, de desenvolver a minha sensibilida-
de. Embora isso já tivesse começado nos anos de escola. 
Um momento que me deu essa virada de chave na vida foi 
quando estudei no Colégio Equipe. Foi lá que eu vi que essa 
semente da artista tinha possibilidade de germinar. Teve 
um festival de música e eu, que já cantava na igreja, fui par-
ticipar junto com um professor, o Zé Maria, que é violeiro 
e compositor. E virei a Fabi cantora. Além disso, lá eu fui 
muito acolhida. Para mim, educar e aprender passam por 
um lugar só: o afeto. É esse o lugar de aprender. É o que 
abre caminho. Se você disser: “é assim”, isso é uma ordem, 
e você vai entender, pode aprender de uma forma. Agora, 
se eu disser para você “ah, pode ser assim também, como 
você falou. Repete o que você fez. Eu faço com você”, isso 
é outro caminho. Porque o melhor professor é aquele que 
permite que você se investigue. E que você faça a sua rota 
de entendimento do mundo. Que você crie a sua aquarela. 

Mas você ainda foi para o jornalismo antes. 
No fundo, tinha um preconceito também, mesmo dentro da 
minha família. Era um: “mas ela vai viver de música?”. Mes-
mo o meu pai, logo ele, que não pôde seguir com a músi-
ca porque tinha um desafio claro: sobreviver e pôr comida 
dentro de casa. Ele não pôde escolher. Essa condição ele 
deu para mim, para a minha irmã. E meu pai não errou. É 
uma profissão completamente incerta. O que não é incerto 
é o meu desejo e minha determinação com o que eu faço. 
Eu sou uma pessoa completamente obstinada pelo que eu 
faço. E muito, muito teimosa. No bom e no mau sentido. 

E como você passou a viver de música?
A minha voz interna dizia: é isso que você tem que fazer. 
Como? Não sei. Mas eu acho que o caminho você só apren-
de caminhando. Minha mãe me acordava às 8 horas, abrin-
do a janela dizendo: “filha minha que quer ser cantora vai 
acordar cedo para arranjar trabalho de cantora”. Quem ar-
ranja trabalho de cantora às 8 horas da manhã, não é? Mas 
foi a época dos musicais em São Paulo. Aí eu comecei a 
passar em todas as provas que eu fazia e arranjei um em-
prego como cantora. Tudo dizia não para mim. O que me 
dizia sim era essa voz interna, que é algo que eu acredito 
que faz uma conexão muito profunda com o invisível. 

A sua conexão com a música mudou com o tempo? O que 
ela te traz?
Essa conexão se aprofunda. Já tive fases em que eu achava 
que a técnica era só o que eu conseguia aprender do ponto 
de vista das disciplinas musicais: ritmo, harmonia, trabalhos 
melódicos. Eu demorei quase 20 anos para encontrar uma 
mestra de canto, Linda Wise, que me disse, e me convence 
a cada vez que trabalho com ela, que a técnica é a própria 
emoção. O que significa ser “tecnicamente perfeito”? Há o 
estudo musical, o aprendizado da vida, a caminhada. São 
recursos que você foi acumulando e somando, da dança, 
do movimento, do teatro, de saber entrar numa luz, de um 
olhar, e isso tudo cria significados no seu corpo. E você can-
ta com isso. Cantar é uma questão de espaço, de você en-
tender qual é o seu espaço. 
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Mas isso não quer dizer se fixar a um estilo – você, na sua 
carreira, passou por diferentes ritmos, por exemplo. 
É uma consciência que você passa a ter e uma necessidade 
de ocupar esse lugar. É um dizer: “nesse espaço eu con-
sigo ser o que eu sou”. E isso é importante para a minha 
escolha de repertório, para a vida. Mas é difícil em um mo-
mento em que as pessoas tentam cada vez mais colocar 
você em caixinhas, dizendo “você é sambista” ou “você é 
uma cantora de MPB”. Isso é muito redutor. Por isso que 
de uns anos para cá eu venho quebrando essas caixinhas. 
O meu último disco é uma quebra. É natural esperarem 
que eu grave um disco de samba. Esse também é um es-
paço que está dentro de mim. 

E você parte dele para os outros ritmos?
Exatamente. É importante você saber de onde é para poder 
falar para o mundo. E eu não tenho medo de ser desafia-
da. A Linda me ensinou que dentro da minha voz existem 
muitas vozes. Então o que eu faço hoje é me descobrir  
e me permitir. 

Você sempre gravou de forma independente?
Não sei se foi uma opção no início, porque quando você é 
muito dura, você precisa de algum subsídio. E é o caminho 
da maioria dos artistas hoje. Você é uma figura que pen-
sa a sua carreira, que produz o seu disco, que define o seu 
repertório, que chama os seus parceiros, que pensa num 
conceito. E é claro que isso tem a ver também com a minha 
personalidade. Eu acompanho tudo. Tem uma canção que 
a Dona Ivone Lara fez e canta de que eu gosto muito, que 
fala “se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu, se 
o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu”. Isso é uma 
lição de vida. Se o caminho é nosso, a gente tem que farejar. 

Que caminhos você quer trilhar agora?
A Nenê, minha produtora, diz que tenho caixas de discos 
prontas, imaginárias. Porque eu tenho uns três ou quatro 
projetos já na minha cabeça que quero fazer. As coisas vão 
ficando velhas para mim muito rápido. Eu acho que vou 
morrer logo, então não quero demorar tanto. Eu preciso 
produzir. E estou numa fase ótima, nesse sentido. Com saú-
de, com a voz no lugar, internamente mais segura do que 
eu faço, trabalhando com pessoas de que eu gosto muito. 

E qual é o próximo projeto? 
Estou trabalhando com o Elias Andreato em uma homena-
gem ao Bola de Nieve, um grande cantor e pianista cubano, 
com texto e roteiro do Elias. Sempre tive uma paixão gran-
de pela música cubana. Em 2010, eu visitei Cuba com uma 
amiga, e eu sou também daquela gente. É assim que eu vou 
fazendo as minhas coisas, me identificando e falando: “eu 
sou daqui”, querendo me misturar e fazer esse encontro se 
materializar. O Bola eu conheci pelo Marcelino Freire, esse 
escritor que é um irmão, e fiquei apaixonada. Um artista su-
perdramático, que imprimia no seu cantar o amor incomen-
surável, imenso, desmedido. O Elias soube captar isso bem 
e escreveu um roteiro imaginando o que seria a alma do 
Bola de Nieve. O roteiro é todo com textos de vários autores 
brasileiros, de Ferreira Gullar a Cecilia Meireles, passando 
por Castro Alves. Quando soube dessa peça, fui pedir para 
o Elias para fazer, e ele readaptou para que eu fizesse esse 
alter ego do Bola. Então eu canto e interpreto esses textos, 
em espanhol. 

Como foi trazer essa sonoridade cubana para conversar 
com as suas?
O Elias acha que eu tenho uma facilidade com o drama, com 
a tragédia, e que isso tem que ir para a cena. Essa dramatici-
dade é aliada à ideia de um personagem que amou indepen-
dentemente se foi correspondido, traído, abandonado. Esse 
personagem não se arrepende de nada, porque ele amou. E 
amar é a grande condição para você estar vivo. É o coração 
que pulsa. Então tem momentos de loucura, momentos de 
tristeza, de abandono, de lembrança. É bonito, eu choro mui-
to. Eu não sei se vou conseguir fazer em cena, mas vou tentar. 
E também achei ótimo porque é um espetáculo que fala de 
um monte de coisas importantes. É um personagem muito 
atual dentro de uma discussão de racismo e de homofobia, 
porque o Bola era tudo isso: cubano, negro, gay. É muito inte-
ressante poder ir para o palco assumindo esse lugar.

Esse também 
 é um espaço  

que está dentro 
de mim.”

“É natural  
esperarem  
que eu grave  
um disco desamba .



Quem não tem em casa algumas coisas encostadas, 
como um brinquedo da época em que o filho era pe-
queno ou uma barraca de acampamento de verões pas-
sados? Ou quem não emprestaria, sem problemas, uma 
furadeira a um vizinho? A soma dessas duas variáveis 
está impulsionando um novo movimento na economia:  

o consumo colaborativo, 
no qual as pessoas preferem trocar entre si seus itens 
ociosos em vez de comprar algo que vão usar apenas uma 
ou duas vezes. 

Esse não é um comportamento exatamente novo. Já es-
tamos acostumados à lógica de emprestar ou doar objetos 
a parentes ou amigos que estejam precisando deles. A dife-
rença é que agora a tecnologia permite que essas trocas se-
jam feitas em uma rede digital de escala muito maior, aponta 
a inglesa Rachel Botsman, pensadora pioneira do consumo 
colaborativo e autora do livro “What’s Mine is Yours: How 
Collaborative Consumption is Changing The Way We Live” (“O 
Que é Meu é Seu: Como o Consumo Colaborativo Está Mu-
dando Seu Modo de Vida”). Basta entrar em um site e aquela 
furadeira ociosa vai parar nas mãos de um vizinho de bairro  
(ou até daqueles que moram em outro canto da cidade).

