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Na Emília-Romanha você pode mergulhar no universo  
artístico de Giuseppe Verdi, degustar incríveis queijos e salames, 
dirigir uma Ferrari, uma Maserati, ou andar de bicicleta pelas 
margens do rio Po. Conheça a região que é berço de arte, motor, 
boa mesa e inúmeras atrações num mesmo destino

Gastronomia
restaurantes 
italianos trabalham 
pela inclusão social

ErnEsto PaGlia
Jornalista conta a 
história da sua família 
que veio de Potenza

Embaixador Raffaele Trombetta se despede de Brasília e vai para a Farnesina

salão do móvEl
tecnologia a 
serviço do lar
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A PREFEITURA 

JÁ CONSTRUIU 

15 CRECHES 

E 3 NOVAS ESCOLAS 

NO LUGAR QUE 

VOCÊ MAIS PRECISA: 

ENTRE O SEU 

TRABALHO 

E O FUTURO DOS 

SEUS FILHOS.

E S TA M O S  T I R A N D O  D O  P A P E L
O  Q U E  É  I M P O R TA N T E  P R A  S U A  V I D A :

Ter uma escola ou uma creche perto de casa ou do trabalho 

faz muita diferença na vida das famílias. É por isso que já 

construímos 15 creches e 3 escolas. E até 2016 teremos um 

total de 20 creches. Todas elas bem perto daqueles que mais 

precisam. Assim, os pais podem deixar seus filhos e ir trabalhar

despreocupados, com a certeza de que eles serão bem 

cuidados e preparados para o futuro.

SAÚDE

• Médico de Família:
aumento

da cobertura
de 50% para 80%

• Reabertura
da Emergência

Pediátrica
do Getulinho

ESPORTES E LAZER 

• Skate Park
de São Francisco

• Novo Horto
do Fonseca

• CEU Ismael Silva,
em Jurujuba

MOBILIDADE

• Início das obras
da TransOceânica

• Conclusão
do Mergulhão  

• Aumento da malha 
cicloviária

• Duplicação da
Av. do Contorno

SEGURANÇA

• Criação do CISP -
Centro Integrado de
Segurança Pública

• Dobro do efetivo
da Guarda Municipal

• Construção  
da nova sede da  
Guarda Municipal

INFRAESTRUTURA

• Asfaltamento,
recapeamento

e drenagem de ruas

• Distribuição
de água tratada para  

toda a cidade

• 95% dos domicílios
com coleta

e tratamento
de esgoto

• Construção
de 2.000 casas

populares 
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CAPA Nossos colunistas
09  |  Cose Nostre
A toscana Edra vai assinar o 
mobiliário da Casa Italia, sede 
da delegação azzurra nos Jogos

12  |  Fabio Porta  
Settanta anni fa gli italiani 
scelsero la Repubblica come 
forma di governo democratico

13  |  Domenico  
De Masi Qual será a nossa 
estratégia pessoal diante 
da inteligência artificial, da 
nanotecnologia, da androginia 
e da informática afetiva?

49  |  Guilherme 
Aquino Dergano, 
cidadezinha às portas de Milão, 
vai ganhar um cinema no local 
onde existia um velho estábulo 

55  |  Ary Grandinetti 
Nogueira Enquanto 
esperamos por dias melhores, 
voltemos à gastronomia

58  |  Claudia 
Monteiro De Castro
As filas estão entre os maiores 
obstáculos dos turistas em Roma

28  |  Italianos em 
Goiás O presidente da 
Associazione Italiana di Goiás 
(AIGO) fala da pouco conhecida 
imigração italiana no estado, 
que deixou heranças, como o 
Festival Italiano de Gastronomia 
e Cultura de Nova Veneza

56  |  Lettore Racconta 
O jornalista Ernesto Paglia 
conta com exclusividade a 
história de sua família, oriunda 
de Livello, na província de 
Potenza, e revela que herdou 
de seu pai, Gerardo Paglia, o 
talento para o jornalismo

44  |  Salão do Móvel 
de Milão Um resumo do 
que aconteceu no evento de 
design mais famoso da Itália e 
um balanço do Rio+Design

46  |  Arte no salão  
As técnicas do parruchiere 
romano Bruno Donati, que 
mantém fiel clientela no Rio 
valorizando a personalidade 
da mulher moderna

33  |  Peppino 
Impastato Siciliano 
ribelle che rise i faccia alla 
mafia, venne ucciso il 9 
maggio 1978 e oggi in tutta 
Italia ci sono scuole, piazze, 
strade e associazioni che 
portano il suo nome

18  |  Indústria do 
vidro Feira Glass South 
America traz a São Paulo, em 
junho, empresas italianas como 
Adelio Lattuada, Cms Brembana, 
Deltamax, Elettromeccanica 
Bovone, Fenzi e Mole Moreschi

43  |  Artistas 
contemporâneos 
Patrocinado por Luciano 
Benetton, Imago Mundi reúne 
catálogos com 18 mil artistas 
do mundo inteiro. Última 
publicação destaca a Síria

24  |  Emília-Romanha  
Fazer uma imersão no 
universo artístico de 
personagens como Verdi 
e Fellini, sentar-se à mesa 
de um dos 50 melhores 
restaurantes do mundo, 
como o La Francescana de 
Modena, dirigir uma Ferrari, 
conhecer o rio Pó de bicicleta 
ou desfrutar das praias da 
costa romagnola: as atrações 
da região se destacam  
pela variedade

17  |  Referendo 
inválido Apenas 32,15% 
dos italianos compareceram 
às urnas no referendo sobre 
a exploração de poços de 
petróleo na costa da Itália

20  |  Raffaele 
Trombetta 
L’Ambasciatore italiano fa um 
bilancio del suo mandato a 
pochi giorni dal suo rientro 
a Roma dove svolgerà un 
ruolo importante presso il 
Ministero degli Affari Esteri

22  |  Il caso Regeni 
L’Egitto umilia l’Italia: falsità 
e bugie sulla morte del 
giovane ricercatore italiano

Mercado

Arte

Painel dos brasileiros OSGEMEOS ilustra o centro 
cultural Pirelli Hangar Bicocca, em Milão, um dos 
maiores espaços de arte contemporânea da Europa

40

ComunidadeStoria

Moda

Gastronomia

Atualidade

48  |  Mês das noivas 
Dicas de roupas e acessórios 
made in Italy para noivos e 
noivas, como gravatas da 
Valentino, tiara com pérolas 
e cristais da Mil Mil e sapatos 
da Loriblu

51  |  Solidariedade 
à mesa  Restaurantes 
em Roma, Milão e Asti 
trabalham pela inclusão social 
e empregam portadores de 
deficiência e detentos, sem 
abrir mão da alta qualidade

52  |  Capital paulista  
O vinho dá espaço para 
drinques italianos como 
limoncello, grappa e Bellini nos 
restaurantes e bares da cidade

Design

Beleza
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Romano
Trabalhadores encontra-

ram no dia 27 de abril, 
em Tomares, na Andalu-
zia, no sul da Espanha, 19 
ânforas romanas contendo 
cerca de 600 quilos de mo-
edas de bronze do Império 
Romano, do fim do século 
III e início do IV. O tesouro 
foi transferido para o Mu-
seu Arqueológico de Sevi-
lha. A diretora do museu, 
Ana Navarro, estima que   
as moedas com inscrições 
dos imperadores Maximia-
no e Constantino possam 
valer milhões de euros.

Descendentes de Da Vinci
Ao contrário do que se pensava, ainda existem descenden-

tes vivos do gênio italiano Leonardo da Vinci. O diretor 
do Museu Leonardo da Vinci, Alessandro Vezzosi, revelou 
que historiadores reconstruíram a árvore genealógica do pin-
tor e matemático através de documentos encontrados na Itá-
lia, França e Espanha. Foram encontrados 35 descendentes, 
entre os quais o diretor italiano Franco Zeffirelli, que atual-
mente tem 93 anos. O corpo do maestro do Renascimento 
perdeu-se no século XVI e o próximo desafio dos pesquisa-
dores é encontrar seu DNA através dos seus descendentes.

