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SAÚDE

Medo de um mundo sem formas
PERCEPÇÃO >>> Cuidar da saúde ocular é importante para distinguir o mundo, pois 80% das informações 
que chegam ao cérebro vem do que os olhos enxergam. Óculos e lentes corrigem problemas na visão

Os problemas de vi-
são pOs problemas de 
visão possuem causas 
variadas. Elas podem 
ser congênitas ou se de-
senvolver ao longo da 
vida em decorrência de 
lesões, doenças crônicas 
ou do próprio proces-
so de envelhecimento. 
Os problemas mais co-
muns e recorrentes são 
a miopia, hipermetropia 
e astigmatismo. Eles que 
podem ser tratados fa-
cilmente com auxílio de 
óculos de grau, mas há 
quem faça a opção pelas 
lentes de contato.

O aluno Natan Miguel, 
22 anos, foi diagnostica-
do com miopia e astig-
matismo. Ele conta que 
optou pela lente de con-
tato porque o grau da do-
ença era muito elevado 
e seria necessário uma 

lente muito grossa para 
o óculos. Por questão de 
estética, optou por algo 
discreto e que caísse bem 
com qualquer estilo de 
roupa. “Se eu fosse usar 
óculos, teria que ser da-
queles “fundo de garra-
fa”. Não me agrada mui-
to. Com a lente, eu tenho 
mais liberdade de fazer 
atividades do dia a dia e 
usar o que eu quiser, in-
clusive no rosto”. 

A oftalmologista Chris-
tianne Neve Ruschi ex-
plica que muitas pessoas 
não conseguem fazer o 
uso de lente de contato 
porque possuem uma 
hipersensibilidade, ge-
rando irritação no globo 
ocular ao entrar em con-
tato com qualquer corpo 
externo. “Existem tam-
bém as pessoas que uti-
lizam a lente por anos e 

EXPEDIENTE 
Jornal-laboratório do Curso 
de Comunicação Social da 
Faesa - Dezembro de 2018 
- Nº 120
Av. Vitória, 2.220 - Monte 
Belo, Vitória, ES, CEP 
29053-360
Telefone (027) 2122 4100
Versão em PDF: http://
www.faesadigital.com.br

Reitor: Alexandre Nunes 
Theodoro
Superintendente 
institucional: Guilherme 
Antonio Nunes Theodoro
Campus Av. Vitória
Diretor Acadêmico – 
Alexandre Nunes Theodoro

Coordenador do Curso 
de Comunicação Social: 
Marilene Mattos

Professores orientadores: 
Paulo Soldatelli
Valmir Matiazzi
Zanete Dadalto

Editoração: 
Paulo Soldatelli
Textos e fotos: alunos 
dos cursos de Jornalismo 
e Publicidade e 
Propaganda

>>>   

>>> EDITORIAL >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
‘Pé na estrada’

ASTIGMATISMO >>>  O jornalista Saul Josias voltou a usar óculos 

W
ellington A

nholetti

Prezado leitor, o jor-
nal Tendências colocou 
o “pé na estrada’ para 
registrar e documentar 
por meio de imagens fo-
tográficas a história e as 
belezas naturais do Es-
pírito Santo. Os alunos 
de Jornalismo e de Publi-
cidade e Propaganda da  
FAESA colocaram o olhar 
para funcionar e clica-

ram algumas cidades do 
Estado. Nas páginas 4 e 
5 é possível apreciar um 
pouco dessas imagens. O 
jornal manteve o “pé na 
estrada” e foi conferir o 
êxodo urbano. Pessoas 
estão deixando as cida-
des e buscando a tranqui-
lidade da zona rural para 
morar. As matérias estão 
na página 6. A edição 

continuou com o “pé na 
estrada” e traz na página 
7 a tradição culinária das 
famílias dos descentes 
de imigrantes europeus 
que moram no Estado. 
E, para finalizar o jornal, 
vale conferir na página 3 
a história de vida do pu-
blicitário e professor da 
FAESA Felipe Tessarolo.  

         Boa Leitura....

>>>   

Wellington Anholetti (6º 
Per.)
w.anholetti22w@gmail.com 

A visão, um dos sen-
tidos do ser humano, é 
fundamental, pois 80% 
das informações que são 
recebidas pelo cérebro 
vem do que os olhos en-
xergam. Por isso cuidar 
dos olhos é muito im-
portante para distin-
guir o mundo em que as 
pessoas estão inseridas. 
Contudo, é muito comum 
pessoas que apresentam 
algum problema ocular 
ter dificuldades nas ati-
vidades cotidianas como 
a leitura de um jornal ou 
revista ou até mesmo a 
leitura de algum outdoor 
distante. Esses erros, na 
maioria das vezes, po-
dem ser resolvidos com 
cirurgias, mas existem 
pessoas que optam por 
procedimentos mais sim-
ples como a utilização de 

óculos de grau ou 
lentes de contato.

A jornalista Te-
reza Jovita, 54, usa 
óculos há 10 anos. 
Ela fala que evitou 
ao máximo usá-lo, 
pois não conseguia 
se acostumar com 
o objeto no rosto, 
o usava como um 
acessório de vestu-
ário e só utilizava 
para leitura em caso 
de extrema neces-
sidade. Outra difi-
culdade encontrada 
pela jornalista foi 
a falta de instrução 
médica na compra 
da armação dos 
óculos. “Como minha 
lente tem que ser o bi-
focal, eu não poderia ter 
comprado uma armação 
muito estreita porque 
a transição de grau no 
meio da lente fica muito 
curta. Isso atrapalha no 
momento de mudar o 

foco da visão”, explicou 
Tereza.

Saul Josias, 53, é jorna-
lista e começou a sentir 
novamente os sintomas 
de astigmatismo ao ler 
um jornal ou uma revis-
ta. Saul já utilizou óculos 
quando criança, porém o 

erro refrativo havia re-
gredido. Em 2015, Saul 
voltou a sentir os sinto-
mas, sendo necessário 
afastar cada vez mais 
o jornal e a revista, por 
exemplo. “Eu comecei 
a enxergar embaçadas 
as coisas que estavam 

muito próximas 
ao meu olho. Para 
ler, eu tinha que 
afastar o objeto da 
minha visão. Teve 
uma hora que não 
tinha mais braço 
para afastar. Então, 
visitei um oftalmo-
logista”, admitiu 
Josias.