Eis a questão 
que o consumo 

colaborativo 
começa a resolver 

ao incentivar as 
pessoas a trocar mais 

e comprar menos

Ter   ounãoter?



Esses casos ilustram que, na ausência do dinheiro, a moe-
da desse novo mercado é a confiança, como prega Botsman. 
“A confiança é o combustível que alimenta a colaboração, e 
ela parece estar aumentando na web”, concorda Stein. O as-
pecto revolucionário do consumo colaborativo é que as re-
lações deixam de ser construídas entre empresas e pessoas 
e passam a ser tecidas entre pessoas que não se conhecem. 
Daí a importância das avaliações de quem participa de cada 
rede, para atestar se um usuário cumpre o que promete, se 
é uma pessoa bacana e se oferece bons itens ou serviços. 
A reputação online passa a ser tão importante que já exis-
tem serviços, como o TrustCloud, que permitem usar as boas 
avaliações como credenciais em qualquer plataforma. 

Apesar de estar engatinhando no Brasil, esse movimento já 
despontou há algum tempo na Europa e nos Estados Unidos. 
Lá, esse questionamento sobre a necessidade de comprar coi-
sas que só serão usadas uma ou duas vezes começou a emer-
gir no início dos anos 2000. “Os atentados de 11 de Setembro 
causaram um impacto global. As pessoas começaram a sen-
tir que o modelo aspiracional do ‘ter’, de acumular dinheiro, 
de competir estava falido. Por isso começaram a questionar 
a forma de se relacionar com os outros”, explica a consulto-
ra. Ela diz que é nesse momento que as pessoas passam a 
pensar em colaboração e a se perguntar sobre como podem 
  

Botsman costuma definir essa nova lógica de consumo 
de uma maneira bem simples. Quando vamos instalar uma 
estante em casa, precisamos de um furo ou de uma fura-
deira? Essa reflexão leva muita gente a pensar duas vezes 
antes de ir à loja; pode ser mais vantajoso passar um tem-
po com a ferramenta e depois devolvê-la ao dono. “Es-
tamos em uma fase de transição de um modelo baseado 
no ‘ter’ para outro em que o mais importante é o ‘usufruir’.  
A nova geração não acha que dinheiro é sinônimo de suces-
so, por isso vê menos valor em possuir algo. Sua mentalidade 
funciona em rede, em colaboração”, afirma Sabina Deweik, 
pesquisadora de comportamento e tendências e fundadora 
da consultoria brasileira Sabina Deweik Think Forward.

Esta é a premissa da economia compartilhada: pessoas 
colocando à disposição tudo o que têm e não usam. Em-
presas como o Airbnb (locação de casas e quartos ociosos) 
estão fazendo muito sucesso porque viram uma fonte de 
renda para quem tem um quarto vazio em casa, gerando 
também economia para quem usufrui dele. Em 2013, ne-
gócios como esse, baseados no compartilhamento, fatura-
ram  US$ 15 bilhões  no mundo, uma cifra que deve crescer 
rapidamente e chegar a US$ 335 bilhões em 2025, segundo 
a consultoria PwC. 

Mas também há casos em que as pessoas formam re-
des solidárias para realizar essas trocas de graça. O site 
brasileiro Caronetas, por exemplo, conecta funcionários 
das empresas (ou pessoas ligadas a uma rede social) para 
que uns ofereçam caronas gratuitas aos outros. Outra ini-
ciativa com esse princípio é a startup Tem Açúcar?, criada 

pela carioca Camila Moraes, que incentiva o empréstimo 
ou a doação de itens corriqueiros aos vizinhos. Seus usu-
ários se cadastram na plataforma, listam o que podem 
emprestar (ou doar) e definem a área em que podem in-
teragir. Quando alguém precisa de uma escada, por exem-
plo, faz o pedido no site e os vizinhos que a possuem saem 
em seu auxílio, sem cobrar nada. Lá fora, outros sites, 
como o Peerby e o NeighborGoods, também permitem 
compartilhar coisas com os vizinhos, sem custo. “O Tem 
Açúcar? ilustra o estágio em que está o consumo colabo-
rativo no Brasil. Estamos deixando de pensar que a cola-
boração é uma moda e passando a absorvê-la como um  

modo de fazer as coisas, 
de comprar, vender ou criar”, aponta Luciana Stein, pesqui-
sadora de tendências da consultoria TrendWatching para a 
América Latina.

E há até quem use o poder da rede para trocar experi-
ências. Na rede Bliive, os usuários usam suas habilidades 
como moeda de troca pelos serviços que os interessam. 
Quem entra na plataforma, que é brasileira, pode dar uma 
hora de aula de guitarra e receber um crédito para ter outra 
experiência de uma hora – como pedir a alguém para pas-
sear com seu cachorro. contribuir com o coletivo.

Alguns anos mais tarde, quando a desaceleração econô-
mica começou a atingir a Europa, a ideia da economia com-
partilhada começou a ganhar força. O aumento do desem-
prego e a queda da renda das famílias impulsionaram os jo-
vens europeus a usar a criatividade para reativar o mercado 
de troca de produtos. As iniciativas, que começaram tímidas, 
hoje já atraem o interesse dos investidores. “A economia 
compartilhada foi influenciada pelo desejo do consumidor 
de ser sustentável e por seu senso de aventura. Entender 
seu impacto é de extrema importância, porque ela vai mu-
dar completamente o comércio, atualmente moldado por 
negócios já estabelecidos”, afirmam os pesquisadores Mi-
chael J. Olsen e Samuel J. Kemp em um relatório publicado 
em 2015 pelo fundo de investimentos Piper Jaffray.

Esta é a premissa da 
economia compartilhada: 
pessoas colocando à 
disposição tudo o que 
têm e não usam

A confiança  
é o combustível que alimenta  
a colaboração, e ela parece  
estar aumentando na web
Luciana Stein, pesquisadora de tendências  
da consultoria TrendWatching para a América Latina



Em 2013, Juliana sugeriu uma pauta para a revista onde tra-
balhava, mostrando como as cantadas de rua eram agres-
sivas e incômodas. A resposta de sua editora não foi muito 
animadora: “Será que não estamos sendo politicamente 
corretas demais?”. A repórter se inquietou e organizou a 
campanha “Chega de Fiu Fiu”, que combate o assédio em 
lugares públicos, com ilustrações que foram compartilha-
das por milhares de pessoas na Internet, por meio do proje-
to Think Olga, um think tank disposto a repensar o papel da 
mulher. Na sequência, a jornalista Karin Hueck lançou uma 
pesquisa online pela Olga, que teve quase 8 mil participan-
tes em duas semanas: 98% delas já sofreram assédio; 83% 
não acham a atitude legal, 90% já trocaram de roupa antes 
de sair de casa para evitar o assédio e 81% já deixaram de 
fazer algo (como ir a algum lugar ou até sair a pé) por esse 
motivo. A adesão não é difícil de entender: a maioria esma-
gadora das mulheres já passou por esse tipo de desconfor-
to, mas não havia canais sequer para expressar livremente o 
incômodo com essas limitações cotidianas.  

POR VERÔNICA MAMBRINI  ILUSTRAÇÃO GABRIELA SHIGIHARA
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Ao voltar para o Brasil, Juliana editou as revistas Harper’s 
Bazaar e Elle Brasil. A preocupação humanista veio bem an-
tes das campanhas: quando trabalhou na revista Elle, foi ela 
quem fez o perfil da modelo Lea T, a primeira transexual a 
sair na capa de uma revista de moda no Brasil. E a criadora 
da Olga se sente otimista com o interesse no que as mulhe-
res têm a dizer. “A mídia mainstream tem sido muito aberta 
às questões feministas. Essa popularização é boa porque 
fica mais fácil quebrar os mitos, como a ideia de que toda 
feminista é brava, irritada ou odeia homens. Está havendo 
uma quebra de estereótipos e isso humaniza o movimento”, 
pontua. A motivação, para ela, é simples: “Mulheres são se-
res humanos que querem ser tratadas com respeito”.

O impacto da mensagem talvez esteja no fato de que Ju-
liana não vive em extremos: nasceu em uma família de advo-
gados de classe média, na zona sul de São Paulo. Teve uma 
adolescência normal, estudando e praticando esportes — ela 
ainda tem medalhas e troféus de competições de natação e 
basquete. A experiência de assédio na rua que a Chega de Fiu 
Fiu combate é algo que acontece com qualquer mulher, in-
dependentemente de etnia, idade ou classe social, no Brasil 
inteiro. E conviver com as histórias que chegam a cada dia é 
extremamente intenso para ela. “Minha vida pessoal e a pro-
fissional se misturam. A campanha #primeiroassedio, por 
exemplo, me fez chorar muito. Isso acontece desde a Che-
ga de Fiu Fiu. Por um lado, fico achando que o mundo de-
via explodir, fico chateada, mas entendo que nosso trabalho 
faz sentido e é urgente continuar nesse caminho. Se a gente 
vira o rosto para essa responsabilidade, não vai conseguir ter 
uma transformação e mudança verdadeiras.”