Não é crime
A Suprema Corte italiana anulou a condenação de 

um homem ucraniano que roubou queijo e sal-
sichas no valor de quatro euros de um supermerca-
do e determinou que roubar pequenas quantidades 
de comida quando se passa fome não é crime. De 
acordo com os juízes, Roman Ostriakov roubou os 
alimentos devido à sua necessidade imediata e es-
sencial de se alimentar e por isso não cometeu cri-
me. Ele tinha sido condenado a seis meses de prisão 
e a pagar uma multa de 100 euros. A condenação 
foi anulada.

No dia 21 de abril, em Ouro Preto, a cônsul da Itália em Belo 
Horizonte, Aurora Russi, recebeu a mais alta honorificência 

concedida pelo governo de Minas Gerais: a Medalha da Incon-
fidência. O governador Fernando Pimentel entregou a co-
menda concedida a personalidades que contribuíram para 
o prestígio e a projeção mineira. Russi dedicou a medalha 
“a todas as instituições italianas em Minas Gerais que con-
tribuíram para a realização de iniciativas e ati-
vidades que estreitaram os laços com a Itália”.

Escola vegana
A escola Naturà, inaugurada há alguns meses em Milão, se tornou 

o primeiro jardim de infância da Itália a oferecer um cardápio 
totalmente vegano aos seus pequenos alunos, com frutas e verdu-
ras biológicas. Para criar o cardápio, a escola conta com o apoio de 
um nutricionista especializado. A fundadora e professora Federica 
Ferrobianchi explica que o projeto tem como objetivo dar atenção 
às questões ambientais, à educação das crianças para a ecologia e ter 
respeito pela natureza e pelos animais. Inaugurada há poucos meses, 
a escola ainda enfrenta algumas desconfiança dos pais, mas Ferro-
bianchi cita o exemplo de outras escolas em Bolonha que adotaram 
um menu semelhante.

Festa da 
Libertação
O dia 25 de Abril de 

1945 foi lembrado 
no Instituto Italiano 
de Cultura de São Pau-
lo, em evento realizado 
pela Comissão Jovem 
do Comites. Com a 
abertura do presiden-
te, Renato Sartori, a 
festa contou com a pre-
sença do cônsul geral 
em São Paulo, Michele 
Pala; do ex-primeiro-
-ministro da Itália, 
Massimo D’Alema; do 
deputado Fabio Porta; 
do presidente da Ital-
cam, Edoardo Pollas-
tri; e do diretor do IIC, 
Renato Poma. O pro-
fessor Marco de Car-
doso, da Facha/RJ, e 
pesquisador associado 
do Centro de Estudos 
e Pesquisas de Histó-
ria Militar do Exérci-
to, proferiu a palestra 
‘Uma Guerra, dois 
povos – a memória do 
convívio dos soldados 
da FEB com os italia-
nos’. No encerramen-
to, foi exibido o vídeo 
da música I campi in 
aprile, de Luciano Liga-
bue, que retrata a his-
tória de um rapaz que 
perdeu a vida 10 dias 
antes da Libertação. O 
dia da Libertação tam-
bém foi festejado em 
outras regiões que 
abrigam italianos pelo 
Brasil e pelo mundo.

Design  
nos Jogos
A empresa toscana Edra será 

responsável pelo mobiliá-
rio da Casa Italia, sede oficial 
da delegação azzurra durante 
os Jogos do Rio, na Joatinga. 
O interior do espaço, que fica 
em meio à  natureza  e a 20 
quilômetros da Vila Olímpi-
ca, será equipado com  sofás, 
poltronas, cadeiras, lâmpadas 
e utensílios que vão expressar 
as mudanças no comporta-
mento ao longo dos anos, mas 
também marca uma elegân-
cia atemporal. A seleção de 
produtos inclui peças ícones 
como os sofás On The Rocks, 
Sfatto e Standard, desenha-
dos por Francesco Binfarè e 
as poltronas Favela e Coralo, 
assinadas pelos brasileiros Ir-
mãos Campana.

Corriere Fasano
O restaurateur Rogério Fasano anunciou o lançamento do pri-

meiro jornal do grupo. O Corriere Fasano terá publicação tri-
mestral e tiragem inicial de 10 mil exemplares, com seções sobre 
gastronomia, viagens e arquitetura. O lançamento aconteceu no 
Hotel Fasano do Rio. O primeiro número conta com matérias so-
bre a cantora Marina Lima, a chef Roberta Sudback e o cineasta 
Vinicius Mainardi. A história do grupo começa em 1902, quan-
do Vittorio Fasano, italiano de Milão chega ao Brasil e inaugura a 
Brasserie Paulista, no centro histórico de uma São Paulo.

Em tempos de crise econômica e política que atingem a população e causam 
depressão pela falta de esperança é comum escutarmos de pessoas próxi-
mas e de todo gênero e classe dizerem que vão sair do país em busca de dias 
melhores. Notícias e índices que mostram números negativos e um cenário 
desalentador fazem com que os planos das famílias mudem. O pior é que 

além da efetiva queda no desenvolvimento a nação se torna alvo de especulações que 
mexem com mercado, bolsas e bolsos e ficamos sob o julgamento das agências de ra-
ting, ou de classificação de risco de crédito.

A Itália passou por este ciclo de enorme fragilidade – e ainda não se recuperou 
plenamente – num passado recente, em que viu taxas de desemprego subirem, em-
presas fecharem as portas e ações ruírem da noite para o dia. Mas, ainda na busca pela 
estabilidade, uma das maiores preocupações italianas sempre foi a da fuga de seus 
jovens talentos e mentes brilhantes que migram para outros países. 

Talvez pela enorme diferença demográfica ou mesmo por desatenção, não ob-
servamos por aqui este sentimento social de perda de valores. Uma consciência que a 
península itálica tem no gene por ter visto seus cidadãos, sempre inquietos, atraves-
sarem terras e mares numa procura constante por campos férteis ao longo da história 
de guerras e conquistas.

Mas para o orgulho do país, a Itália, que tem mais de dois milhões de estudantes 
universitários, dá muitos nomes de sucesso em muitas áreas pelo mundo. Um deles 
é Luca Maestri. Aos 53 anos, dois deles à frente da gigante Apple no cargo de vice-
-presidente, responsável por uma fortuna de 200 bilhões de dólares e com salário su-

perior ao do chefe da empresa de tecnologia, Tim Cook, ele 
é reconhecido por ter dobrado o faturamento da sociedade 
e por ter as finanças impressas em seu DNA.

Numa palestra para estudantes no início de maio, 
ocorrida no lotado cinema Odeon da capital das artes, Flo-
rença, Maestri tranquilizou a todos ao dizer que, na verda-
de, “trabalhar em uma outra nação é uma oportunidade que 
faz bem ao país. Não é simplesmente uma fuga, mas uma 
escolha de vida e cada italiano que fez estrada no exterior, 
antes ou depois, retorna com idéias, projetos, entusiasmo. 
Eu cheguei a decisão de sair do país, olhando para dentro 
de mim mesmo, interrogando-me sobre quais seriam os 
meus interesses e, sobretudo, as minhas paixões. Como 
aconselho que façam, porque entre sucesso e paixão existe 
uma forte correlação. Se existe esta força as possibilidades 

se amplificam graças também à determinação e ao espírito de sacrifício, mas tam-
bém à inteligência emotiva útil para ler os eventos e entender no que se dedicar no 
momento certo”. Diante dessa afirmação surge ainda uma indagação a qual Maestri 
prontamente responde. “Se você permanecesse na Itália o sucesso seria o mesmo?”:

– O mundo se tornou global e existem muitas realidades por aqui de sucesso em 
setores como o design, a moda, a culinária que é imbatível. Todos podem chegar onde 
querem com idéias justas e vencedoras. A idéia vencedora da Apple, por exemplo, foi 
transmitida por Steve Jobs ao exigir o melhor produto do mercado, independente dos 
resultados, mas objetivando sim a máxima satisfação do cliente e com total atenção 
aos detalhes.

Quanto ao papel das publicações e da comunicação, ele afirma que terão novas 
metamorfoses, mas nunca morrerão. Sobretudo se contarem com jovens preparados 
e críticos.

Que o Brasil é um gigante com infinitas potencialidades todos sabemos. Está na 
hora de tutelar e dar mais atenção aos jovens brasileiros através da educação e de in-
centivos, dentro ou fora das nossas fronteiras, para que uma nova força motivacional 
surja e seja capaz de encontrar as justas vocações desta terra para que possamos ver 
mudanças de verdade.