A vendedora de 
óculos Barbara 
Mezadri, 24 anos, 
conta que muitas 
vezes as pessoas 
chegam apavora-
das na loja procu-
rando qualquer 
coisa que as ajude 
voltar a enxergar 

nitidamente. “A maioria 
dos clientes deixa a loja 
satisfeito. Eles voltam a 
ler sem dificuldade nova-
mente”, admitiu Bárbara.

Bárbara relata ainda 
que existem pessoas que 
acabam abandonando 
o uso dos óculos, pois 

apresentam uma me-
lhora do quadro. “Pode 
acontecer de os mais jo-
vens apresentarem uma 
melhora significativa na 
necessidade de usar ócu-
los e acabam por aban-
donar o objeto. Isso não é 
recomendado, pois a pio-
ra nesses casos também 
pode ocorrer”, ressaltou 
Barbara.

A oftalmologista Car-
los Eduardo Gomes rela-
ta que todo ser humano 
deve ir ao oftalmologista 
em todas as fases da vida 
para avaliar o sistema 
visual. “O oftalmologista 
faz variados testes para 
detectar uma gama enor-
me de doenças. Por isso é 
importante a visita ao es-
pecialista de maneira re-
gular para olhar a saúde 
ocular e também toda a 
saúde do organismo para 
diagnosticar alguma do-
ença de maneira precoce 
e fazer o tratamento.

tão, eu busquei a arma-
ção mais discreta para 
usar”, declarou.

Infância
A estudante Gabrielly 

dos Santos,18, relata que 
começou a sentir os sin-
tomas da miopia na esco-
la, porém não era levada 
a sério pela mãe que di-

Estética na saúde visual

zia ser mentira da alu-
na. Aos oito anos, ela foi 
diagnosticada com mio-
pia e passou a usar ócu-
los. Ela diz que apesar do 
problema ter melhorado, 
outro problema surgiu: o 
bullying. “Me chamavam 
de “quatro olhos” e “ce-
guinha”. Isso me incomo-
dava. Foi ai que pedi para 

começar a usar lentes 
de contato. No princípio 
ficava meio receosa de 
usar uma coisa tão pe-
quena no olho, mas com 
o tempo me acostumei. 
Hoje, uso o tempo todo. 
Elas são boas porque nin-
guém nota que eu as uso 
e, além disso, não escon-
de minha maquiagem”.

de repente desenvolvem 
essa hipersensibilidade 
na região ocular. A insis-
tência no uso do objeto 
sem acompanhamento 
de um especialista pode 
ocasionar em maiores 
problemas”, ressaltou.

A funcionária pública 
Geralda de Oliveira Dias, 
60, já tentou fazer o uso 
da lente de contato, mas 
sofreu de alergia ocular 
e achou melhor evitar 
maiores complicações. 
Ela foi diagnosticada 
com astigmatismo e se 
viu obrigada a fazer algu-
ma coisa para melhorar 
o erro refrativo. A lente 
de contato foi a opção 
desejada, porém não foi 
possível. “Apesar do meu 
problema de visão, eu 
queria algo discreto que 
combinasse com tudo, 
mas não foi possível. En-

Wellington Anholetti

>>>   

LIBERDADE >>>  Natan Miguel optou pela lente de contato por ser discreta
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PERFIL

Alma Iluminada

Mylena Valim (4º Per.)
mylenavalim@hotmail.com

Encontrei-me com 
Felipe Maciel Tessarolo 
no início da tarde de uma 
quinta-feira no pátio do 
Centro Universitário FA-
ESA para realizarmos a 
entrevista. Felipe, como 
sempre muito atencioso, 
falou de sonhos e senti-
mentos para mim.

Ele tinha o sonho de 
ser o personagem Henry 
Jones Jr, mais conhecido 
por Indiana Jones. O pe-
queno Tessarolo sentia o 
desejo de estudar arque-
ologia e viver aventuras 
ao redor do mundo. 

Começamos a entre-
vista com bom humor e 
gargalhadas. Felipe ini-
ciou me contando sobre 
a infância em Domingos 
Martins. Ele relata que 
o pai, Edson Tessarolo, 
tinha um sítio na cidade. 
Por isso, passou a maior 
parte da infância andan-
do de bicicleta, tomando 
banho de lago e comen-
do jambo, além de ajudar 
o avô a capinar e a fazer 
a colheita. “A tranquili-
dade da cidade pequena 
é o que mais sinto falta 
dessa época”.

Aos 16 anos, teve que 
fazer o ensino médio 
em Vitória. Logo depois 
começou a cursar Pu-
blicidade e Propaganda, 
curso que aprendeu a 
amar por influência da 
Dona Maria Maciel, mãe 
do adolescente. “A minha 
mãe me contava histó-
rias da Turma da Mônica 
em quadrinhos. Sempre 
amei. Quando cresci, co-

era um jogador de fute-
bol excelente. “Jogo de 
teimosia, mas sou péssi-
mo”, confessa em meio 
aos sorrisos.

Contando sobre o time 
do coração, lembra que 
o ex-jogador do Vasco, 
Carlos Germano, que 
também era de Domin-
gos Martins, conseguiu 
uma camisa autografada 
pelos jogadores do time. 
“É a primeira coisa que 
você vê quando chega lá 
em casa. Quando casei 
com a Vanessa, falei para 
ela que era a única par-
te da decoração que eu 
iria opinar”. Além disso, 
Carlos Germano propor-
cionou uma partida e 
uma viagem com muitas 
histórias com os antigos 
amigos da cidade e os ex-
-jogadores do time. 

Casamento
Vanessa Rosário e Feli-

pe Tessarolo se conhece-
ram no ensino médio. Ela 
do segundo ano e ele do 
primeiro. Se conheciam, 
mas conversavam pouco. 
Isso mudou anos mais tar-
de, quando se reencon-

traram em um show. “Ei 
Felipe, lembra de mim?”, 
pergunta Vanessa. Eles 
começaram a se relacio-
nar e um ano depois de-
cidiram morar juntos. 