Além da empatia, uma das “armas” dessa geração é jus-
tamente o bom humor. Como na Chega de Fiu Fiu, que tinha 
uma linguagem visual leve, há outros exemplos: Julia Toleza-
no é a criadora do canal no YouTube “Jout Jout, Prazer”, onde 
aborda temas do dia a dia com linguagem divertida e viés 
feminista. Clarice Falcão, comediante, cantora e roteirista, fi-
cou conhecida a partir do trabalho no Porta dos Fundos, e o 
tema feminismo volta e meia aparece como pano de fun-
do ou tema principal dos esquetes e clipes que produz. Essa 
representatividade na mídia e na publicidade de mulheres 
inteligentes e com interesses variados faz toda a diferença. 
“Pode ter algo de oportunismo nessa onda de feminismo 
como pauta importante, mas tem uma luta da sociedade civil 
para que esses temas sejam entendidos como de maior im-
portância”, diz Juliana.

Para saber mais
Meu corpo não é seu, e-book sobre gênero, 
editado pela Companhia das Letras, organizado 
pela Think Olga; “Pergunte a ela”, série de vídeos 
em que mulheres de destaque respondem a 
perguntas de internautas, no thinkolga.org; 
“Não tira o batom vermelho”, vídeo da Jout Jout, 
(https://youtu.be/I-3ocjJTPHg).

As feministas 
odeiam os homens
Igualdade de gênero é sobre 
oportunidades iguais a todos. 
O feminismo não incentiva 
discurso de ódio, nem 
defende que alguém deva 
ter superioridade por nascer 
homem ou mulher.

Feminismo é um 
machismo ao contrário 
O machismo é quando um 
gênero oprime o outro. O 
feminismo, pelo contrário, 
defende que todos tenham 
direitos, oportunidades e 
tratamento sem distinção por 
ser homem ou mulher.

O feminismo 
proíbe a vaidade
Nada mais longe da verdade: 
uma das causas do feminismo 
é que a mulher não seja 
julgada por optar usar  
ou não maquiagem, saltos  
ou se vestir como desejar.

Além dos projetos do Think Olga e do Think Eva (agên-
cia de inteligência voltada ao público feminino), Juliana re-
presentou o Brasil em março de 2015 na ONU, na CSW 
(Commission on the Status of Women). “Por causa desse 
programa, voltei à ONU para sabatinar a embaixadora dos 
Estados Unidos no programa, a Isobel Coleman, e foi mui-
to legal trazer o Brasil para cá nesse debate. Começou com 
uma campanha contra assédio sexual, um tema que sempre 
foi entendido como algo de menor importância, e a gente 
está conseguindo mudar isso: todas as pautas de direito das 
mulheres são importantes e são urgentes”, afirma. “Sou uma 
otimista de coração, acho que estamos num caminho bom. 
Feminicídio, o homicídio de mulheres por serem mulheres, 
está sendo chamado pelo nome certo. A lei Maria da Penha 
teve aumento nos índices de denúncia. É nossa responsabili-
dade como sociedade civil bater de frente com isso, para que 
na prática isso funcione como a teoria prevê”, diz a jornalista. 

É esse o cenário do “feminismo pop”: mais leveza e alcance, 
sem perder a firmeza na luta por direitos. Outras campanhas 
surgiram espontaneamente na Internet, como a #meuamigo-
secreto, em que as mulherem comentaram comportamentos 
machistas comuns, e a #agoraéquesãoelas, em que colunistas 
homens cederam espaço na imprensa à mulheres. Essas cam-
panhas trouxeram à luz histórias para reflexão e podem ajudar 
a estabelecer relações baseadas no diálogo e no respeito. Até 
porque a igualdade de gênero beneficia a sociedade como 
um todo: pautas feministas incluem licença-paternidade com 
a mesma duração da licença-maternidade, desobrigação do 
serviço militar masculino e uma visão de masculinidade me-
nos agressiva. “Beyoncé é feminista, e é um ídolo pop. Por 
que não? Mostramos que ser feminista não precisa ser ruim”, 
acrescenta Luíse Bello, sócia do Think Olga. 

Juliana entende que faz parte de um ponto de virada na 
forma como essas questões são tratadas. “Sempre existiu 
essa luta nos coletivos feministas, mas a Chega de Fiu Fiu 
foi muito relevante para popularizar e levar essa discussão 
para fora deles. A Internet ajuda a espalhar mais a mensa-
gem, ela une as pessoas”, diz. A repercussão do trabalho a 
levou a ser escolhida como uma das oito mulheres mais 
inspiradoras do mundo, pela Clinton Foundation e pela re-
vista Cosmopolitan US, e uma das 24 pessoas mais influen-
te da Internet brasileira em 2014, pelo site Youpix. 

Apesar de hoje focar mais na mulher que veste a roupa que 
na roupa que veste a mulher, como gosta de dizer, a bagagem 
da especialização em moda faz parte da sua visão de mun-
do. “Mudei para Londres porque meu marido, então namo-
rado, foi para lá fazer mestrado. Fui estudar na Central Saint 
Martins, onde a moda era debatida com um olhar mais social, 
pensando no papel da moda na sociedade, por que as mulhe-
res usam o que usam, o comportamento por trás. E isso ainda 
é importante para mim. Só me distanciei da forma como o 
jornalismo às vezes usa a moda. Eu não quero pertencer a um 
universo que manda as mulheres fazerem academia para po-
der usar um determinado tipo de roupa”, conta Juliana.

A jornalista 
Juliana de Faria
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Uma cidade para 
TODOS O CARNAVAL, AS RUAS OCUPADAS

“O Carnaval de rua de São Paulo este ano contribuiu 
muito para democratizar os espaços urbanos, assim 
como a Virada Cultural. Nessas ocasiões, você vê uma 
mistura. O povo conhece a si mesmo e se apropria 
das ruas. Nesse momento, ele percebe as carências 
da cidade: não tem banco, não tem banheiro público, 
as calçadas são ruins. As pessoas vão percebendo isso 
e exigindo do poder público que transforme a cidade 
em um lugar afável, amigo, hospitaleiro. É quando as 
pessoas tomam conta das ruas que a violência dimi-
nui. As classes sociais que estão no topo da pirâmide 
também vão ficar mais seguras e viver numa cidade 
melhor se ela for mais misturada e democrática.”

EDUCAÇÃO PARA UM NOVO OLHAR
“A gente precisa criar uma educação em moldes bra-
sileiros. Precisamos de uma escola onde você apren-
da o que é o país, a nossa origem africana, a nossa 
origem indígena. A gente tinha que estudar as nações 
africanas que vieram para o Brasil. A gente tinha que 
estudar como pensam os índios, a complexidade da 
cultura indígena. De onde vem a nossa água – São 
Paulo tem centenas de ribeirões e rios soterrados. 
Tem nascentes enterradas para todo lado, todas con-
taminadas. A gente precisa de uma educação para 
essa mudança de olhar. Para que não haja mais a vio-
lência que é a segregação. Você tem que realmente 
se dispor a olhar o outro.”

CRIAR É TRANSCENDER
“Criação é a transcendência de problemas. A cria-
ção pode levar você para um lugar onde os proble-
mas sejam dissolvidos. Então você não resolve um 
problema: você o transcende e vai para outro lugar. 
Eu dou um exemplo. Você tem uma área da cidade 
em que mora muita gente e inunda, as margens do 
rio Pinheiros. Em vez de canalizar o rio e levantar as 
margens para que ele não inunde mais, é melhor 

Um dos fundadores da Escola da Cidade, no coração da capital paulista, Rafic Farah é 
arquiteto, designer gráfico e de mobiliário e fotógrafo, com uma história de mais de 30 anos 
na profissão. Preocupado com questões como morar bem e com a qualidade de vida urbana, 

ele fala sobre as transformações das metrópole e os desafios da criação. 

Rafic Farah é um dos 
fundadores da Escola 

da Cidade, tem projetos 
internacionalmente 

premiados e publicou o livro 
síntese de sua obra, Como vi: 

o design de Rafic Farah

SÃO PAULO, UM SONHO FELIZ DE CIDADE 
"O ambiente urbano é o melhor lugar para se vi-
ver, para compartilhar, ele é esse local onde to-
dos se encontram. São Paulo já foi muito parecida 
com Buenos Aires. Tínhamos bulevares, palácios 
muito bem-construídos que eram marcos que os 
cidadãos conseguiam identificar. A antiga câmara 
dos vereadores no Anhangabaú era um conjun-
to de palácios, que foi demolido. Buenos Aires 
preservou essas edificações. Aqui, a especulação 
imobiliária é que vem governando e transfor-
mando São Paulo na cidade difícil que ela é. O úl-
timo plano para São Paulo foi o do Prestes Maia, 
que enterrou todos os rios. 

Uma transformação real em São Paulo seria 
a cidade ter um desenho democrático. A orga-
nização urbanística pode contribuir muito para 
mudar nossos medos e preconceitos.”