Boa leitura!

Motivação além 
das fronteiras

cosenostre
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redes sociais

O governo italiano 
propôs à UE a cobrança 
de 50 euros a turistas 
estrangeiros. Você concorda?

No site www.comunitaitaliana.com 
entre os dias 02/05/16 e 09/05/16.

Não - 86%

Sim - 14%

WonderCon 
A feira oferece muitas surpre-
sas para todos os amantes do 
mundo de desenhos animados. 
Realizada em Bari, é ponto de 
encontro de colecionadores e 
fãs dos games. Haverá convi-
dados especiais do mundo dos 
quadrinhos, designers famo-
sos e ilustradores. 
De 6 a 7 de junho
Bari - Itália
www.wondercon.it

Rimini Wellness
Referência para todos os fãs de 
esportes e fitness, e também 
para quem aprecia uma vida 
mais saudável, é organizada em 
duas áreas principais: Wfun, 
para os fãs do extremo, com 
exposições, eventos e apresen-
tações de diferentes esportes; 
e Wpro, espaço exclusivo de 

profissionais que terão acesso 
a reuniões e seminários.
De 2 a 5 de junho
Rimini Fiera - Rimini 
www.riminiwellness.com

Festival Gastronômico  
de Nova Veneza
Precursor dos festivais gastro-
nômicos de Goiás, foi criado 
para reafirmar a identidade 
cultural da cidade, a única no 
estado fundada por italianos. 
Com sua história marcante, 
Nova Veneza preserva os cos-
tumes dos italianos e deve 

receber um grande número de 
visitantes, que poderão presti-
giar a apresentação de grupos 
folclóricos e experimentar 
pratos consagrados da culiná-
ria italiana. 
De 2 a 5 de junho
Local: Nova Veneza – Goiás

Expo Canina 
Internazionale 
Os visitantes poderão ver belos 
cães e  assistir a competições 
entre diversas raças. A organi-
zação fica a cargo do Gruppo 
Cinofilo Torinese G. Solaro, que 
há mais de 70 anos cuida da 
prestigiosa competição. O pri-
meiro dia de competição será 

dedicado às disputas caninas de 
Vercelli. No segundo di,a acon-
tecem os desafios da Exposição 
Canina Internacional de Turim.
De 1º a 3 de julho
Gruppo Cinofilo  
Torinese - Turim 
www.gruppocinofilotorinese.it

Ramazzotti 
Em tour mundial, o mun-
dialmente celebrado Eros 
Ramazzotti passa por algumas 
das principais capitais brasilei-
ras. O álbum Perfetto já recebeu 
diversos discos de platina e al-

cançou o ranking dos 10 discos 
mais vendidos nos 60 países 
em que foi lançado. A turnê no 
Brasil faz parte do ano da Itália 
na América Latina.
27 de maio: Brasília 
29 de maio: Porto Alegre
2 de junho: Curitiba
4 de junho: São Paulo
www.ramazzotti.com

naestante

A dieta mediterrânea italiana 
Teoria e pratica para viver 100 anos 
Autor de Alimentazione e cibo nella Calábria popolare, Luigi 
Elia continua a percorrer a tradição etnográfica e gastronô-
mica da Itália. Usa recursos antropológicos, econômicos, 
sociais e culturais para descrever um passado muito in-
teressante e rico da culinária italiana. Também faz uma 
análise aprofundada do presente sobre o modo italiano de 
se relacionar com os alimentos e das mudanças ao longo 
dos tempos. Editado em italiano e em inglês, pode ser ad-
quirido em formato digital pelo site  www.bibliotheka.it
Bibliotheka Edizioni; 80 páginas; € 4,00

SErviçoopinião

“Sou um homem 
pragmático, só queria 

ganhar jogo a jogo 
e ajudar os meus 

jogadores a melhorarem 
a cada semana. Nunca 

pensei que chegaríamos 
tão longe”,

Claudio Ranieri, técnico italiano 
do Leicester sobre a conquista 
da Premier League, inédita nos 

132 anos da história do clube

“O carnaval é uma festa 
bíblica. Está no livro de 
Ester. É uma festa que os 
hebreus comemoravam. 
Então, a Igreja tem que 
participar do carnaval”,
Gianfranco Ravasi,  
cardeal italiano em  
visita ao Rio de Janeiro

“Le Olimpiadi sono una 
grande sfida, difficilissima 
ma credo che ce la 
possiamo fare grazie al 
lavoro straordinario di 
Malagò e del Coni. Intanto 
abbiamo le Olimpiadi 
in Brasile, le useremo 
come occasione per fare 
un po’ di lobbing”,
Matteo Renzi, primeiro 
ministro italiano a proposito 
della candidatura di  
Roma 2024

“Quello che voglio portare a Rio è la voglia 
di combattere, non arrendersi mai. Spero 
che gli italiani guardandoci da casa 
si sentano piu’ italiani, al di là del 
risultato. Questo vorrà dire che 
lo sport ha vinto”,
Federica Pellegrini, 
nuotatrice italiana che sarà 
la portabandiera italiana ai 
Giochi Olimpici di Rio

“Pedi que o Papa rezasse pelo 
Brasil, neste momento difícil. 
Ele disse que sim, que está 

rezando. Ele está consciente do 
que está acontecendo e muito 

unido a todos nós”,
Dom Orani Tempesta, arcebispo do 

Rio de Janeiro, em comentário à Radio 
Vaticano sobre o encontro com o 

papa Francisco, em maio

“Esperamos que 
a situação política 

no Brasil se resolva 
rapidamente. 

Se houver mais 
estabilidade política é 

possível um fim de ano 
melhor. Mas é preciso 

esperar o fim do 
terceiro trimestre”,

Sergio Marchionne, 
CEO da Fiat Chrysler 

Automobiles (FCA), durante 
a apresentação do lucro 

recorde do primeiro trimestre

“O Apple Car? 
Candidato-me 
oficialmente para 
planejá-lo”,
Giorgetto Giugiaro, designer 
de automóveis italiano

clickdoleitor
Io Viaggio con Te - Giro d’Italia in Coppia 
Escrito pela italiana Alida Ardemagni, traz inúmeras su-
gestões de roteiros para os mais variados tipos de casais 
apaixonados que pretendem viajar Itália. Dos românti-
cos, que preferem um passeio de gôndola pelos canais de 
Veneza, aos que desejam visitar uma pequena vila medie-
val no interior do país, é a publicação certa para quem 
deseja a explorar a dois as belezas do Belpaese. Entre as 
opções, estão os roteiros clássicos, sugestões gastronômi-
cas e roteiros de filmes para os amantes da sétima arte.
Morelli Editore; 224 páginas; € 15

“Gostaria de agradecer 
pela ótima matéria 

com o professor Nuccio 
Ordine. Como já estava 
familiarizado com seu 
trabalho, fiquei muito 
feliz em ver a revista 
dando espaço para 
este grande intelectual 
italiano que tem tanto a 
nos ensinar.

Antonio Botelho 
de SouzA BrAgA, 

de Fortaleza (SP), 
 por email

“È de se destacar a 
importância que a 

revista dá à arte, como 
no caso da exposição San 
Sebastiano. Isto revela 
um comprometimento 
com os artistas, 
admiradores, instituições 
e leitores desta 
publicação que prestigia 
o que há de melhor no 
Brasil e na Itália.

Kelly AlmeidA 
Bertollo, 

de Florianópolis (SC), 
 por email

Izabella Lyra:  
Nunca fui à Itália, mas sou 
apaixonada por esse país. 
Sempre que posso, assisto ao 
filme Sob o sol da Toscana, 
só por causa dos lugares 
lindos, inclusive Positano. Um 
dia quem sabe...

Pedro Ameno:  
E a Força Expedicionária 
Brasileira? A comunidade 
italiana não pode se 
esquecer dela. Lembrem-se, 
pelo menos, do cemitério de 
Pistoia, onde descansaram 
nossos heróis.

Manhã de sol em Positano!

cartas
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“Sou uma pessoa que ama viajar e 
Veneza era uma das cidades que 

eu sonhava em conhecer. Superou 
minhas expectativas, perfeita tanto à 
noite quanto de dia. Infelizmente só 
passei uma noite, mas ainda assim fi-
quei tão apaixonada que quero voltar 
para passar pelo menos quatro dias lá.”