Em 2013, eles se casa-
ram no civil com o dese-
jo de fazer a festa, mas 
priorizaram a reforma 
do apartamento. Contu-
do, neste ano ganharam 
a festa do casamento de 
velhos amigos e reali-
zaram um dos sonhos. 
Perguntei sobre a deci-
são de casar, morar jun-
tos e ter filhos ter sido 
muito complicado. E a 
resposta foi simples, em 
um tom suave, contendo 
a felicidade que está no 
coração: “Foi tudo mui-
to tranquilo e natural. 
Amor muito a minha es-
posa e a minha filha”. 

Filha
Depois de um ano e 

meio tentando ter filho, 
o casal foi ao médico 
para saber se havia al-
gum problema. Havia. 
Contudo não encararam 
como um problema, mas 
uma oportunidade de 
criar uma criança. Após 
receberem a notícia de 
que demoraria sete anos 
para adotar uma criança 
no Brasil, procuraram 
em outros países. Em de-
zembro do ano passado, 
eles foram visitar um or-

fanato no Maláui, na Áfri-
ca, e encontraram, quase 
que de primeira vista, a 
Maria. 

“Ela puxou a mão da 
Vanessa e ficou encanta-
da com a unha pintada de 
vermelho. Desde então, 
não largamos mais a pe-
quena Eva”, disse Felipe 
com os olhos brilhando 
de amor. Ao perguntar 
o nome da criança, ficou 
surpreso com a respos-
ta. Era Maria, o nome 
que eles queriam colocar 
desde o pensamento de 
ter filhos. É o nome das 
mães do casal. “Quando 
ouvi essa resposta e ter 
a Maria no meu colo dor-
mindo, eu só sabia cho-
rar”, conta com um sor-
riso tentando esconder 
os olhos emocionados. 

mecei a ter um gosto es-
pecial por quadrinhos de 
super-heróis. Assim, sur-
giu meu lado publicitário 
artístico”.  

Em 2004, o publici-
tário foi para Portugal 
fazer o mestrado. Ficou 
no país até receber uma 
notícia que o abala até 
hoje: o pai estava com 
câncer nos rins. Sem 
pensar duas vezes, retor-
nou para a cidade natal 
e acompanhou Edson no 
tratamento, junto com a 
família, até o pai falecer. 
Uma saudade que aper-
ta o coração nos dias em 
que menos espera. 

Time do coração 
Ao entrar no assunto 

do time favorito, o pro-
fessor deu uma garga-
lhada - uma das marcas 
da personalidade de 
Tessarolo. “Conheci o 
Vasco por meio do meu 
pai e o time é o que me 
mantém mais próximo 
dele depois que faleceu”, 
diz emocionado. Os dois 
costumavam discutir so-
bre esse assunto e jogar 
bola juntos. Seu Edson 

PUBLICITÁRIO >>> Ele queria ser “Indiana Jones” e é 
apaixonado por revistas de super-heróis. A infância 
foi marcada por passeios de bicicleta no sítio do 
pai e pela tranquilidade da “cidade pequena”. 
Calmo, inteligente, prestativo e sorridente... esse é 
o professor da FAESA Felipe Tessarolo

MUITO AMOR >>>  O casal Felipe e Vanessa curtindo o carinho da filha Maria Eva

Arquivo Pessoal

Mas é claro que 
eu não podia deixar de 
contar sobre o queri-
dinho que também é 
a marca do professor, 
o fusca amarelo. Ao 
contrário do que mui-
tos pensam, Felipe o 
possui desde 2016, há 
pouco tempo. Nesse 
ano, ele pegou carona 
com um professor da 
FAESA que tem um fus-
ca. Ao entrar no carro, 
ficou maravilhado e, 
ouvindo as explicações 
do colega, sentiu dese-
jo de ter um. “Como ti-
nha vendido meu outro 

Além de Maria, o segun-
do nome é Eva, pois eles 
sempre quiseram. E o 
terceiro nome é Tadala, 
que significa “Nós fomos 
abençoados” na língua 
chewa. 

Além do nome, as rou-
pas, as bijuterias e as 
bonecas são escolhidas 
de forma que Tadala se 
reconheça do jeitinho 
que ela é: uma criança 
que transborda amor e 
alegria por meio de um 
sorriso encantador, con-
quistando muitas pes-
soas também nas redes 
sociais. Assim é toda a fa-
mília Tessarolo. Portan-
to, muito obrigada Felipe 
por me deixar escrever a 
sua história e conhecer 
de perto a sua família, a 
sua vida, os seus amores.

carro, estava precisan-
do de um mais simples 
apenas para me deslo-
car para a faculdade e 
voltar para casa. Pen-
sei: por que não um 
fusca?“. Ao procurar o 
determinado modelo 
de veículo na internet, 
encontrou um que cha-
mou a atenção dele em 
Santa Maria de Jetibá. 
Chamou o amigo Luiz 
Mayer que entende de 
carro e foram analisar 
se era viável realizar a 
compra. A resposta foi 
positiva. Felipe está há 
dois anos com o carro.

Um Fusca amarelo 
e cheio de estilo

Felipe começou a lecionar quando passou em um 
concurso na Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes) para professor substituto. “Foi assim queco-
mecei a dar aulas. O meu maior desafio, pois sou 
muito tímido”. Quando o contrato da Universidade 
Federal acabou, ele entrou, em 2012, para o “time” 
do Centro Universitário FAESA e dedica o trabalho 
para além da sala de aula. Felipe coordena o proje-
to FaesaDigital e o projeto Núcleo de Criatividade  
Digital (NCD). 