POR MAÍRA TERMERO

você fazer um parque linear ao longo do rio inteiro 
que inunde uma parte do ano – contanto que tenha 
água limpa. E, nas margens desse rio, você pode co-
locar desde mansões que dão vista para o parque, 
como é no Ibirapuera, até conjuntos residenciais de 
classe média. Você não está resolvendo o problema  
da enchente. Você está usando a enchente a seu favor.  
É uma maneira de transcender um problema.”

MORAR BEM É...
“... ter um recanto que garanta um sono seguro e tran-
quilo. É ter luz, ar e espaço para a mente. Veja, eu de-
pendo muito dos olhos. Eu preciso de espaço e essa 
é uma peculiaridade minha. Os japoneses trabalham 
em cubículos e fazem obras espaciais incríveis. 

O que eu não gosto é de morar enclausurado. 
Não ter sol. Não ter área diante da minha casa para as 
crianças brincarem."  

MARIA OZI / SÃO  PAULO CRIAÇÃO
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“The world is a fine place and worth  
fighting for and I hate very much to leave 
it” (“O mundo é um lugar bom e vale a 
pena lutar por ele, e odeio ter que deixá-
-lo”, em tradução livre). A frase, contida 
no livro Por quem os sinos dobram, obra 
clássica de Ernest Hemingway publicada 
em 1940, ilustra o otimismo intrínseco da 
natureza humana, mesmo diante dos mais 
difíceis obstáculos. Ser inovador, o homem 
vive a busca constante pela elevação da 
espécie, mesmo que muitas vezes os ca-
minhos escolhidos sejam penosos e sacri-
ficantes. Inegavelmente, foi o investimento 
em inovação e tecnologia que nos permitiu 
diferenciar-nos, chegar até aqui. Possibili-
tou-nos ainda perseverar na procura por 
esse mundo ideal, a despeito das inúmeras 
escorregadas rumo a esse futuro melhor.

Hoje, a tecnologia está em todo o lugar. 
Em casa, na escola, no trabalho, nas ruas, 
no transporte público, na palma da mão. 
Nunca na história o conteúdo esteve tão 
farto, perto e acessível. Nunca os desloca-
mentos foram tão velozes e eficientes. 

TEC NOLOGIATRANSFORMADORA

O historiador Leandro Karnal 
reflete sobre o impacto  
da tecnologia na sociedade. 
Embora reconheça que, hoje, 
seja inútil tentar impor limites 
ao empoderamento da máquina 
sobre o homem, ele acredita 
que as gerações passadas, 
que não tiveram acesso a nada 
disso, não são melhores  
ou piores do que a gente.
POR VINICIUS MEDEIROS

ENTRE ASPAS
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Nunca as transformações ocorreram de modo tão rá-
pido e muitas vezes de forma abrupta. Nesse contex-
to, é tentador para esse homem tecnológico se achar 
mais poderoso e apto para tomar suas próprias deci-
sões – e com assertividade e eficácia jamais vistas, é 
bom ressaltar. 

Há quem defenda, contudo, que esse empode-
ramento das máquinas sobre os homens redunda 
também em consequências nefastas. Teria, afinal, a 
humanidade se tornado refém de todas essas facilida-
des que as máquinas nos trazem? Seria o futuro mais 
sombrio por conta disso? Viveremos em um mundo 
no qual as pessoas serão cada vez mais solitárias, mais 
centradas em si mesmas, repartindo suas individuali-
dades somente por meio de seus gadgets e devices?

“O mundo sem máquinas não foi menos ou mais 
feliz do que o atual. Era apenas um lugar com ou-
tra visão de tempo e eficácia”, acredita o professor 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),  
Leandro Karnal, que destaca a estonteante velocidade 
que a tecnologia proporciona às nossas vidas. “Agora, 
temos mais tempo para outras coisas, há mais ócio. 
Diferentemente do flâneur de Charles Baudelaire, que 
andava pela Paris do século 19 sem ter o que fazer, 
apenas admirando o mundo, hoje as pessoas encon-
tram no celular um parceiro ideal para preencher o 
tempo, para não enfrentar o silêncio dentro de um táxi 
ou a conversa chata da tia na mesa de jantar”, diz. 

FUTURO MELHOR?
Como qualquer historiador, Karnal resiste em usar o ter-
mo futurismo. No entanto, ele gosta de se referir ao pas-
sado – sua especialidade – para mostrar como o presente 
e muito provavelmente o futuro estão sendo impactados 
pela tecnologia. Ao mesmo tempo, também insiste em 
condenar o pessimismo reinante entre nós quando discu-
timos a presença das máquinas em nossas vidas, embora 
o compreenda por conta do momento atual de nossa so-
ciedade, afligida por conflitos entre nações, crises política, 
econômica e social, além de problemas climáticos, entre 
tantos outros incômodos.

“Vejo nosso futuro muito mais utópico do que distópico. 
Nunca escrevemos tanto, a informação agora está a nosso 
dispor. Em nenhuma época a fome foi tão pequena, ainda 
que persista. Não obstante a tudo isso, somos uma das ge-
rações mais pessimistas da história”, comenta o professor da 
Unicamp. “No Renascimento, quando o analfabetismo e a 
violência eram assustadores, projetava-se um futuro melhor 
para a humanidade. Na verdade, em qualquer período há ra-
zões para otimismo e pessimismo, mas a segunda opção é 
atualmente muito mais atraente”, acrescenta.

Karnal acredita que esse sentimento também se reflete 
na maneira de se pensar a relação entre a humanidade e a 
tecnologia. Indo além, ele diz que nós sempre tendemos 
a encarar os avanços tecnológicos com certa desconfiança. 
“Quando a caneta esferográfica chegou ao Brasil, os bancos 
proibiram seu uso nos cheques. A Síndrome de Frankenstein 
é tentadora para nós, é algo frequente em nosso imaginá-
rio, principalmente para quem não gosta de ver a tecnologia 
avançando na sociedade. Na ficção, muitas vezes vemos as 
máquinas reproduzindo o que há de pior na humanidade, e 
isso não é verdade.”

 Para ele, vivemos um caminho sem volta, ainda que reco-
nheça que há riscos na utilização desenfreada da tecnologia. 
“Hoje, por exemplo, não há o que se fazer em um escritório 
sem Internet”, comenta Karnal, destacando que, à medida 
que entregamos nossa vida às máquinas, maior fica nossa 
dependência. “Quanto mais açúcar você usa, mais você pre-
cisa. Com a tecnologia é a mesma coisa. Essa subordinação 
tende a nos infantilizar. É importante notar, entretanto, que 
não há nenhuma relação com uma possível perda de inteli-
gência. São coisas muito diferentes”, completa.

Então, afinal, é possível estabelecer limites dentro dessa 
relação homem-máquina? Para o historiador, deveria haver 
uma fronteira, mas se trata de algo completamente inútil. 
“Hoje, é difícil para as pessoas imaginarem encontrar um en-
dereço em São Paulo sem o aplicativo Waze. De certa forma, 
acabamos por perder um pouco de nossa autonomia, mas a 
tecnologia é vital em nossas vidas”, comenta.

PAPEL DA EDUCAÇÃO
De acordo com Karnal, só o uso consciente pode dar fim a 
essa dicotomia. Para ele, ainda não sabemos utilizar o tempo 
que nos sobra a partir da eficácia das máquinas. “Hoje, em ge-
ral, consumimos ainda mais tecnologia”, diz sarcasticamente. 
“De certa forma, a grande função da tecnologia é ocupar um 
vazio. Devemos aprender a dar uma finalidade melhor ao va-
zio que ela também nos oferece”, complementa.

De uma coisa Karnal não tem dúvida: há muitos campos 
e caminhos a serem explorados. “Com essa abundância de 
dados disponíveis por aí, há muitas possibilidades. A ques-
tão é que muitas pessoas confundem informação com co-
nhecimento, e esse é um problema grave”, acredita. “Com 
Internet ou não, ainda precisaremos de anos e anos para 
formar um médico ou um arquiteto. Não tem jeito”, destaca. 

Na sua avaliação, há um desafio educativo gigantesco pela 
frente. As escolas do passado ensinavam, basicamente, a ler 
e a reter dados. “Hoje, a preocupação deve ser com o proces-
so de validação dessas informações, uma vez que há muita 
coisa disponível na grande rede. Como eu a procuro, de que 
forma a utilizo? É aí que devem se concentrar os esforços. Só 
assim informação vira conhecimento de verdade”, crê.

Por fim, ele deixa uma mensagem: “Acreditem, gerações 
passadas, que não tiveram essa tecnologia toda de que dis-
pomos, não são melhores ou piores do que a gente”.
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Leandro Karnal é 
historiador e professor 
da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) e 
doutor em História Social 
pela Universidade de São 
Paulo (USP). Pesquisador 
da história das religiões, 
é também palestrante 
e pensador sobre 
questões da sociedade 
contemporânea.

“O MUNDO SEM 
MÁQUINAS NÃO FOI 
MENOS OU MAIS 
FELIZ DO QUE O 
ATUAL. ERA APENAS 
UM LUGAR COM 
OUTRA VISÃO DE 
TEMPO E EFICÁCIA”
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Nos meninos, o LH 
e o FSH estimulam 

a produção de 
testosterona 

pelos testículos. 