AnA CArolinA,
Curitiba (PR)25 de abril: hoje a Itália comemora 

o dia da libertação do nazifascimo

enquete frases agenda
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70 anni fa nasceva 
la Reppublica
Dal referendum Monarchia-Repubblica del 1946 a 
quello sulla riforma del Senato del 2016

Settanta anni fa gli italiani, un anno dopo la fine 
della guerra e la liberazione dal nazi-fascismo, 
scelsero la Repubblica come forma di gover-
no democratico. La scelta avvenne attraverso 

l’indizione di un “Referendum”, una consultazione po-
polare che per la prima volta vide la partecipazione 
delle donne, fino ad allora escluse dal pieno esercizio 
del loro diritto di cittadine. Dalle macerie di una guerra 
drammatica, che costò la vita a migliaia di italiani, na-
sceva la nuova Repubblica e, un anno e mezzo dopo, la 
nuova Costituzione Repubblicana.

Dall’odio e dalle divisioni causate da una guerra 
fratricida sarebbe sorto un Paese nuovo, intorno ai 
valori della democrazia e della pace, della tolleranza 
e della giustizia sociale.

Al nuovo ‘patto sociale’ contribuirono cattolici e 
comunisti, socialisti e laici: l’unità e la condivisione 
erano le fondamenta della Repubblica e la Carta Co-
stituzionale avrebbe fatto propri i valoriche ancora 
oggi sono alla base del nostro convivere civile. “Il cam-
mino unitario della nazione — ha scritto il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella — potè riprendere 
dalle macerie lasciate dalla dittatura, dopo le atroci-
tà della guerra e dell’occupazione nazista, grazie a 
quello spirito di cittadinanza, di condivisione, di cor-
responsabilità che scaturì proprio dalla professione 
repubblicana”. Proprio la Repubblica, quindi, consen-
tì all’Italia di ritrovare unità e forza per ricostruire un 
Paese prostrato dalla guerra e per affrontare successi-
vamente tutti i passaggi più drammatici della vita del 
Paese, dal terrorismo alla lotta alla mafia.

Oggi, a settanta anni esatti da quel referendum, 
gli italiani saranno nuovamente chiamati ad espri-
mersi sulla forma istituzionale della loro convivenza 
civile e democratica.  Nel mese di ottobre, infatti, 
sarà il popolo italiano — in Italia e all’estero — ad 
esprimersi sulla riforma istituzionale fortemente 
voluta dal governo di Matteo Renzi. Una riforma 
attesa da oltre trent’anni, che ha nel superamento 
del “bicameralismo perfetto” (due Camere Elettive 
che svolgono esattamente le stesse funzioni) il suo 
perno centrale. La Repubblica deve sapere innovar-
si, e pur mantenendo inalterati i principi fondanti 
(quelli contenuti nella prima parte della nostra Co-
stituzione) deve trovare nuove strade e meccanismi 
efficienti e trasparenti per venire incontro alle legit-
time attese dei cittadini; oggi alla politica si chiede 
maggior rigore e minori costi per lo Stato e, al tempo 
stesso, una maggiore efficienza per rispondere alle 
difficili sfide di un’economia mondiale sempre più in 
fibrillazione. La nuova legge elettorale italiana, che 
garantirà stabilitàai prossimi governi, unitamente 
ad una riforma istituzionale che trasformerà il Se-
nato portandolo dagli attuali 315 al numero di cento 

senatori e differenziandone le funzioni rispetto al-
la Camera, rispondono insieme a queste esigenze di 
innovazione, trasparenza ed efficienza dei processi 
legislativi e di governo. Il Ministro per le Riforme 
Istituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria 
Elena Boschi, in un recente articolo sul Corriere del-
la Sera,ha spiegato bene perché, di fronte alla crisi 
mondiale di credibilità della politica e al progressi-
vo aumento della distanza tra cittadini e istituzioni, 
l’unica risposta possibile ed efficace sia una forte ini-
ziativa riformatrice delle istituzioni stesse.   È quello 
che sta facendo l’Italia in questo momento, divenen-
do un esempio ed un riferimento per tutte quelle 
democrazie che, in Europa come nel resto del mon-
do, fanno ancora fatica a trovare un minimo comune 
denominatore nel complesso ma fondamentale rap-
porto tra cittadini e istituzioni.

“La scelta repubblicana — continua il Presidente 
della Repubblica nel saggio sui 70 anni della scel-
ta repubblicana apparso sulla rivista Italianieuropei 
— fu allora il risultato di uno sguardo lungo. Sono 
convinto — conclude Mattarella — che disponiamo 
di tutte le energie per progettare insieme un futuro 
migliore.” È il migliore augurio per questo importan-
te anniversario.   

Fabio Porta  
è il Presidente del 
Comitato italiani 
nel mondo e 
promozione del 
“Sistema Paese” 
della Camera 
dei Deputati 
italiana; laureato 
in sociologia 
economica, vive 
in Brasile dal 
1995

Homens e cenários
É bom que nos preparemos para fixar a nossa estratégia pessoal sobre 
prováveis futuras realidades, como a inteligência artificial, a nanotecnologia, 
a androginia, pansexualidade, a engenharia genética e a informática afetiva

“Grande é a confusão sob o céu — 
dizia o presidente Mao — por-
tanto a situação é excelente”. 
Não sei se a nossa situação, seja 

na Itália ou no Brasil, é excelente, mas certamente é 
confusa porque não sabemos mais distinguir entre 
bonito e feio, bom e mau, sagrado e profano, vida 
e morte, direita e esquerda, masculino e feminino, 
real e virtual, nômade e sedentário.

Para não enlouquecermos, precisamos reduzir a 
confusão, depositando confiança em um mapa que 
nos permita traçar um itinerário plausível de nosso 
futuro. Por sorte, nem tudo é incerto. Por exemplo, 
sabemos com grande probabilidade que, daqui a uns 
15 anos, a Aids e muitos tipos de câncer serão supe-
rados, que a fecundação artificial e a clonagem hu-
mana serão coisas normais, que o dióxido de carbo-
no da atmosfera será inócuo, que os cegos poderão 
ver através de aparatos artificiais. 

Sabemos que, provavelmente, as atuais 700 mil 
horas de vida chegarão a 750 mil; que as pessoas mais 
escolarizadas e com relações sociais mais intensas 
conseguirão viver mais. Sabemos que boa parte dos 
automóveis serão movidos a hidrogênio e serão te-
leguiados; que, graças à informática afetiva, os robôs 
serão dotados de empatia; que os microprocessado-
res serão tão pequenos quanto os neurônios huma-
nos; que poderemos levar em um bolso toda a músi-
ca, os filmes, os livros, a arte e a cultura do mundo. 
Sabemos que o nosso século XXI será marcado pela 
engenharia genética com a qual venceremos muitas 
doenças; pela inteligência artificial, com a qual subs-
tituiremos muito trabalho intelectual; pela nanotec-
nologia, através da qual os objetos estabelecerão rela-
ções entre si e conosco; pelas impressoras 3D, com as 
quais construiremos muitos objetos em casa. 

Sabemos que o mundo em seu complexo produ-
zirá o dobro da riqueza atual; que os países emer-
gentes verão crescer o seu PIB, enquanto o Ocidente 
terá que reduzir o seu consumo. Sabemos que a Chi-
na será uma imensa fábrica, capaz de produzir mui-
tos bens para toda a população mundial, que terá os 
maiores bancos do mundo e 15 megalópoles com 
mais de 25 milhões de habitantes cada uma. 

Sabemos que tudo isso traz consigo o perigo de um 
desemprego em massa, pelo qual sobretudo os jovens e 
os idosos serão condenados a consumir sem poder pro-
duzir. Sabemos que a internet transformará o planeta 
inteiro em uma única praça capaz de conter todo o amor 
e todo o ódio da humanidade. Sabemos que conseguire-
mos produzir mais bens e serviços com menos trabalho 
humano. Sabemos que o tempo livre será, pelo menos, 
cinco vezes maior que o tempo de trabalho.