Professor Tessarolo

QUERIDINHO >>> Felipe comprou o carro em 2016

>>>   

>>>   

CORAÇÃO >>>  O Vasco da Gama é uma das paixões

AULA >>> “Meu maior desafio, pois sou muito tímido”

Arquivo Pessoal

A
rquivo Pessoal

A
rquivo Pessoal

M
ylena Valim

>>>   
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ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA >>> Palácio Anchieta registrado a partir dos degraus da escadaria Bárbara Lindemberg

ARACRUZ >>> Crianças se divertindo na Praia de Coqueiral

SANTA LEOPOLDINA >>> Ponte Clarindo Lima com vista para as 
casas localizada na região central do município

VIANA >>> Estação ferroviária abandonada

DOMINGOS MARTINS >>> Cascata do Galo é rodeada pela Mata Atlântica

IBIRAÇU >>> Escadaria do mosteiro Zen Morro da Vargem

SERRA >>> Mar, areia e vegetação na Praia de Manguinhos VILA VELHA >>>  Igreja Nossa Senhora da Glória na Barra do Jucu

GUARAPARI >>> O peixe Marlim faz parte da  história da cidade

CIDADES
Emily Serafim

Rony Fernandes

Danielle Dadalto

Gabriela Grillo

Gabriel Barros

Neeywerson

Natan Oliveira

Luis Felipe Matos

Amanda Castello

OUTRO OLHAR >>> Alunos dos cursos de Jornalismo e de 
Publicidade e Propaganda da FAESA registam parte da 
história e das belezas naturais dos municípios capixabas
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ESPÍRITO SANTO

ARACRUZ >>> Crianças se divertindo na Praia de Coqueiral

ARACRUZ >>> Adeia indígena Piraquêaçu em Santa Cruz   

COLATINA >>> Pôr do sol e Ponte Florentino Avidos

VILA VELHA >>> Na praia do Ribeiro residiu Vasco Fernandes Coutinho

VILA VELHA >>>  Igreja Nossa Senhora da Glória na Barra do Jucu

RIO BANANAL >>> A Igreja de Santo Antonio vista do Morro das Torrres

SANTA TERESA >>> Igreja Matriz da cidade

CARIACICA >>> Igreja São João Batista na praça Marechal Deodoro SÃO MATEUS >>> Sítio Histórico do Porto no Largo do Chafariz 

Dhienyfer Stéfany

Danielle Dadalto

Isadora Massariol

Brendha Zamprognio

Neeywerson

Ian Santos Luisa Sessa

Kebin Tamanini

Thiago Borges

OUTRO OLHAR >>> Alunos dos cursos de Jornalismo e de 
Publicidade e Propaganda da FAESA registam parte da 
história e das belezas naturais dos municípios capixabas
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VIDA NATURAL

Êxodo urbano: movimento inverso
OPORTUNIDADE >>> Saúde, trânsito, violência, poluição, desemprego, custo de vida e sossego são 
fatores fundamentais para as pessoas deixarem o espaço urbano e migrarem para a zona rural

Desconectado para a diversão
Desconectar-se em 

uma era digital não é 
uma tarefa fácil, mas 
quem experimenta ga-
rante que é possível se 
divertir. As áreas rurais 
são excelentes ambien-
tes para relaxar, encarar 
um estilo de vida dife-
rente e vencer desafios. 

A advogada e estudan-
te de Jornalismo Isabella 
Mendes Pontes de Ar-
ruda, 27 anos, comenta 
que gosta de visitar a re-
gião serrana do Espírito 
Santo para fugir da cor-
reria e entrar em conta-
to com a natureza. Além 
disso, aproveita esses 
passeios para realizar 
atividades que não tem 
a oportunidade de fazer 
nos centros urbanos. 

“Gosto muito de reunir 
amigos e familiares em 
volta de uma mesa. Gosto 
de conversar, comer, be-
ber e jogar baralho. Ain-
da, posso ter a chance de 
fazer coisas simples que 
na cidade não posso de-
vido ao trabalho: curtir 

festas típicas, apreciar 
a culinária, brincar com 
as irmãs e fazer trilhas”, 
disse Isabella.

Da mesma maneira 
que Isabella, o bombeiro 
civil Allan Botelho Mo-
reira, 29 anos, costuma 
frequentar cidades do 
interior. Para ele, o mais 
atrativo nesses lugares é 
o sossego, proveniente 
da pesca e da cavalgada.  
“Eu acho que vale a pena 
fazer a experiência de 
ficar totalmente desco-
nectado para descansar 
a mente. Nas férias do 
ano passado, fiquei 30 
dias na roça sem inter-
net e voltei renovado. 
É um bom método para 
esquecer os problemas”, 
aconselha o bombeiro.

A atividade rural traz 
ainda outros benefícios 
para a saúde e opções 
de entretenimento para 
quem mora nos centros 
urbanos. Maria Helana 
de Souza, empresária e 
especialista em agrotu-
rismo, afirma que visitar 
essas áreas proporciona 
viagens às origens do 
campo e agrega valores 
aos produtos e costu-
mes locais. “O objetivo 
é manter a família no 
campo e agregar valor 
aos nossos costumes e 
produtos. É notável que 
a população precisa de 
um dia de lazer no cam-
po para voltar às origens 
e relaxar. O turismo ru-
ral é específico para sair 
da rotina”, relata.

>>>   

>>>   
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Karen Benício (4º Per.)
karen.nb30@gmail.com

Acordar com o ba-
rulho de pássaros, des-
cansar debaixo de uma 
árvore, desconectar-se 
de aparelhos eletrônicos 
e contemplar a natureza. 
Essa já é a realidade da 
costureira Maria Batista 
Faria, 70 anos. Ela trocou 
a agitação do bairro São 
Conrado, em Cariacica, 
pela tranquilidade em 
Peixe Verde, Viana.

Maria conta que um 
dos motivos que a leva-
ram a migrar do centro 
urbano para o rural foi 
à vontade de resgatar a 
infância e apresentar os 
costumes da roça para a 
família. “Vim porque te-
nho raízes e gosto. O ru-
ral me lembra da infân-
cia, onde nasci e fiquei 
até os 15 anos. Depois 
desse tempo, fui morar 
na cidade, mas sempre 
tive vontade de voltar. 
Há seis meses o meu fi-
lho conseguiu comprar 

Ovos, frutas, hortali-
ças e verduras são apenas 
alguns dos alimentos que 
o atendente de loja Mar-
celo Schiffer Bassini, 20 
anos, produz no quintal 
da casa. Do mesmo jeito 
que Marcelo, muitas famí-
lias estão transformando 
o quintal das residências 
em “verdadeiras roças” 
no espaço urbano. 