O LH e o FSH 
atuam nos 

ovários das 
meninas, 

estimulando 
a produção 

de estradiol e 
progesterona.

Glândulas 
suprarrenais

CADA VEZ MAIS 
PRECOCES?
Sim. Estudos mostram que, no 
século 19, as meninas tinham a 
primeira menstruação por volta 
dos 16 anos de idade. No século 
20, essa média passou para os 12 
anos. Essa antecipação ocorreu 
provavelmente por conta dos 
avanços em saneamento básico e na 
disponibilidade de alimentos. É como 
se o corpo já pudesse contar com 
reservas suficientes e se considerar 
“pronto” para a transição mais cedo. 

ESTIRÕES
As crianças crescem de 4 a 6 centímetros por 

ano. No pico do estirão, crescem de 8 a 10 cm. As 
meninas, porém, começam esse processo antes 

e, quando menstruam, crescem menos até chegar 
à altura adulta. Já os meninos começam 
depois, mas acabam crescendo 
mais. no final dessa fase.

ACELERAÇÃO
Diferenças étnicas, genéticas ou mesmo 
ambientais e emocionais podem adiantar 

ou atrasar o processo. Baixo peso e 
a prática de esporte extenuante, por 
exemplo, podem atrasar. Sobrepeso, 
traumas e os chamados disruptores 

endócrinos (como agrotóxicos) podem 
provocar a puberdade precoce.

AQUELE 
HUMOR... 

Como a produção 
hormonal da puberdade 

está bastante 
relacionada ao sistema 

nervoso central, é 
comum que tanto 

meninos como meninas 
passem por alterações 

de humor, que são 
típicas dessa fase. 

Testosterona, 
estradiol e 

progesterona 
são os 

hormônios 
que iniciam 

as alterações 
físicas em 

meninos e 
meninas.

LH e FSH 
são os 

hormônios 
ligados à 

puberdade 
que atuam 
nos órgãos 
reprodutivos 
de meninos  
e meninas.

8 e 13 
anos, nas 
meninas.

9 e 14 
anos, nos 
meninos.
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COMO ELAS MUDAM 
O broto mamário aparece primeiro. 

A menstruação só vem dois anos 
depois. Os ovários, o corpo e colo 

do útero crescem até começarem a 
trabalhar em ciclos. E elas ganham 

mais gordura nos quadris.

COMO ELES MUDAM 
Os testítulos se desenvolvem para 
produzir a secreção que carrega os 
espermatozoides. A voz muda de 

timbre e o menino ganha barba, massa 
muscular e perde gordura.
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ESPINHAS  
E PELOS

O mesmo eixo influencia o trabalho 
das suprarrenais, que também 

produzem a testosterona, mesmo 
nas meninas. Assim, esse eixo ainda 

comanda a produção de pelos púbicos 
e as alterações de oleosidade na pele, 

associada aos cravos e às espinhas. 

3

O corpo em transição
O que acontece 
no organismo 
de meninos 
e meninas na 
puberdade? 
Durante todo 
o processo, 
os hormônios 
trabalham 
para preparar 
o corpo 
para a vida 
reprodutiva. 

 
0

CADA UM 
DE UM 
JEITO
As fases da 
puberdade 
podem variar 
bastante de 
uma pessoa 
para outra. Para 
acompanhar  
o crescimento 
do adolescente, 
os médicos 
fazem a análise 
da idade óssea, 
que é uma 
referência  
mais precisa.
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CASCATA HORMONAL 
Quem dá o gatilho para a puberdade é 
o hipotálamo, uma região do cérebro 

ligada ao sistema nervoso central e ao 
sistema endocrinológico. É ele quem 
passa a produzir o hormônio GnRH, 

que, por sua vez, dá o comando para a 
hipófise. A glândula, localizada na base 

do cérebro, produz dois hormônios  
ligados à puberdade:  

o LH e o FSH. 

INFOGRÁFICO

INFOGRÁFICO E ILUSTRAÇÃO MAÍRA TERMERO, JORGE OLIVEIRA E LUCAS GOMES
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DEBORA CAVALCANTI TOSTA HERNANDEZ, ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICA E MÉDICA DO GRUPO DE PEDIATRAS DO FLEURY



    articipação    nota
Nada de passar horas  
sentado na carteira ouvindo  
o professor. Hoje, nas escolas, 
os alunos discutem melhorias, 
propõem ações e até ensinam 
os mais novos

POR BRUNA FONTES E VINICIUS MEDEIROS
ILUSTRAÇÃO SERGIO S. AMATUCCI

Reitor emérito do Colégio de São Bento, uma das escolas 
mais tradicionais do Rio de Janeiro e conhecida pelo rigor 
nos estudos, Dom Lourenço de Almeida Prado repetia que 
o “São Bento era um colégio em busca de si mesmo”. Por 
trás da fala, o monge beneditino dava a entender que o foco 
do colégio era o aprendizado dos alunos e que qualquer 
coisa que contribuísse nesse sentido, mesmo concepções e 
metodologias educativas diferentes das ali aplicadas, seria 
bem-vinda. Dom Lourenço parecia antecipar um movimen-
to cada vez mais comum nas escolas brasileiras: a busca por 
um equilíbrio entre as diferentes metodologias educacionais. 
A tendência fica clara a partir do momento em que vemos 
colégios católicos tradicionais – como o próprio São Bento – 
adotar conceitos mais próximos de uma linha construtivista, 
e até mesmo da pedagogia de Waldorf, em sala de aula. 

Especialista em psicopedagogia e doutoranda em Tec-
nologias Educacionais pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC/SP), Tatiana Pita diz que essa mudança é 
um caminho sem volta. “A era digital trouxe novos conceitos 
para dentro da sala de aula. Não existe mais uma educação 
em que o professor é o depositário da informação”, diz a pe-
dagoga, acrescentando que, ao mesmo tempo, o aluno tam-
bém deixou para trás seu exclusivo papel de receptor. “Os 
estudantes ganharam um empoderamento que não tinham 

no passado”, completa. Para Tatiana, encontramos hoje nas 
escolas um jovem formativo, em vez de um meramente in-
formativo. “Há um choque de geração na educação, opondo, 
em cada lado, jovens nativos digitais e docentes ‘analógicos’. 
Os estudantes agora precisam fazer parte da construção do 
aprendizado”, afirma. “Se o aluno quiser saber o que é relevo, 
ele pesquisa no Google. Da escola, ele quer conhecimento a 
partir de pesquisa e experimentação”, acrescenta.

No São Bento, a colaboração e a participação entraram 
no “currículo escolar”. “Nossa tradição está muito mais pau-
tada nos princípios e valores que pregamos do que na me-
todologia em si”, pontua a supervisora pedagógica Maria 
Elisa Pedrosa. “Somos abertos às inovações na educação. 
Os professores têm liberdade para definir como conduzi-
rão o aprendizado em classe”, ressalta. Nas aulas da dis-
ciplina de Cultura Clássica, por exemplo, Maria Elisa conta 
que estudantes do nono ano do nível fundamental se divi-
dem em grupos para montar e encenar esquetes dos gran-
des clássicos gregos, algo inimaginável uma década atrás. 
“Há alguns anos eles se apresentavam no auditório, mas, 
como há meninos tímidos, nos pediram para encaminhar  
vídeos para o professor. Ficou até mais prático.” 

Equilíbrio
DE METODOLOGIAS
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Na “filial” paulista, as decisões 
também não partem dos educa-
dores, e sim da conversa com as 
crianças. Em conjunto, eles discu-
tem atividades cotidianas, como 
a definição do melhor dia para 
a aula de música ou para fazer 
um passeio, e também traçam 
um roteiro de estudos de acordo 
com os interesses de cada aluno, 
mas sem fugir dos parâmetros 
curriculares – a escola vai até o 

nível fundamental 2. Com essas práticas, o Projeto Âncora 
quer estimular o senso de responsabilidade coletiva, e não o 
pensamento individualista. “Nosso projeto está embasado na 
coletividade. Os alunos são instigados a descobrir como se re-
lacionar com o outro e a desenvolver valores como um grupo. 
Eles entendem que não se faz nada sozinho”, define Edilene 
Morikawa, coordenadora pedagógica da escola.

Há exemplos similares também na educação pública. 
Quem visita a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) 
Amorim Lima, na zona oeste de São Paulo, precisa deixar de 
lado a visão tradicional de ensino. No colégio, que também 
segue o conceito de José Pacheco, cada aluno aprende no seu 
ritmo e compartilha as experiências com o grupo, tudo super-
visionado por um professor-tutor. As salas não têm carteiras 
organizadas em fileiras e, aparentemente, reina um clima de 
liberdade e participação. Detalhe: não há provas. 