Mas, em todo este contexto nada negativo, como 
mudará o papel do homem e o da mulher? No mun-
do, daqui a uns 15 anos, as mulheres viverão três 

anos a mais do que os homens. Já hoje,  na Itália, as 
mulheres vivem mediamente sete anos a mais que 
os homens. Não é por acaso que são 800 mil viúvos 
para três milhões e 500 mil viúvas. 

Em 2030, 60% dos estudantes universitários, dos 
formados e dos pós-graduados serão mulheres. Mui-
tas mulheres serão casadas com homens mais jovens 
do que elas. Muitas terão um filho sem ter um mari-
do, enquanto para os homens ainda não será possí-
vel ter um filho sem uma mulher. Por tudo isso, as 
mulheres serão o centro do sistema social, tentadas 
a administrar o poder com a dureza que deriva dos 
males sofridos durante os dez mil anos precedentes. 

Enquanto isso os homens assimilarão valores 
até aqui cultivados prevalentemente pelas mulheres, 
como a estética, a subjetividade, a emotividade, a flexi-
bilidade. Provavelmente prevalecerá um modelo mas-
culino menos propenso à agressividade, à carreira, ao 
consumismo. Por sua vez, as mulheres assimilarão al-
guns valores hoje prevalentes nos homens como o em-
preendedorismo, a familiaridade com a tecnologia, a 
praticidade, a racionalidade. Homens e mulheres com-
partilharão as atividades de produção no trabalho e no 
cuidado com a casa. Graças à cirurgia plástica, a estéti-
ca dos corpos poderá ser modificada de acordo com o 
gosto; graças à farmacologia, qualquer pessoa poderá 
inibir os próprios sentimentos, aguçá-los, simulá-los 
ou combiná-los. Nos estilos de vida terá difusão a “se-
xual fluidity”, a pansexualidade, a androginia.

Este cenário tem uma grande probabilidade de 
se realizar, por isso é bom que nos preparemos para 
viver fixando a nossa estratégia pessoal sobre estes 
pontos. Somente o conhecimento racional e a sabe-
doria poderão nos ajudar a exorcizar as incógnitas do 
futuro. Quando o velho rei Lear, tendo ficado cego, foi 
conduzido pela mão por seu bobo da corte, Shakespe-
are comentou: “Maus tempos estes em que os loucos 
guiam os cegos”. Ainda bem que não somos todos ce-
gos e que nem todos somos loucos.  

L’unica risposta alla crisi 
della politica è la riforma delle 

istituzioni democratiche

Somente o conhecimento 
racional e a sabedoria poderão 

nos ajudar a exorcizar as 
incógnitas do futuro

Domenico  
De Masi,  
um dos mais 
importantes 
sociólogos 
italianos, é 
conhecido pelo 
conceito de “ócio 
criativo”, título de 
um de seus livros 
mais vendidos no 
Brasil. É professor 
de Sociologia 
na Universidade 
La Sapienza de 
Roma, onde atua 
como diretor 
da faculdade 
de Ciências da 
Comunicação

opinione
FabioPor ta

opinione
DomenicoDeMasi
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Brasil, Itália, Olimpíada, 
ambiente, segurança, 
energia. Muita energia. 
Tudo isso para cidades 

inteligentes. Carbone & Vicenzi, 
junto com da ComunitàItaliana, 
Comitê Olímpico Nacional Italiano, 
Câmara Ítalo-Brasileira de Comér-
cio e Indústria, Instituto Italiano de 
Cultura, Associação de Amizade Itá-
lia-Brasil e Fundação Getúlio Vargas 
promoveram, no início de maio, um 
seminário no Consulado italiano do 
Rio, com um time de especialistas 
para falar sobre esses assuntos e ou-
tros, a poucos meses do megaevento.

Para o siciliano Fabio Porta, 
deputado do Parlamento Italiano 
eleito pela circunscrição da Amé-
rica do Sul, a Olimpíada, que 
terá cerimônia e abertura no dia 
5 de agosto, no Maracanã, é ótima 

ocasião não só para o Brasil, mas 
também para o país onde nasceu.

— É um evento histórico, a pri-
meira Olimpíada na América do 
Sul, que é uma espécie de segunda 
Itália, onde há tantas ou mais pes-
soas de sangue italiano. Além de ser 
uma oportunidade diplomática pa-
ra promover a candidatura de Roma 
e organizar a Olimpíada de 2024. A 
Itália passa por fase de grande espe-
rança com as reformas promovidas 
pelo seu governo, as maiores em 
30-40 anos. Há uma grande preocu-
pação também em outros países da 
América do Sul, como na Argentina, 
para que o Brasil saia brevemente 
da recessão econômica, para reto-
mar seu crescimento — afirmou.

O delegado do Comitê Olímpi-
co Nacional Italiano (Coni), Alfredo 
Apicella, vê nos Jogos uma gran-
de ocasião para estreitar a ligação 

entre seu país e o povo brasileiro. Já 
Alessandro Barillà, da Câmara de Co-
mércio e Indústria do Rio de Janeiro, 
disse que deveria haver mais otimis-
mo na cidade depois dos Jogos.

— Há preocupação sobre o que 
vai acontecer com o Rio depois da 
Olimpíada. Dizem que os preços 
dos imóveis vão cair. Mas o even-
to é uma grande oportunidade 
para melhorar a vida da cidade, o 
trânsito, a segurança, a energia, o 
ambiente — ressaltou.

O auditor fiscal da Receita Fede-
ral, Guilherme Cantarino da Costa 
Ramos, garante que o Brasil vai re-
forçar os controles durante os Jogos.

— O Brasil tem cerca de 16 mil 
quilômetros de fronteiras terres-
tres e quase oito mil quilômetros de 
costa. Vamos aumentar a proteção 
contra o contrabando e a entrada 
de drogas. Haverá mais controle 
nos portos, aeroportos, postos de 
fronteiras. A Receita Federal tam-
bém vai ter mais integração com o 
Exército Brasileiro, com o Comitê 
Rio 2016 e outras entidades.

O fiscal federal agropecuário 
Hélder Tostes Coimbra falou sobre 
controle de portos e aeroportos em 
relação à entrada de pragas no país. 
Já o chefe do serviço de Vigilância 
Agropecuária do Aeroporto Interna-
cional Tom Jobim, Paulo Campani, 
comentou sobre as dificuldades que 
tem com o país de seus ancestrais.

— Sou ítalo-brasileiro, mas a 
Itália me cria os maiores proble-
mas. No Brasil, é proibida a entrada 
de produtos de origem animal sem 
certificado sanitário, como queijo e 
salame — afirmou.

O Contra-Almirante Carlos 
Chagas Vianna Braga, presidente 
da Comissão de Desportos da Ma-
rinha e Comandante do Centro de 
Educação Física, Almirante Adal-
berto Nunes (Cefan), enumerou as 
diferenças entre os dois megaeven-
tos do Brasil nesta década.

— A Copa do Mundo de 2014 
foi disputada em 12 cidades; a 
Olimpíada será no Rio, salvo as 
outras cidades, além do Rio, que 
receberão jogos de futebol (São 
Paulo, Belo Horizonte, Brasília, 
Salvador e Manaus). Na Copa era 
só um esporte, o futebol. Na Copa 
eram 32 países; na Olimpíada vão 
ser 205 (aumentou para 206 o nú-
mero segundo o Comitê Rio 2016).

Ele também destacou a contribui-
ção das Forças Armadas nos Jogos.

— O Brasil tem já 143 atle-
tas militares pré-classificados. 
Instalações das Forças Armadas 
em Deodoro vão ser utilizadas na 
Olimpíada. O Cefan será um cen-
tro de treinamento para o vôlei, 
polo aquático e futebol. Militares 
também vão trabalhar na defesa do 
país. Haverá esquema de segurança 
pública, segurança nacional e ser-
viços de inteligência para prevenir 
futuras ameaças.

Entre civis e militares, 85 mil 
agentes de segurança vão trabalhar 
na Olimpíada do Rio, de acordo com 
autoridades federais e estaduais.

Energia solar em expansão
Bruno Cecchetti, da Enel Green Po-
wer, falou sobre o projeto Smart City 
de Búzios, um dos principais pontos 
turísticos do estado fluminense.

— A Enel é a número um em 
energia solar no Brasil. No projeto 
Smart City de Búzios, temos várias 
tecnologias: bicicletas elétricas, 
barcos a diesel, barcos elétricos. 
A energia solar torna a vida mais 
agradável. Tem mais qualidade e é 
mais barata.