Marcelo relata que co-
meçou a plantar e a culti-
var a própria comida por 
passatempo e para pre-
servar a herança do in-
terior. “Eu comecei como 
um hobby e para dar con-
tinuidade a uma herança 
de família que aprendi na 

um sítio e eu o adminis-
tro. É a coisa mais praze-
rosa. Desejo que os meus 
filhos e netos conheçam 
esse estilo de vida e isso 
se torne uma tradição”, 
afirma.

Questionada sobre as 
mudanças que observa 
em relação à qualidade 
de vida, a costureira diz 
que emagreceu depois 
que começou a caminhar 
e consumir comidas na-
turais. “Emagreci quatro 
quilos caminhando e co-
mendo comida natural. É 
tudo da terra, sem agro-
tóxicos. Tenho horta, 
plantações e galinheiro. 
A qualidade de vida não 
se compara, pois na cida-
de a gente se acomoda”, 
completou.

Quem também desfru-
ta dessa nova rotina é 
a pensionista Maria da 
Glória Soares, 58 anos. 
Insatisfeita com a violên-
cia e a procura de sosse-
go e paz, ela mudou-se 
há dez meses do bairro 
Rio Marinho, em Vila 

Velha, para o distrito de 
córrego do aventureiro, 
no interior de Aimorés, 
em Minas Gerais. 

Maria da Glória ressal-
ta que quase não saía de 
casa devido ao medo de 
ser assaltada. Agora, de-
pois que foi morar no in-
terior, ganhou mais liber-
dade e tranquilidade. “Eu 
não tinha sossego para 
sair de casa, pois tinha 
medo da violência. Aqui 
é um lugar bom. Consigo 
descansar, relaxar e nem 
penso em voltar para a 
cidade”, relata.

Tendência
A mudança da zona ur-

bana para a zona rural 
está cada vez mais fre-
quente entre as pessoas 
e esse movimento tem o 
nome de êxodo urbano. 
O termo é utilizado para 
designar a migração de 
áreas urbanas para zo-
nas rurais e surgiu em 
meados do século XX a 
partir da superlotação 
dos grandes centros e 

da dificuldade de gerar 
emprego e infraestrutu-
ra. Atualmente, fatores 
como violência, poluição, 
trânsito e o elevado cus-
to de vida também são 
motivos que justificam 
essa migração.

A professora de Geo-
grafia Maristela Ramos, 
50 anos, avalia que o êxo-
do urbano tende a cres-
cer porque essa área está 
desorganizada e insus-
tentável para comportar 

a população. Além disso, 
o campo oferece estilos 
de vida alternativos. “O 
êxodo urbano tem ficado 
cada vez mais frequente 
e com probabilidade de 
crescimento, principal-
mente enquanto as cida-
des não se reorganizam 
e não oferecem melhores 
condições à sociedade. 
Está insustentável viver 
nos centros urbanos”, diz.

Quanto aos benefícios 
de morar em cidades ru-

rais, a professora declara 
que o principal motivo é 
a melhoria na qualidade 
de vida, pois as pessoas 
passam a ter um conta-
to mais próximo com a 
natureza, reduzindo o 
estresse e a ansiedade. 
Esses lugares oferecem 
ainda sossego, conforto, 
lazer, alimentação sau-
dável, segurança e di-
versidade de atividades 
agrícolas com geração de 
postos de trabalho.

roça”. O jovem con-
ta ainda que a prá-
tica trouxe vários 
benefícios para a 
saúde. Dentre eles, 
o prazer de saber a 
procedência dos ali-
mentos, ingestão de 
comida sem agrotó-
xicos, qualidade do 
produto, redução 
de gastos e relaxa-
mento.

 “Comparando os 
produtos que são 
comprados em su-
permercados com 
os que eu produzo, 
não há adição de 
agrotóxicos. O sa-
bor é totalmente 
diferente e eles têm 

até uma durabilidade 
maior. Eu também econo-
mizo no bolso e melhoro 
a saúde mental, pois cui-
dar da horta ajuda a rela-
xar”, diz Marcelo.

Quem também resol-
veu espalhar sementes 
foi o gerente de produ-
ção Mauro Bernardes, 56 
anos. Para ele, o maior 
motivo de produzir ali-
mentos é a satisfação 
de poder plantar, vê-los 
crescer e colher. Questio-
nado se indicaria a ativi-
dade para outras pessoas, 
respondeu que sim, devi-
do ao bem-estar, à econo-
mia e à praticidade. “To-
dos deveriam fazer uma 

horta porque poderão 
economizar e ingerir co-
midas saudáveis. É muito 
bom. Além disso, na hora 
que tiverem vontade de 
comer algo e a mercearia 
estiver fechada, é só ir ao 
quintal e pegar”, conta. 

Prática saudável 
A prática do cultivo e 

consumo de alimentos 
produzidos em casa está 
cada vez mais frequen-
te entre as pessoas. Um 
estudo realizado pela 
Organização das Nações 
Unidas para Agricultu-
ra e Alimentação (FAO) 
aponta que essa ativida-
de representa uma fonte 
importante de nutrição 
para as famílias pobres 
dos centros urbanos. 

A nutricionista Na-
thammy Stein explica 
que a comida caseira é 
a mais saudável porque 
não passa por alterações 
industriais e possui os 
nutrientes, vitaminas e 
minerais fundamentais 
para o desenvolvimento 
do ser humano.  A espe-
cialista ressalta ainda 
que as pessoas que re-
sidem em casa podem 
plantar frutas, legumes 
e verduras no quintal. Já 
aquelas que moram em 
apartamento devem op-
tar por temperos verdes 
em hortas verticais.