Para a pedagoga Tatiana Pita, as escolas que seguem o 
modelo de José Pacheco são exemplos bem-acabados da 
concepção construtivista. “São colégios em que os alunos 
são estimulados a estabelecer relações humanas, a traba-
lhar em equipe, a argumentar em uma discussão e encon-
trar respostas ao encarar um problema”, afirma a especia-
lista, que faz uma observação. “Não considero adequado 
tratar a linha construtivista como uma metodologia. Não há 

Na ilha de Bali, na Indonésia, uma 
estrutura toda feita de bambus 
abriga a Green School, eleita a escola 
mais verde do mundo em 2012. Em 
um ambiente inspirador, com salas 
de aula sem paredes, integradas 
à natureza, alunos do jardim de 
infância ao Ensino Médio aprendem 
sustentabilidade junto com o currículo 
tradicional, assim como o ensino de 
artes e habilidades manuais, tudo de 
maneira lúdica e holística. O objetivo 
é formar alunos criativos, inovadores, 
que sejam a nova geração de líderes 
verdes globais. Como declaram os 
fundadores na página da escola na 
Internet, “estamos construindo a 
Green School para criar um novo 
paradigma para o aprendizado. 
Queremos que as crianças desenvolvam 
consciência espiritual e intuição 
emocional, e incentivá-las a respeitar  
e admirar as possibilidades da vida”.

 A escola  
MAIS VERDE

um método implícito no aprendizado. Acho mais coerente 
falar em um conceito, que visa a integrar mais os alunos nas 
decisões das escolas”, completa.

Para ela, apenas a pedagogia Waldorf pode ser mesmo 
considerada uma metodologia. Nela, todo o processo ensi-
no-aprendizagem ocorre em etapas de sete anos, chama-
dos setênios, em que são trabalhados conceitos e aspectos 
que visam a toda formação do ser humano. “Nossa maior 
preocupação é a formação integral do indivíduo. Em cada 
setênio, buscamos desenvolver os jovens dando possibi-
lidades para que seu pensar, sentir e agir amadureçam de 
forma equilibrada e completa”, explica a coordenadora do 
Instituto de Desenvolvimento Waldorf, Paula Levy.

Na sala de aula isso se traduz, entre outras atividades, em 
aulas de jardinagem e de pintura para crianças do primeiro 
setênio (de zero a sete anos) e em livros de estudos com 
ilustrações e conteúdo das disciplinas produzidas pelos pró-
prios alunos ao longo do segundo setênio (de sete a 14 anos). 
“Não abrimos mão do conteúdo. O aluno não sai daqui sem 
aprender as disciplinas mais importantes. O objetivo, em 
cada setênio, é desenvolver diferentes aspectos, formando 
indivíduos com uma visão crítica do mundo e capazes de for-
mar juízos e conceitos sobre todas as coisas”, afirma Paula.

Ao mesmo tempo que as escolas brasileiras caminham 
para um aprendizado mais participativo e colaborativo, 
desenvolvendo aspectos que vão além do conteúdo puro 
e simples como no passado, a avaliação dos alunos con-
tinua a mesma. “É nas provas e no vestibular que tudo se 
define”, brinca Tatiana Pita. “Trata-se de uma grande con-
tradição da educação brasileira: os alunos são cada vez 
mais submetidos a um ensino com ênfase qualitativa, mas 
a avaliação persiste em ser totalmente quantitativa. Nossa 
educação continua focada em provas e testes, e isso pre-
cisa mudar”, resume.

“Nosso projeto 
está embasado na 
coletividade. Os 
alunos são instigados 
a descobrir como se 
relacionar com o outro 
e a desenvolver valores 
COMO UM GRUPO. 
Eles entendem que não 
se faz nada sozinho.”
Edilene Morikawa, coordenadora  
pedagógica do Projeto Âncora

COLABORAÇÃO
De fato, para quem se acostu-
mou ao modelo tradicional de 
educação, pensar em jovens as-
sumindo o protagonismo e pal-
pitando sobre a gestão da sala de 
aula ainda pode causar estranhe-
za. Em algumas escolas, porém, 
a participação ativa dos alunos 
no planejamento do próprio en-
sino já é uma realidade. Algumas 
instituições estão criando iniciati-
vas para se transformar em am-
bientes muito mais colaborati-
vos. “Uma educação passiva não 
forma pessoas que transformam 
o mundo. Quando os alunos se 
veem fazendo parte da escola, 
tudo passa a fazer mais sentido 
e eles se comprometem natural-
mente”, reflete a pedagoga Claudia Xavier, diretora do Colé-
gio Rio Branco, de São Paulo.

No Rio Branco, o diálogo com os alunos começa na edu-
cação infantil, com rodas de conversa focadas na educação 
do sentimento. No nível fundamental, os estudantes par-
ticipam de assembleias de classe para discutir também a 
melhor maneira de organizar a sala. A partir do sexto ano, o 
Grupo Reaja se reúne quinzenalmente para criar ações que 
envolvam toda a comunidade do colégio para transformar 
a rotina da escola – neste ano, eles estão focados em ati-
vidades sustentáveis, como reciclagem de lixo. Por fim, os 
mais velhos podem fazer, a partir do nono ano, um curso de 
liderança para se tornarem monitores dos mais novos – sob 
supervisão de professores. 

A colaboração dos alunos também é fundamental em 
todas as decisões da Escola Projeto Âncora, uma ONG que, 
em 20 anos, já beneficiou mais de 6 mil crianças e adoles-
centes em situação de vulnerabilidade social na região de 
Cotia (SP). A iniciativa é inspirada no modelo da Escola da 
Ponte, de Portugal, onde os jovens definem as regras e o que 
querem estudar ou pesquisar – seu fundador, José Pacheco, 
é conselheiro do Projeto Âncora. 



MEDICINA

Diz-se que os 60 são os novos 50, e é fácil perceber o que 
isso quer dizer pela aparência das pessoas quando chegam 
a essa idade – em geral, são rostos e corpos rejuvenescidos, 
nos quais os sinais do passar do tempo mudaram de figura. 
Mas não se trata apenas de uma questão estética. A medicina 
avançou em diversas frentes e a geriatria é uma especialida-
de que, nas últimas décadas, se beneficiou especialmente 
desses avanços, da prevenção aos tratamentos de última 
geração. Tudo isso para garantir às pessoas não só uma vida 
mais longa, mas principalmente autonomia até o fim da vida. 

Com a perspectiva de que a população idosa brasileira 
seja maior do que a de crianças com até 14 anos já em 2030, 
a saúde passa por uma transição. Se antes os cuidados eram 
voltados às doenças infecciosas, cada vez mais é necessário 
dar atenção às doenças crônicas e degenerativas, que de-
mandam gestão ao longo de toda uma vida. “Nesse cenário, 
nós entendemos a saúde do idoso sob um paradigma fun-
cional. O grande desafio é fazer com que essas condições 
crônicas não tenham um impacto funcional, ou seja, eu pre-
ciso garantir que a pessoa seja independente e dona do seu 
nariz até o seu último dia, apesar de tudo isso”, explica Dr. 
Nelson Carvalhaes, geriatra e médico do Check-Up Fleury. 

Algumas mudanças na sociedade fazem com que esse 
critério seja ainda mais necessário. “Desde meados do sé-
culo passado, não há mais aquele lar com múltiplas gera-
ções, com filho, neto e avó morando juntos. A mulher, seja 
a filha ou a nora que historicamente eram cuidadoras, hoje 
está trabalhando. O neto está cuidando da vida. Esse idoso 
precisa ser independente”, contextualiza Dr. Carvalhaes. 

Se os novos arranjos familiares favorecem o isolamen-
to do idoso, as mudanças culturais no olhar para a saúde, 
por outro lado, abrem muitos caminhos para a autonomia. 
“Hoje a gente se preocupa com o que come, com praticar 
alguma atividade física, com gerir o estresse. Tudo indica 
que nós já teremos menos condições crônicas do que as 
gerações anteriores e, as tendo, vamos poder tratar melhor, 
seja porque sabemos as mudanças de estilo de vida que nos 
favorecem, seja porque temos medicamentos e tratamen-
tos mais eficazes e acessíveis”, diz Dr. Carvalhaes. 

Como os avanços da medicina  
nas últimas décadas permitem 
viver melhor por mais tempo

POR MAÍRA TERMERO
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É possível olhar para a chegada da idade avançada como uma ro-
dada de negociação. “Quanto mais fichas você tiver, melhor o seu 
poder de barganha”, compara Dr. Carvalhaes. Essas “fichas” seriam 
diversos fatores que ajudam a viver melhor por mais tempo. Ou 
seja, quanto melhor você cuidou de sua saúde, quanto mais se 
exercitou, quanto melhor se alimentou, se tratou e cuidou da saúde 
mental, das suas relações humanas, e até mesmo quanto melhor 
cuidou do seu dinheiro, mais fichas tem para negociar uma vida 
mais autônoma. A partir daí, as fichas extras vêm de avanços da 
medicina e da tecnologia, que ajudam a conviver com as transfor-
mações dessa fase da vida. 