Também da Enel, Felipe Janssen, 
responsável pelo projeto fotovol-
taico do Consulado italiano no Rio, 
comentou sobre sua experiência.

— A Enel é uma empresa ita-
liana com 50% dos investimentos 
na Itália e quase 50% nas Américas 
do Norte e do Sul. O painel trans-
forma energia solar em elétrica. 
Fizemos um sistema para o sexto 
andar do Consulado. Se a deman-
da for baixa, poderá ser usado para 
outras unidades consumidoras.

O atual deputado federal Fer-
nando Antônio Ceciliano Jordão, 
prefeito de Angra dos Reis de 2001 
a 2008, lembrou a história de um 
antigo navegador italiano que pas-
sou pela sua terra para promover 
sua cidade:

Autoridades falam 
sobre o esquema 

de segurança 
que envolverá 
o megaevento 
esportivo em 

seminário promovido 
no Consulado 

italiano do Rio

seguros
Jogos

“Sou ítalo-brasileiro, 
mas a Itália me cria 

os maiores problemas. 
No Brasil, é proibida 

a entrada de produtos 
de origem animal sem 

certificado sanitário, 
como queijo e salame”
Paulo Campani, chefe do serviço 

de Vigilância Agropecuária do 
Aeroporto Internacional Tom Jobim

Lounge Expo Itália:  
um espaço multidisciplinar  
no Consulado italiano 
localizado no centro do Rio
Quer se reunir com a turma num ambiente bem italiano, no qual 

não vão faltar brasileiros e gente de todas as nacionalidades 
que virá ao Rio para as Olimpíadas? Esse espaço já existe. O Lounge 
Expo Itália, inaugurado no dia 6 de maio, no Consulado Italiano do Rio 
de Janeiro, vai funcionar até o fim de setembro, mês da Paraolimpía-
da, de 16h às 20h, mas pode flexibilizar o horário.

A C&VConsulting, em parceria com o Consulado Geral da Itália, a 
Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria, o Coni, o Instituto Ita-
liano de Cultura e a Associação de Amizade Itália-Brasil, promove no 
espaço seminários, workshops e diversos encontros temáticos. Moda, 
culinária, esporte, turismo, cultura, tecnologias, ambiente, casa móveis e 
vários outros assuntos vão ser tratados no local. Paolo Carbone, sócio da 
C&V Consulting, porém, lembra que as visitas precisam ser agendadas.

O vice-cônsul da Itália no Rio, Simone Baraglia, definiu a impor-
tância desse espaço de convivência:

— É um ótimo local para encontros ítalo-brasileiros e estrangei-
ros. Não podemos blindar nem os negócios nem a cultura. Devemos 
ver o Brasil de maneira multidisciplinar.

Maurício Cannone
 

— Há cerca de 500 anos, Amé-
rico Vespúcio ficou impressionado 
com a beleza de Angra dos Reis. 
Em um certo ponto ele disse: “Vou 
parar de escrever porque quando 
eu chegar à minha terra não vão 
acreditar em mim”. No Congres-
so Nacional, estamos trabalhando 
para a legalização do jogo que será 
uma fonte de receita para essa e ou-
tras regiões.

O sócio da Carbone & Vicenzi 
Consulting, Fabio Vicenzi, falou 
com entusiasmo sobre a regula-
mentação e investimentos no setor 
fotovoltaico.

— As oportunidades na energia 
solar são inúmeras. É um momento 
de desenvolvimento desse setor no 
Brasil muito em razão dos leilões de 
energia em 2014 e 2015. O ProGD 
(Programa de Geração Distribuída 
de Energia Elétrica) prevê um mo-
vimento de R$ 100 bilhões no setor 
fotovoltaico no país até 2030. A Itá-
lia tem 7,5% de sua energia gerada 
por painéis solares — citou.

O evento foi muito bem avalia-
do pelos cerca de 150 convidados 
que estiveram presentes e serviu 
para mostrar que a Segurança du-
rante os Jogos está preparada e 
este grande evento serve de opor-
tunidade para a cidade do Rio, para 
as cidades vizinhas e para o país em 
diversos setores.   

Felipe Janssen, da 
Enel Green Power 
(foto maior), conduziu 
o seminário sobre 
microgeração 
distribuída e Smart 
Grind. O Contra-
Almirante Carlos 
Chagas Vianna Braga 
falou sobre segurança 
e participação de 
atletas militares 
nos Jogos durante 
o seminário, que 
também contou com 
a participação do 
presidente da Câmara 
Ítalo-Brasileira 
de Comércio e 
Indústria do Rio, 
Alessandro Barillà, e 
o vice-cônsul Simone 
Baraglia

Na segunda parte 
do evento ocorreu a 
da inauguração do 
Lounge Expo Itália 
(no topo), 8º andar 
da Casa d’Italia. O 
Deputado Federal 
Fernando Jordão 

pelo PMDB (acima), 
falou sobre as 

potencialidades de 
Angra dos Reis e da 

região da Costa Verde
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“No Brasil temos um ditado que diz: 
no fim tudo vai bem, e se não vai 
bem, é porque ainda não chegamos 
ao fim”. Com esta frase bem-humo-

rada, o embaixador Ricardo Neiva Tavares deu o recado 
para aqueles que duvidam da organização carioca nas 
Olimpíadas. Ele fez o discurso de abertura do Seminá-
rio “100 dias dos Jogos Olímpicos Rio 2016, da cidade 
maravilhosa à cidade eterna”, promovido pela associa-
ção de amizade Itália - Brasil. A conferência partiu das 
Olimpíadas para abordar aspectos mais amplos, como a 
transformação da arquitetura e urbanística, o impacto 
na sociedade e os benefícios deixados ao país. 

O evento aconteceu em 27 de abril, na Embaixada do 
Brasil em Roma, e foi moderado por Francesco Orofina, 
vice-presidente nacional da Inarch (Instituto Nacional 
de Arquitetura), contando com a participação de Lu-
ca Pacalli, vice-presidente do Comitê Roma 2024; Carlo 
Mornati, vice-secretário-geral do CONI (Comitê Olím-
pico Italiano) e chefe da missão Rio2016; Fabio Porta, 
deputado ítalo-brasileiro e presidente da Associação Itália 
Brasil; Domenico De Masi, professor e sociólogo; e Paolo 
Carbone, advogado da Carbone & Vicenzi; entre outros.

O embaixador Tavares recordou que a amizade entre 
os dois países é mais antiga que as Olimpíadas moder-
nas, pois a primeira edição dos Jogos ocorreu em Atenas, 
em 1896, enquanto os primeiros navios a vapor que dei-
xaram os portos de Gênova e Nápoles com milhares de 
imigrantes atracaram no Brasil 20 anos antes, em 1870. 

O deputado Fabio Porta destacou a importância da 
primeira Olimpíada na América do Sul — continente 
que reúne milhões de imigrantes italianos. Por sua vez, 
o escritor e sociólogo Domenico De Masi fez uma aná-
lise social sobre a cultura brasileira:

— O Brasil não é um país para principiantes. Co-
mo dizia Nelson Rodrigues, o Brasil é o pior inimigo do 

Brasil. Eu acrescentaria que a Itália é 
a pior inimiga da Itália — resumiu.

O arquiteto Francesco Orofina 
chamou atenção para o legado em 
áreas degradadas da cidade. 

— Os Jogos representam uma 
ocasião extraordinária para a ci-
dade que hospeda requalificar seu 
tecido urbano, melhorando signi-
ficativamente áreas degradadas. 
Barcelona, Londres, Sidney e ou-
tras cidades foram beneficiadas.  
Depois do evento esportivo, a 
qualidade de vida dos habitantes 
mudou positivamente — avaliou.

Os participantes expressaram a 
torcida por Roma na candidatura à 
sede olímpica de 2024. 

— As Olimpíadas são uma ex-
traordinária ocasião para chamar 
a atenção cultural para as pessoas 
que são consideradas fisicamente 
frágeis. Representam também uma 
oportunidade para aqueles que so-
frem de defeitos físicos de mostrar 
com orgulho a força de vontade, 
conquistando respeito e admiração 
— Luca Pacalli, vice-presidente do 
Comitê Roma 2024, referindo-se 
às olimpíadas e às paraolimpíadas.