Do quintal para a mesa

AGROTURISMO >>> Allan Botelho gosta do sossego 

RESGATE >>> Maria Faria deseja mostrar para a família como é viver na roça

HORTA >>> Marcelo Bassini

>>>   

“Vale a pena fazer a 
experiência de ficar 
desconectado para 
descansar a mente”.
Allan Botelho Moreira, 
bombeiro
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GASTRONOMIA

Cardápio de patrimônios culturais
TRADIÇÃO >>> A culinária é fator de integração entre descendentes europeus que vivem no Espírito 
Santo. O socol, de origem italiana, e o chucrute, de origem alemã, fazem sucesso em terras capixabas 
Leandro Fidelis (8º Per.)
leocomunica@hotmail.com

Alguns alimentos, 
por serem tão peculia-
res, acabam alçados ao 
status de patrimônios 
gastronômicos culturais. 
O Espírito Santo e as co-
munidades de imigração 
europeia são, literal-
mente, um “prato cheio” 
para esse “Olimpo” das 
comidas. Processos de 
iniciativa de moradores 
de Venda Nova e Domin-
gos Martins, na região 
serrana, buscam preser-
var nas futuras gerações 
o modo de preparo e 
história por trás de dois 
ícones culinários: o socol 
e o chucrute. Enquanto 
o presunto maturado de 
origem italiana de Venda 
Nova está prestes a con-
quistar a sonhada Indica-
ção Geográfica (IG), cer-
tificação internacional 
para garantir qualidade e 
impedir a falsificação do 
produto, o chucrute, que 
é uma iguaria alemã, po-
derá se tornar um patri-
mônio capixaba. 

O presidente do Con-
selho de Cultura de Do-
mingos Martins, Marcos 
Miertschink,informa que 

o processo está em an-
damento, é demorado e 
não tem previsão para 
ser concluído. O chucrute 
precisa ser reconhecido 
pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan) para 
depois ganhar uma lei 
que determina a receita 
exata de como o prato 
deve ser preparado. 

Antes mesmo do chu-
crute se oficializar como 
patrimônio capixaba, 
existe um movimen-
to informal na sede do 
município de Domingos 
Martins, a popular “Cam-
pinho”, encabeçado por 
restaurantes. O turista 
apreciador da gastrono-
mia alemã encontra dife-
rentes empreendimentos 
que incluem a iguaria no 
cardápio, além das barra-
cas do Festival da Imigra-
ção Alemã, a Sommerfest.

Para controlar a qua-
lidade do chucrute nas 
vendas, outra represen-
tante do Conselho de 
Cultura, a moradora Hil-
da Braun destaca a ne-
cessidade da criação de 
um selo de inspeção que 
será entregue aos esta-
belecimentos que segui-
rem o padrão de produ-

ção do prato. O chucrute 
raramente é consumido 
sozinho. Normalmente é 
acompanhado de joelho 
de porco (einsben), purê 
de batata ou batata a va-
por, chamada de “batata 
rústica”, “Spätzle”, um 
tipo de massa típica ale-
mã, e linguiça.

Sabor e História
Paralelamente ao mo-

vimento da cidade vizi-
nha, em Venda Nova um 
importante produto da 
gastronomia local, o so-
col, está cada vez mais 
próximo de se tornar 
marca registrada do mu-

nicípio. Os processos que 
reivindicam o selo de In-
dicação Geográfica (IG) 
do Socol de Venda Nova 
estão em fase de finaliza-
ção no Instituto Nacional 
de Propriedade Indus-
trial (INPI).

O selo vai proteger o 
produto da cidade serra-
na e do Espírito Santo. “O 
IG vai trazer vantagens 
econômicas para as fa-
mílias que produzem o 
presunto maturado aqui 
no município”, aposta o 
presidente da Associa-
ção dos Produtores de 
Socol (Assocol), Ednes 
José Lorenção.

Êxodo urbano: movimento inverso

Desconectado para a diversão

Para muitos descen-
dentes de europeus do 
Espírito Santo, o livro de 
receitas da vovó é uma 
herança tão importante 
quanto os bens mate-
riais da família. Além de 
manter o elo com o pas-
sado, os ensinamentos 
culinários são uma for-
ma de enriquecer o vas-
to repertório de sabores 
trazidos pelos imigran-
tes, uma vez que o segre-
do de alguns pratos se 
perdeu com o passar do 
tempo.

O socol representa o 
sabor e a história dos 
imigrantes italianos de 
Venda Nova. A família 
Lorenção, pioneira na 
produção em escala co-
mercial, mantém o modo 
artesanal de preparo. 
Tudo começou com Dona 
Cacilda Caliman Loren-
ção, que preparava socol 
para receber e presente-
ar amigos. Ela aprendeu 
a receita com os avós ita-
lianos e ensinou os filhos 
e os netos.

O presunto italiano é 
feito com lombo de por-
co temperado com sal, 
pimenta e alho. O se-

gredo está no preparo. 
Depois de temperado, o 
lombo é envolvido em 
uma membrana (peritô-
nio do porco) e enrolado 
em uma rede elástica. 
Para finalizar, a carne 
é passada na pimenta-
-do-reino, que funciona 
como um repelente na-
tural. Depois disso, o so-
col é armazenado na sala 
de maturação, levando 
cerca de seis meses para 
curar e ficar pronto. Atu-
almente, o filho de Dona 
Cacilda, Ednes José, e a 
esposa, Bernardete Lo-
renzoni, estão à frente 
dos negócios.

A professora aposen-
tada Albertina Zando-
nade Carnielli preserva 
a tradição do “Pastin al 
Brodo”, que também é 
conhecido como “Pien” 
no sul do Brasil. Alber-
tina explica que o prato 
é o reaproveitamento 
de miúdos de carne que 
aprendeu com a “nonna” 
(avó em italiano) e serve 
de uma entradinha para 
as refeições. Segundo 
a aposentada, o prato 
era preparado sempre 
que se matava boi ou 

Receitas preservam a identidade das famílias

>>>   

IGUARIAS >>> O socol fica seis meses na sala de maturação. O chucrute é servido com batata, Spãtzle e linguiça

>>>   

Fotos: Leandro Fidelis

porco na roça e servido 
acompanhado de caldo 
de galinha caipira. “Con-
vivi com minha avó até 
meus dez anos. Ela pas-
sou a receita para minha 
mãe”, diz.

A massa do “Pastin al 
Brodo” é enrolada em 
tecido fino e depois co-
zida no caldo de gali-
nha. Depois, é retirada 
e, após esfriada, fatiada 
em rodelinhas e servida 
no mesmo caldo do co-
zimento. “Amo cozinhar, 
testar receitas e faço isso 

com muito prazer. 
Além do sabor e do 
resgate da tradição, 
essas receitas pro-
porcionam a todos 
uma emoção muito 
forte. Elas estão in-
seridas na cultura, 
nos valores da fa-
mília e merecem a 
preservação”, conta 
Albertina.