Mobilidade
Hoje, os geriatras contam com toda uma 

tecnologia de exercícios físicos que ajudam a 
manter o sistema osteomuscular funcionando 

bem por mais tempo. Além do pilates, é 
comum prescrever a chamada tetra de 

atividades, que inclui exercícios aeróbicos, 
exercícios isométricos para melhora da massa 

muscular, exercícios de alongamento para 
a amplitude de movimento e exercícios de 
equilíbrio, para evitar quedas. Além disso, 
o avanço das ferramentas de diagnóstico, 
especialmente a Ressonância Magnética, 

permite acompanhar com detalhes as 
articulações, tendões e ligamentos. Houve, 

ainda, um avanço importante nas técnicas 
pouco invasivas de tratamentos: infiltrações, 

tratamentos locais com medicamentos, 
substâncias que substituem os lubrificantes 

naturais das articulações, entre outros. E, por 
fim, a biomecânica, com técnicas cirúrgicas 
e próteses que garantem a substituição de 

articulações. “Hoje, uma prótese de quadril 
é trocada em duas horas. Isso muda a vida 
de uma pessoa”, diz Dr. Carvalhaes. Além 

disso, há o avanço da arquitetura aplicada à 
acessibilidade, mais difundida e acessível.

Doenças  
cardiovasculares
Aqui, o maior impacto vem da 
chamada prevenção primária, ou 
seja, os cuidados com alimentação 
e atividade física para controle de 
colesterol, gorduras, pressão arterial, 
que diminuíram drasticamente o risco 
da pessoa sofrer um infarto ou um 
acidente vascular cerebral aos 60 
anos. “Há 40 anos, o cenário comum 
era a pessoa chegar aos 60 hipertensa, 
diabética, obesa, sem tratamento  
e ter um infarto, de surpresa.  
Isso mudou”, garante Dr. Carvalhaes. 

Visão
O avanço mais evidente nesta 
área aconteceu na técnica de 
cirurgia de catarata, que nos 
últimos 20 anos se tornou 
totalmente difundida e simples, 
permitindo que o paciente 
seja liberado no mesmo dia, 
garantindo melhor qualidade de 
vida aos idosos a um baixo risco. 

Hormônios
A mudança mais importante nos últimos 

anos diz respeito ao tratamento de 
reposição hormonal. “No passado, o 

cenário era de que toda mulher precisava 
repor. Hoje, sabemos que os benefícios 

não são os que imaginávamos e os riscos 
existem”, pondera Dr. Carvalhaes. Por 

outro lado, hoje os médicos contam 
com diversos tratamentos voltados 

especificamente para os sintomas ligados à 
menopausa, mais seguros e direcionados, 

que atendem às necessidades que só a 
reposição atendia antes. Por exemplo, o 

uso de hormônios tópicos para evitar o 
ressecamento de mucosas e tratamentos 

específicos para a osteoporose. Para os 
homens, a reposição de testosterona é 

feita de maneira simples, com um gel 
usado sobre a pele do ombro.

Vida social
O isolamento ainda é um dos maiores riscos à saúde geral de um 
idoso. Porém, muitos aparelhos sociais e serviços foram criados 
nos últimos anos para esse público, como universidades para a 
terceira idade, cursos, serviços e pacotes de turismo, garantindo 
oportunidades de socialização e criação de redes de apoio. 

NA MESA DE NEGOCIAÇÃO  
COM O ENVELHECIMENTO

Neurologia e  
saúde mental
Nessa área, o diagnóstico mais preciso de males como o Parkinson e de algumas 
demências permite uma melhor gestão dos seus sintomas e também a identificação 
de dificuldades de movimento atreladas a essas doenças. O Alzheimer, hoje, apesar 
de ainda contar com poucas opções eficazes de tratamento, é uma das doenças 
mais investigadas pelos cientistas. “Logo devem sair resultados importantes dessas 
pesquisas”, avalia Dr. Carvalhaes. No tratamento da depressão, que é prevalente 
nessa faixa etária, o avanço farmacológico é significativo, oferecendo medicamentos 
efetivos e com um perfil de efeitos colaterais aceitável e mais acessível aos 
pacientes, inclusive na rede pública. 

Alimentação
Se antigamente chegar aos 60 
significava ganhar uma dieta 
feita só de restrições, hoje os 
profissionais de saúde tendem a 
fazer uma avaliação mais global 
da alimentação do paciente. 
“Sabemos que há uma diminuição 
da percepção do sabor, mas que 
ela ocorre sobretudo com o sabor 
salgado”, diz Dr. Carvalhaes.  
É por isso que não é incomum a 
pessoa passar a comer mais doces 
nessa fase da vida. Uma dieta 
muito restritiva, portanto, pode 
acabar levando a um quadro de 
desnutrição. Além de dietas mais 
abrangentes, os profissionais 
contam também com novas opções 
de suplementos nutricionais 
voltados para as necessidades 
específicas dessa faixa etária. Dr. Nelson Carvalhaes é geriatra e médico  

do Check-Up Fleury 
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Audição
A perda de audição é 
compensada não só com 
a oferta de aparelhos de 
surdez, mas principalmente 
com a oferta de aparelhos 
melhores e mais versáteis. 
É possível selecionar 
modos específicos de 
funcionamento para  
assistir a concertos em  
um teatro, por exemplo,  
ou para frequentar festas  
e ambientes mais ruidosos. 
“Um aparelho que só 
amplificava o som podia  
ser muito incômodo.  
Hoje, a tecnologia se 
sofisticou e a pessoa 
tem o controle”,  
explica Dr. Carvalhaes. 
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madastransfor

O que era uma válvula de escape virou um hobby. 
Começou a competir na categoria Master de natação, 
reservada a atletas mais velhos, divididos por faixa de 
idade. Em pouco tempo, passou a participar de com-
petições mundiais, de preferência nadando borbole-
ta, na categoria de revezamento Medley, 400 metros. 

As medalhas, prata, bronze e ouro, se acumularam 
em mais de duas décadas como nadadora — hoje, al-
gumas adornam as paredes do apartamento onde 
mora, em Botafogo. Neste ano, irá nadar na categoria 
de 91 a 95 anos no Uruguai, em disputa pelo cam-
peonato sul-americano. Apesar do evidente orgulho 
das medalhas, ela brinca de desdenhar das vitórias. “A 
Maria Lenk me dizia sempre, para vencer no Masters 
basta viver mais do que os outros.”

Não há previsão de parar. Nora olha para o futu-
ro sem medo. “Depois desse ano, só vou competir 
de novo aos 96, quando mudar para a categoria de 
96 a 100.” Nora, com movimentos precisos, rápidos, 
memória fiel e fala rápida, quando chegar à nova ca-
tegoria, tem tudo para encher as paredes com mais 
medalhas. A principal, porém, ela guarda no coração. 
“A minha medalha de ouro fica aqui no peito, que é 
ser viúva do Paulo Rónai.”  

NORA RÓNAI 
Era 1992 e Nora Rónai, mulher do premiado escritor 
e tradutor Paulo Rónai, vivia a fase mais difícil de sua 
vida. Hoje com 92 anos, ela lembra o ano como um 
ponto de virada. Paulo estava com um câncer na la-
ringe, havia perdido as forças e a voz, não conseguia 
se comunicar com a esposa e precisava de ajuda para 
se locomover — os dois sabiam que ele não iria se re-
cuperar. Cuidar do marido era uma ocupação desgas-
tante, física e emocionalmente. O alívio encontrado 
por ela foi ir até uma piscina perto de onde estavam, 
em Friburgo, e nadar por cerca de uma hora. “Foi o 
que tive que fazer para não enlouquecer”, conta Nora. 
“A natação ajudou muito, eu saía da água relaxada. 
Nadar é como lavar o cérebro dos problemas.”

A iniciativa foi aprovada pelo marido. “Quando 
falei com o Paulo, coitado, ele, que não podia mais 
falar, fez um sinal de que estava aprovando”, conta 
Nora, 23 anos depois, imitando os gestos e a expres-
são de felicidade dele.

Paulo morreu aos 85 anos, em dezembro daque-
le ano, cerca de três meses depois de Nora começar a 
nadar. Para lidar com o luto, ela continuou no esporte. 
“Passei pelo mesmo processo anos antes, quando mi-
nha mãe foi diagnosticada com câncer nos ossos. Na 
época, me envolvi com saltos ornamentais”, lembra.

Um dia, a equipe do Clube de Regatas Icaraí, em Ni-
terói, por acaso foi treinar na mesma piscina que Nora, 
e o treinador, Gastão de Figueiredo, um campeão 
mundial na categoria Master, notou a técnica da arqui-
teta de 68 anos. “’Você até que nada direitinho’, ele me 
disse. Perguntou se eu gostaria de treinar com eles.”

POR BRUNA FONTES E FÁBIO TEIXEIRA

Viver é estar em constante transformação. Ao longo de uma vida, nada permanece da mesma maneira. 
Como dizia o filósofo grego Heráclito, nenhuma pessoa entra duas vezes no mesmo rio: em um segundo 

encontro, nenhum dos dois será o mesmo, uma vez que já terão passado por algumas mudanças. Algumas 
delas são sutis; outras, tão profundas que mal reconhecemos quem éramos antes. Para muitas pessoas, 

essa é uma perspectiva assustadora. Para outras, uma condição essencial para seguir em frente e se 
reinventar quando a vida traz limitações, tristezas e insatisfações. Conheça, a seguir, as histórias de três 

mulheres que decidiram se transformar radicalmente para reconquistar o bem-estar.