O vice-diretor da Rai Sport, San-
dro Fioravante, lembrou que o evento 
não representa apenas uma compe-
tição esportiva: histórias de atletas e 
de países são contadas com empenho 
pela TV italiana. Já Carlo Mornati, 
vice-secretário geral do CONI, comen-
tou com otimismo que as agitações da 
última hora são passageiras: 

— Os cariocas já vivem a cidade de 
maneira esportiva. Basta ver as pes-
soas na praia jogando vôlei de praia, 
futebol ou correndo. Tenho certeza 
de que o Rio será o lugar ideal e um 
exemplo para o mundo — afirmou.

Marco de Ponte, secretário-ge-
ral da Action Aid, destacou o papel 
social do esporte, lembrando que 
no Brasil a organização usa a capo-
eira como forma de agregação de 
jovens, e em Bangladesh, país onde 
acontecem grandes enchentes, en-
sina as crianças a nadarem. 

Alberto Pacchione, da Techno-
gym, lembrou que a empresa italiana, 
líder mundial na fabricação de apare-
lhos de ginástica, é, mais uma vez, a 
fornecedora oficial dos Jogos. 

— Ser o fornecedor oficial das 
Olimpíadas é uma grande respon-
sabilidade para a nossa empresa 
porque nada pode dar errado. O fa-
to de sermos escolhidos pela sexta 
vez demonstra que somos capazes. 
O evento representa também uma 
oportunidade de evolução dos nossos 
produtos. Os atletas nos dizem como 
podemos melhorar e esse é o nosso ob-
jetivo: sempre melhorar — ressaltou.

Após o seminário, os participan-
tes assistiram, na Piazza Navona, 
ao espetáculo de luzes e música 
que iluminou a fachada do Palácio 
Pamphili. Naquela noite, todas as 
embaixadas brasileiras no mundo 
foram iluminadas para lembrar que 
faltavam cem dias para a abertura 
das Olimpíadas Rio 2016.   

Otimismo recorde
De olho na candidatura Roma 2024, membros do comitê 
italiano esbanjam otimismo em relação aos Jogos do 
Rio em evento na Embaixada brasileira em Roma
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Gina Marques
De Roma

No dia 17 de abril, os ita-
lianos foram chamados 
a votar o referendo po-
pular abrogativo que, 

pela primeira vez, não foi solicita-
do através de um abaixo-assinado 
dos cidadãos, e sim a pedido de 
algumas regiões com o apoio de 
grupos ambientais, preocupados 
com o impacto nos ecossistemas 
marinhos da exploração de poços 
de petróleo na costa do país.

A iniciativa das regiões Basili-
cata, Calábria, Campânia, Marche, 
Ligúria, Puglia, Sardenha e Vêneto 
queria a revogação de uma norma 
do projeto Sblocca Italia, que prevê 
a extensão da duração das conces-
sões de perfuração de petróleo e 
gás por toda a vida útil dos reser-
vatórios localizados a menos de 12 
milhas da costa italiana.

A questão central do referendo 
não afetava a perfuração dos poços 
situados além das 12 milhas — 
nem possíveis novas perfurações 
dentro de 12 milhas, que continu-
am a ser proibidas por lei — e sim a 
continuação da atividade de extra-
ção até que as jazidas se esgotem, 
como prevê a nova lei. 

O debate envolveu ambientalis-
tas, empresas e governo. Aqueles 
que votaram “sim” queriam a re-
vogação da lei para voltar a uma 
exploração limitada à duração 
prevista pela concessão em causa, 
enquanto os eleitores que defende-
ram o “não” eram a favor da nova 
medida do governo. 

Diante da tentativa do gover-
no de deslegitimar o referendo 
convidando à abstenção, os ambien-
talistas, as regiões que apoiaram o 
referendo e o comitê No Triv tenta-
ram impulsionar o comparecimento 
às urnas para alcançar o 50% mais 
um, maioria necessária para validar 
os votos. Desde 1995, o quórum 
não é alcançado na Itália, com ex-
ceção de 2011, quando foi realizado 
o referendo sobre a gestão da água 
pública e a energia nuclear, que era 
composto por quatro questões.

Deputados no exterior  
têm opiniões divergentes
De acordo com os dados do Ministe-
ro dell’Interno, o plebiscito de abril 
foi considerado inválido por não 
obter o quórum necessário: na Itá-
lia votaram 32,15% e, no exterior, 
19,73%, por um total de 31,18%. 
Pela primeira vez, votaram por 
correspondência os italianos tem-
porariamente no exterior (3.337 
pessoas), graças às modificações 
introduzidas na lei. No complexo, 
tanto os residentes na Itália quan-
to aqueles no exterior escolheram 
o “sim”, com 85,84% dos votos.

O deputado Fabio Porta lembra 
que a desilusão com a política é um 
fenômeno mundial. Além disso, na 
Itália, o voto não é obrigatório e, 
portanto, esta distância da políti-
ca e dos partidos muitas vezes se 
traduz numa diminuição do per-
centual dos votantes. 

Outra questão levantada pe-
la deputada Renata Bueno é que o 
referendo debatia um tema excessi-
vamente específico, por isso nem o 
governo tinha interesse na votação. 

— No entanto é importante 
ressaltar que, apesar de tudo, na 
América do Sul, votaram 21,56%. 
Foi a circunscrições que mais votou 
— ressaltou à Comunità Bueno.

O primeiro-ministro italiano, 
Matteo Renzi, e o ex-presidente 
da República, Giorgio Napolitano, 
apelaram à abstenção. Do mesmo 
partido de Renzi, Porta acredita 
que ambas as declarações possam 
ter influenciado muitos eleitores, 
mas não exclui o fato de que mui-
tos contrários ao governo possam 
ter ido às urnas para manifestar a 
própria contrariedade.

Bueno discorda da abstenção, 
pois considera o referendo um ato 
legítimo do exercício da cidadania. 

— Considero o resultado uma 
derrota porque o Parlamento regu-
lamentou esse assunto, elaborando 
a lei das perfurações há muitos 
anos. É necessário que o texto se-
ja revisto. Basta saber que um dia 
após a votação um rompimento 
de barreira causou vazamento de 
petróleo e um grande impacto am-
biental no mar lígure — destacou a 
deputada ítalo-brasileira. 

De opinião oposta, Porta acre-
dita que o fato do texto da lei não 
ter mudado seja justo. 

— O governo já tinha decidido 
suspender novas perfurações. O 
referendo se referia apenas às con-
cessões já em vigor. Suspendê-las 
não iria melhorar em nada as con-
dições ambientais, pelo contrário. 
As plataformas já existentes para 
a extração de petróleo e gás teriam 
permanecido no mar com graves 
consequências para o emprego, mas 
também para o meio ambiente, já 
que não estava claro quem teria 
se ocupado da manutenção e da 
desmontagem das mesmas — argu-
mentou Porta.   

Sem quórum
O referendo sobre a exploração de poços de 
petróleo na costa da Itália foi inválido: apenas 
32,15% dos italianos compareceram às urnas e no 
exterior a participação foi ainda menor, com 19,73%

Stefania Pelusi
 

Participação dos eleitores 
residentes no Brasil*

Cédulas enviadas aos 
eleitores italianos

Cédulas 
preenchidas 
e entregues 
ao Ministério

São Paulo 133.962 30.995

Porto alegre 53.239 14.199

Curitiba 52.893 14.557

rio de Janeiro 30.051 6.308

Belo Horizonte 16.438 3.896

recife 9.931 1.887

Brasília 8.811 1.456
* Dados da Embaixada da Itália em Brasília

atualidadE
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A indústria italiana de máquinas, produtos 
e serviços para o processamento do vidro 
está entre as três maiores exportadoras 
do mundo. Apesar de ser composto, em 

sua maioria, por pequenas e médias empresas, o se-
tor é conhecido pelo uso da experiência secular para 
desenvolver tecnologia de última geração. Toda es-
sa experiência para a produção e processamento de 
vidros pode ser vista no Glass South America 2016, 
evento bienal, considerado o mais importante do seg-
mento na América Latina, que acontece de 8 a 11 de 
junho na capital paulista.