Antepasto
Outra receita que 

se manteve por ge-
rações é a do ante-
pasto de pimenta. A 
receita é da família 

da produtora rural 
Eliete Peterli, de 
Venda Nova. Curio-
samente, os segre-
dos culinários à 
base da especiaria 
ficaram esqueci-
dos durante mui-
tos anos. Uma tia 
de Eliete ao entrar 
no processo para 
obtenção de ci-
dadania italiana, 
descobriu a receita 
no meio dos docu-
mentos da família.  

O antepasto faz 
bastante sucesso 
na propriedade de Elie-
te e nas feiras que par-
ticipa. Ela conta que a 
tataravó italiana sempre 
rezava uma oração antes 
de preparar o tira-gosto, 
que é feito com pimenta 
dedo de moça sem se-
mente. A pimenta é tri-
turada e misturada ao 
azeite.

Segundo Eliete, os an-
tepassados faziam o an-
tepasto de pimenta em 
festas de casamento e no 
Natal, mas o molho era 
diferente. “Eles enchiam 
os barris de madeira e 

o antepasto ficava até 
quase um ano conserva-
do”, explica. O antepasto 
combina com torradas, 
salada de rúcula e em 
macarronadas.

Polenta
em Venda Nova do 

Imigrante, a culinária 
foi bastante influenciada 
pelos italianos. A polenta 
é um símbolo da cidade 
e até o tema da principal 
festa, a Festa da Polenta. 
Nas casas das famílias 
é tradição servi-la com 
molho ou frita com quei-

jo e linguiça. 
A dona de casa Tere-

za Brioschi, 93, também 
de Venda Nova, mesmo 
com os filhos casados, 
ainda faz questão de 
preparar marmitas de 
polenta para os cinco fi-
lhos e preserva a tradi-
ção. O ritual é seguido à 
risca todos os dias, com 
exceção aos domingos. 
“Faço polenta desde os 
dez anos de idade. Mi-
nha mãe colocava um 
caixotinho perto do fo-
gão para me dar altura”, 
lembra.

SABOR >>> Albertina Carnielli prepara o “Pastin al Brodo”

MARMITAS >>> Tereza Brioschi cozinha polenta todos os dias 

Arquivo Pessoal/CamilaLuz

Leandro Fidelis
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Som do Rock Nacional

>>>

‘LIBERDADE’ >>> Rock In Rio I, redemocratização e o pós punk 
foram decisivos para o “boom” de bandas do gênero nos anos 80 

MÚSICA

Eduardo Maia (4º Per.)
eduardocsfmaia@hotmail.com 

A primeira banda a 
fazer sucesso com o mo-
vimento do rock nos anos 
80 no Brasil foi a Blitz, 
de Evandro Mesquita e 
Lobão, que na época era 
o baterista. A banda se 
juntou em 1981, mas so-
mente no ano seguinte 
lançou o disco que mar-
caria a vida de muita 
gente: As Aventuras da 
Blitz, contendo o hit sin-
gle “Você não Soube me 
Amar”. Na cola deles, no 
mesmo ano, Lulu Santos 
estreava no meio musi-
cal com primeiro disco, 
“Tempos Modernos”. 

Em 1983, entram em 
cena Ritchie, Barão Ver-
melho e Paralamas do Su-
cesso. O Paralamas, grupo 
de Brasília, foi formado 
em 1977, mas somente 
em 1983 assina contra-
to com a gravadora EMI 
e lança o primeiro disco, 
“Cinema Mudo”, incluin-
do hits como “Vital e Sua 
Moto”, “Cinema Mudo” e 
“Química”, que tem a letra 
original assinada por Re-
nato Russo. 

Com todas essas ban-
das já na estrada, o di-
visor de águas do movi-
mento no Brasil foi o ano 
de 1985 com a reabertu-
ra política e o primeiro 
Rock In Rio. Segundo o 
músico e jornalista José 
Roberto Santos Neves, 47 
anos, a Jovem Guarda já 

tinha acontecido. Então, 
era uma época em que as 
pessoas procuravam algo 
novo. Esse foi o momen-
to em que o rock tomou 
a indústria fonográfica. 
Segundo José Roberto, 
além do Rock In Rio, o 
show do “Kiss” que havia 
acontecido em 1983 tam-
bém marcou muito. “As 
igrejas espalhavam pan-
fletos nos quais estavam 
escritos que Kiss era uma 
abreviação de “Knights 
in Satan´s Service”, em 
tradução livre, Cavaleiros 
a Serviço de Satã”, recor-
da, rindo, o jornalista. O 
show do “Queen” no Rock 
In Rio fez com que o mo-
vimento tomasse corpo. 

Após o evento, o álbum 
de estreia da banda Le-
gião Urbana que tinha 
saído semanas antes do 
festival ganhou repercus-
são. A banda de Brasília 
tinha lançado o disco em 
janeiro de 1985, mas só 
na metade do ano estou-
rou nas rádios com os 
hits “Será”, “Geração Co-
ca-Cola” e “Ainda é Cedo”. 

 Depois disso, aparece-
ram no cenário os cario-
cas do RPM, recordistas 
de vendas e comparados 
ao fenômeno radiofôni-
co dos Beatles à época; 
o Capital Inicial vindo 
também de Brasília; Titãs 
e Ultraje a Rigor de São 
Paulo; Engenheiros do 
Hawaii, que, por ser uma 
banda do Rio Grande do 
Sul e estarem fora do eixo 

Brasília-Rio-São Paulo, 
deram para o primeiro 
disco o nome de Lon-
ge Demais das Capitais 
(1986), dentre tantas ou-
tras bandas. 

 José Neves explica que 
o rock, principalmente 
das bandas de Brasília, 
tinha um grito na gargan-
ta por causa da censura. 
Apesar do regime militar 
chegar ao fim em 1985, 
o que poucos sabem é 
que ainda havia censura 
depois disso. As bandas 
ainda sofriam com faixas 
interditadas à execução 
pública e radiodifusão. 