IS
M

A
R 

IN
G

B
ER

Confira no site da Revista Fleury um vídeo 
com outras histórias contadas por Nora Rónai. 
Acesse fleury.com.br/saude-em-dia 



GISELLI SOUZA
A vida da jornalista Giselli Souza, 35 anos, era 
caótica em 2007. Ela trabalhava muito além da 
jornada, não almoçava, fumava um maço de 
cigarros por dia e estava bem acima do peso – 
chegou aos 83 quilos. “Jogava as frustrações na 
comida, no bar e no trabalho”, conta a paulistana. 
Uma má notícia, porém, a fez parar para pensar: 
sua mãe descobriu um câncer nos ossos. Acom-
panhar a doença causou um abalo emocional 
em Giselli, que caiu em depressão. Na terapia, a 
psicóloga indicou dois caminhos. “Ela me fez ver 
que eu precisava escolher entre ficar bem comi-
go mesma ou seguir no caminho de me auto-
destruir. Eu não via nenhum prazer em viver, e 
não tinha noção de como mudar.” 

A ideia de fazer caminhadas no parque veio de 
um ex-namorado. Ela topou: acordou cedo, vestiu 
roupas esportivas, colocou o cigarro no bolso e foi 
conhecer uma turma de corredores. Aos poucos, 
tomou gosto por correr e largou o cigarro, para a 

alegria da mãe. “A corrida foi minha forma de enca-
rar a doença. Fazia tempo que não convivia com essa 
energia, com uma visão positiva.” 

A dedicação ao esporte trouxe a disciplina para 
mudar os hábitos. Giselli passou a ir à academia, co-
meçou a acordar cedo, voltou a cozinhar e trocou de 
emprego. Resultado: emagreceu 22 quilos e redes-
cobriu o prazer de comprar roupas. Hoje, é autora 
do blog Divas que Correm, que formou uma comu-
nidade de 30 mil fãs no Facebook. Em 2010, um mês 
depois de sua mãe falecer, Giselli correu, pela pri-
meira vez, a São Silvestre. “Quando cruzei a linha de 
chegada, tive clareza de que esse era o estilo de vida 
que eu queria.” Sua nova meta passou a ser tornar-
-se maratonista. No ano seguinte, lá estava ela es-
treando na meia maratona (21 km) de Buenos Aires.  
Em 2013, correu os 42 km da maratona do Rio de Ja-
neiro. Ela até flerta com as ultramaratonas (89 km), 
mas se diz satisfeita com a distância que corre hoje. 
“Ser ultramaratonista exige muito treinamento e abrir 
mão do tempo que passo com meu namorado, meus 
amigos. Meu desafio hoje é equilibrar a vida, aprovei-
tar o que há de melhor”, explica. “Quero fazer 40 anos 
correndo a maratona de Boston. Quem sabe com 50 
não faço a ultramaratona da África do Sul?” 

CARLA MORANGA 
Dar uma pausa no dia agitado e sentar para co-
mer direito era raridade para a publicitária Carla 
Moranga, 41 anos, de Santo André (SP). Com uma 
alimentação desregrada, ela foi engordando: as 
roupas passaram a não servir, o fôlego para subir 
a rua começou a rarear e a disposição foi ficando 
escassa. Até que chegou o dia em que um rapaz 
ofereceu a ela o assento preferencial no metrô. 
“Foi um tapa na cara bem forte. A primeira coisa 
que fiz foi procurar uma balança”, diz Carla. Ela 
não gostou nada do que viu: 71 kg distribuídos em 
1,47 m. Seu índice de massa corporal de 32,9 a co-
locava na categoria dos obesos. “Eu vivia caindo, 
porque me desestabilizava, era difícil amarrar tê-
nis. Isso me deixava infeliz: estava sempre mal-
-humorada, cansada. Percebi que tinha de mudar.”

O primeiro passo foi fazer uma avaliação mé-
dica. Segundo o endocrinologista, como ela não 
comia com frequência, seu corpo se habituou a 
estocar, em forma de gordura, as poucas refei-
ções do dia. Carla começou uma dieta com a qual 
perdeu oito quilos. Mas um revés – ficar de molho 
em casa após quebrar o dedo – a fez ganhar 15 kg. 

No ápice do sobrepeso, ela resolveu mudar a tá-
tica. Passou a seguir a dieta Atkins, que prega o baixo 
consumo de carboidratos para forçar o organismo a 
queimar gordura. Voltou a cozinhar, começou a pla-
nejar as compras em função dos alimentos que po-
dia comer e reforçou a dose de legumes e verduras. 
De família italiana, usou a criatividade para deixar as 
massas de lado. “Aprendi a fazer lasanha de berin-
jela e macarrão de abobrinha”, diz. Também saiu do 
emprego e abriu uma consultoria para ter mais tem-
po para dedicar a si mesma.

Um ano e meio depois, a publicitária havia per-
dido 22 kg, sem fazer exercícios. “Sinto meu cor-
po funcionando melhor. Fica difícil querer voltar a 
comer como antigamente.” A dieta é mantida até 
hoje, mas pelo bem-estar, pois ela não pretende 
emagrecer mais. “Não quero ter barriga chapada. 
Sempre fui magrinha, e quando engordei gostei 
de ter mais seios e mais quadril. Esses três quilos 
são estratégicos”, diverte-se. 

A corrida foi a forma que a 
jornalista encontrou para 

lidar com a doença da mãe

“Quando a gente ganha peso, 
uma hora para de olhar, porque 
não consegue fazer nada.”
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SURPREENDER É

Desde setembro de 2015, os edifícios à beira do Minhocão vêm ganhando jardins verticais em 
suas empenas cegas. O segundo deles, inaugurado em janeiro, foi montado no Edifício Santa 
Cruz, projetado pelo arquiteto Jacques Pilon na década de 1950. O projeto é assinado pelo 
artista Daniel Steegmann Mangrané, que se inspirou nas matas brasileiras e na abordagem 
dos índios para criar o “Caminho da Mata”. A obra é parte do projeto Corredor Verde do 
Minhocão, realizado pelo Movimento 90°.
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SÃO PAULO – CAPITAL 
Unidade Braz Leme
Av. Braz Leme, 2.011 – Santana
Acesso pela ponte da Casa Verde
Sentido centro/bairro, lado esquerdo. 

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

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 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, 282 –  Bela Vista 
Paralela à Av. Paulista, altura do no 200  
(Hospital Santa Catarina)
  Próxima à estação de metrô  
Brigadeiro (Linha 2 – Verde).

Unidade Ponte Estaiada
Av. Jornalista Roberto Marinho,85,  
Térreo – Brooklin
Edifício Tower Bridge Corporate.
Próxima à Ponte Estaiada, ao lado do Hilton,
acesso único pela Av. Roberto Marinho
(não há acesso pela Av. das Nações Unidas).
No mesmo prédio, no 1º andar, funciona o
Centro Integrado Cardiológico e Neurovascular.

Unidade República do Líbano I 
Av. República do Líbano, 635 - Ibirapuera
Sentido bairro - centro, do mesmo lado  
do Parque do Ibirapuera

Unidade República do Líbano II
NOVA CASA
Atendimento geral
Centro Diagnóstico Avançado da Mulher
Av. República do Líbano, 561 - Ibirapuera
Sentido bairro - centro, do mesmo lado  
do Parque do Ibirapuera

Unidade República do Líbano III 
Av. República do Líbano, 990 - Ibirapuera
Sentido centro - bairro, do lado oposto  
ao Parque do Ibirapuera

Unidade Rochaverá-Morumbi 
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.170,  
Vila Cordeiro
A unidade fica dentro do Edíficio Rochaverá 
Corporate Towers, ao lado dos shoppings  
Morumbi e Market Place e paralela à  
Av. das Nações Unidas.

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 Shopping Anália Franco 
Shopping Anália Franco loja 37E, piso Acácia 
Av. Regente Feijó, 1.739  – Tatuapé
 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 Shopping  Jardim Sul 
Shopping Jardim Sul – loja 206 A
piso 1 – Vl. Andrade
Av. Giovanni Gronchi, 5.819
Em frente ao Carrefour.

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.

www.fleury.com.br/unidades

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.

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, 241 – Jd. Brasil 
Próxima ao Shopping Paineiras. 
Na rua do Sesi. Anhanguera no sentido 
interior/capital: acesso pela Av. Jundiaí.

OUTROS ESTADOS 
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  
Serviço disponível nas cidades nas quais o  
Fleury tem unidade e também em localidades 
como Osasco, Cotia, Diadema, Santos, São 
Caetano, Jacareí, São José dos Campos e  
Sorocaba, entre outras. Para mais informações, 
consulte www.fleury.com.br/exames-e-servicos  
ou entre em contato com a nossa Central  
de Atendimento ao Cliente.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 
São Paulo e localidades com DDD (11):  
3179-0822 ou 30-FLEURY  
Outras localidades: 0800-704-0822
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