A segunda metade da 
década foi marcada por 
lançamentos como: “Ca-
beça Dinossauro” dos Ti-
tãs (1986), “Rádio Pirata 
Ao Vivo” do RPM (1986), 

“A Revolta dos Dândis” 
dos Engenheiros do Ha-
waii (1987), “Ideologia” 
de Cazuza (1988) e a dé-
cada finaliza com o fenô-
meno radiofônico da Le-
gião Urbana, “As Quatro 
Estações”, emplacando 
nada menos que oito sin-
gles nas rádios de todo 
o País. O disco, segundo 
dados da gravadora EMI, 
vendeu mais de 2,6 mi-
lhões de cópias.

Década de 90
Há quem diga que a 

década de 90 já repre-
sentava a decadência do 
rock nacional. Bandas 
como RPM e Blitz não 
existiam mais. Os Titãs 
continuavam, mas já ti-
nham perdido integran-
tes como André Jung e 

Arnaldo Antunes. Legião 
Urbana já não fazia mais 
um rock que lembrava a 
época de Brasília, a ban-
da trilhava um caminho 
mais esperançoso e líri-
co com o lançamento do 
“Descobrimento do Bra-
sil” (1993). Em contra-
partida, o editor do Ca-
derno Dois de A Gazeta, 
Rafael Braz, 39, contesta 
a importância maior que 
alguns dão para a déca-
da de 80 em comparação 
com a de 90. “Será que as 
bandas dos anos 80 são 
tão melhores ou mais 
importantes que Skank, 
O Rappa, Pato Fu, Planet 
Hemp, CPM 22, Cássia El-
ler e outros tantos”, argu-
menta o editor.

Braz ainda frisa a ques-
tão das gravadoras. Para 

ele, o sucesso não existe 
mais como existia nos 
anos 80, quando a grava-
dora empurrava as ban-
das para as rádios e para 
os programas de TV. “O 
sucesso hoje independe 
de gravadoras. O boom 
do independente no iní-
cio dos anos 2000 já era 
mostra disso”, explica.

 O editor afirma que o 
mercado mudou e dificil-
mente o sucesso voltará a 
ser como antes, mas ele 
considera isso bom. “A 
Anitta entendeu isso. A 
galera do rap também. Na 
verdade, a periferia tanto 
social quanto musical en-
tendeu isso. Quem recla-
ma do mercado musical 
hoje são os que antes só 
faziam sucesso por conta 
dele”, conclui Braz.

Rock Capixaba na década de 80

POETAS >>> A Legião Urbana marcou época no Brasil

DIVERSÃO >>> Marcelo Machado (boné) junto aos 
amigos curtindo festival de heavy metal na Alemanha

Reprodução/capa do disco

A década de 80 foi 
marcada por um cená-
rio expoente do rock 
no Espírito Santo. Ban-
das como Siecrist, Thor, 
Combatentes da Cidade, 
The Rain e Pó de Anjo di-
vidiam os holofotes dos 
palcos na região. Luga-
res como Saldanha, Rock 
House, Dose Dupla e a 
Rua da Lama fizeram a 
época dos jovens roquei-
ros. 

Mas, na verdade, o 
movimento que acon-
teceu no Estado não foi 
parecido com o restan-
te do Brasil. Enquanto 
Legião Urbana, Parala-
mas e Titãs estouravam 
nas rádios nacionais, na 
Grande Vitória o Heavy 
Metal e o Punk dividiam 
a preferência dos aman-
tes do rock. Segundo José 
Neves, a década de 80 foi 

marcada pelo fenômeno 
das tribos. A tribo dos 
Heavy Metal dominou 
Vitória e a dos Punks do-
minou a região de Campo 
Grande. Fora esses dois 
estilos, a banda Pó de 
Anjo fazia um som mais 
voltado ao New Wave, 
comparada por alguns 
como o “RPM capixaba”.

De acordo com o jorna-
lista, o movimento do He-
avy Metal dominou com 
arranjos mais complexos 
e elaborados. Além disso, 
um detalhe que Neves 
analisa como importante 
eram músicas autorais. 
Os grupos compunham 
letras em inglês, inspira-
das nas bandas do exte-
rior como o Iron Maiden. 
O movimento adentrou 
os anos 90 com a Rua da 
Lama entupida de meta-
leiros. 

 Um desses metaleiros 
era Marcelo Machado, 
48, que, à época com 20 
anos e suas roupas rasga-
das, andava pela noite de 
Vitória com o grupo de 
amigos. “A gente ficava 
num bar na Rua da Lama 
chamado Socó. Tocavam 
umas bandas de metal 
nacionais, mas as capixa-
bas tocavam também. Na 
verdade, era algo para se 
divertir. Eles não levavam 
tão a sério”, conta.

Mas, os fãs de Heavy 
Metal tinham problemas 
até para ter acesso aos 
discos, que precisavam 
ser encomendados de 
outros estados. “Tinha 
uma loja em São Paulo 
que mandava um catálo-
go pra gente. Fazíamos o 
pedido e eles mandavam 
os discos. Às vezes, eles 
gravavam as músicas em 

fitas porque não queriam 
vender os discos pesso-
ais”, explica Machado.

 Na época, houve algu-
mas gravações. A banda 
Thor conseguiu lançar o 
compacto Rockrise em 
1986, o Pó de Anjo e a 
The Rain também lan-
çaram discos. Neves, à 
época baterista da ban-
da Skelter, explica que 
a criação da Lei Rubem 
Braga ajudou os grupos 
a gravarem os discos. Ele 
também destaca que os 
meios de comunicação 
da época davam um im-
portante espaço no que 
diz respeito a divulgação 
das bandas. Ele conclui 
dizendo que o movimen-
to ruiu porque as bandas 
não se profissionaliza-
ram e a música que eles 
faziam transformou-se 
num hobby. 

O último suspiro do 
movimento foi a última 
edição do festival Dia D, 
já nos anos 2000, que 
tinha bandas como Ma-
nimal, Casaca e Macucos. 
O festival contava com 
milhares de pessoas e 
Neves lembra que, no 
mesmo dia, estava acon-
tecendo um show do 

Toni Garrido em Vitória, 
que estava com cerca de 
800 pessoas. “Foi legal 
porque o Toni Garrido 
sabia que estava acon-
tecendo um festival das 
bandas locais e ele pa-
rabenizou, falando que o 
público capixaba estava 
valorizando as bandas da 
região”, finaliza. 
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