— Com uma quota de 5,65% da exportação italiana de 
máquinas para o vidro plano, o Brasil é o quarto principal 
mercado estrangeiro para os italianos, depois de França 
(8,47%), China (7,6%) e Rússia (7,1%) — diz a diretora do 
escritório São Paulo do ITA, Erica Di Giovancarlo. 

Com o intuito de estreitar negócios no Brasil e nos 
países vizinhos, mais de 20 expositores italianos parti-
ciparão do Glass South America 2016, sendo 15 deles 
integrantes do Pavilhão destinado ao país.

— O pavilhão italiano contará com 15 empresas, nu-
ma promoção da Gimav, associação que reúne fabricantes 
e fornecedores de máquinas, acessórios, equipamentos e 
produtos especiais para o processamento do vidro e da 
Vitrum, uma das mais importantes feiras do segmento, 
com a colaboração do ITA — completa Erica.

As empresas que compõem o pavilhão no even-
to são Adelio Lattuada, Cms Brembana, Deltamax, 

Elettromeccanica Bovone, Fenzi, 
Forel, GemataSpa - Div. Rollmac, 
Helios Italquartz, Italcarrelli, Ma-
cotec, Mappi International, Mole 
Moreschi, Rcn Solution, Schiatti 
Angelo e Skg. As companhias fa-
bricam de centros de usinagem a 
robôs de selagem, abrangendo di-
versas etapas do processamento.

Segundo Pablo Soifer, diretor 
comercial para a América do Sul 
da italiana Fenzi, a participação no 
evento visa lançar produtos, em es-
pecial, os sustentáveis. 

— Nosso objetivo é conscienti-
zar ainda mais o mercado sobre a 
importância do vidro isolante, no 
uso racional da energia. A Fenzi 
South America oferece produtos 
com qualidade italiana, há 20 anos, 
e o Glass South America nos traz 
uma oportunidade única para lan-
çar produtos, fortalecendo contato 
com nossos clientes.      

Ligia Amorim, diretora geral 
da Nürnbergmesse Brasil, empresa 
organizadora do evento, destaca o 
que os visitantes encontrarão, nes-
ta 12ª edição: 

— Para este ano, teremos o 
lançamento da Arena de Gestão 
e Tecnologia, que proporcionará 

a oportunidade de participar de 
apresentações curtas com temas 
inovadores por meio de palestras e 
interação. 

A parceria com a Universida-
de do Som também está entre as 
inovações e oferecerá, na Arena 
de Gestão e Tecnologia, palestras 
sobre vidros acústicos, térmicos, 
além de acústica para arquite-
tos. Já a parceria com o Sebrae e 
a Associação Nacional de Vidra-
çarias (Anavidro) proporcionará 
discussões a respeito da gestão de 
negócios para vidraçarias. 

— Além disso, simultaneamente 
ao Glass South America, acontecerá 
a estreia da feira R+T South Ameri-
ca, evento do mercado de persianas, 
portas e proteção solar, com edições 
na Alemanha. A primeira vez no 
Brasil contará com mais de 1,5 mil 
m² de área e expositores da Espa-
nha, Itália, Polônia, Turquia, China, 
Holanda e Estados Unidos, entre 
outros — adiantou Ligia. 

Ainda de acordo com a diretora 
da empresa organizadora do even-
to, a participação de companhias 
estrangeiras contribui com tendên-
cias e lançamentos internacionais. 

— Das mais de 200 marcas ex-
positoras, deste ano, 15% são de 
outros países. A contribuição das 
marcas italianas é bastante sig-
nificativa, tanto que teremos o 
pavilhão italiano. Sucesso desde 
2008, o espaço receberá empresas 
conhecidas pela qualidade no setor.

Durante os três dias, os empre-
sários poderão trocar experiências 
e contatos. Nas últimas duas edi-
ções, o encontro recebeu mais de 
12 mil visitações.   

Dados
1,2 bilhão de euros: é o fa-
turamento médio anual da 
indústria italiana do vidro
940 milhões de euros: é o va-
lor aproximado proveniente de 
vendas no exterior
O Brasil é o quarto principal 
mercado estrangeiro na ex-
portação italiana de máquinas 
para o vidro plano

Fonte: ICE

SERVIÇO
Pavilhão Italiano no Glass South 

America 2016 - Estande 764
Quando: De 8 a 11 de junho de 2016

Onde: Transamérica Expo  
Center– Santo Amaro, São Paulo (SP)

notíciaS

Lucrativo não só 
pela transparência
Tecnologia italiana para o processamento do 
vidro estará no Glass South America 2016

Caroline Pellegrino
 

MErcado

Infraestrutura
A quarta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Infra-

estrutura, coordenado pela Embaixada da Itália e 
pelo Ministério brasileiro do Planejamento Econômico, em 
Brasília, teve como tema central as linhas de crédito, incen-
tivos e instrumentos financeiros para a realização de obras 
públicas no Brasil. O Grupo foi criado por um protocolo as-
sinado pelo ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, 
Paolo Gentiloni, e pelo titular do Planejamento Econômico 
do Brasil, Nelson Barbosa, com o objetivo de aprofundar o 
investimento das oportunidades no Brasil para o benefício 
de empresas italianas no campo da infraestrutura e energia.

Google Car e FCA
De acordo com a emissora CNBC, a Fiat Chrysler Au-

tomobiles (FCA) estaria negociando uma parceria 
técnica para desenvolver um carro autônomo com o Google 
Car Project. O CEO da FCA, Sergio Marchionne, definiu ser 
uma “idiotice” querer ficar contra a tecnologia e afirmou que 
“o diálogo continua com quem estiver interessado”, e que 
“devemos ter a mente muito aberta”. O carro autônomo da 
Google Car já vem sendo testado há algum tempo.

Melhor ilha
O arquipélago de  Fernando de Noronha  foi escolhido 

pela segunda vez como a melhor ilha da América do 
Sul através do prêmio Traveler’s Choice Island de 2016, pe-
lo site TripAdvisor. Outra ilha brasileira, Ilha Grande (RJ), 
conquistou a terceira posição da lista regional. Fernando de 
Noronha ainda conquistou o 10° lugar no ranking mundial.

Parque eólico
A Enel Green Power Brasil (EGPB) iniciou a operação co-

mercial do parque eólico Damascena, na Bahia, que tem 
uma capacidade instalada 30MW e poderá gerar mais de 140 
GWh por ano, o suficiente para satisfazer o consumo anul de 
aproximadamente 70 mil domicílios. Damascena é a segunda 
de quatro plantas no complexo eólico de Serra Azul de 118 
MW a ser disponibilizada. Quando todo o complexo entrar 
em serviço, será capaz de gerar mais de 500 GWh por ano e 
evitará a emissão de cerca de 300 mil toneladas de CO2.

Mestrado em café
Os brasileiros graduados em economia, administração, 

engenharia ou ciências agronômicas podem concorrer 
a uma bolsa de estudos para um mestrado internacional 
na área de economia e ciência do café em Trieste. A bolsa 
que cobre integralmente o valor do curso é oferecida pela 
empresa italiana Illy, especializada na produção e venda de 
café. O curso começa em 2017 e as aulas abordam temas 
como o cultivo da planta, a feitura e até os processos de in-
dustrialização e logística. Os interessados devem enviar o 
currículo e uma carta de apresentação em inglês para pen-
sa@pensa.org.br até 15 de junho.

Reconhecimento mundial
O projeto “Ações de Conservação e Zeladoria da Ponte 

Torta”, de Jundiaí (SP), foi reconhecido como uma das 
melhores iniciativas mundiais no âmbito do patrimônio 
histórico. A iniciativa da prefeitura foi premiada na quinta 
edição do Prêmio Internacional Domus de Restauro e Con-
servação da Universidade de Ferrara, na Itália. De acordo 
com o prefeito Pedro Bigardi, a recuperação da Ponte Torta 
significa a preservação de valores e da relação que todos os 
jundiaienses, nativos ou radicados, possuem com a cidade.

140 anos de imigração
O município de Pedras Grandes (SC) sediou a abertura 

oficial do Projeto dos 140 anos de Imigração Italia-
na do Sul de Santa Catarina, no dia 25 de abril. O projeto 
é uma realização do Comitato Veneto di Santa Catarina 
(COMVESC), entidade oficial da região do Vêneto que re-
presenta os descendentes de Santa Catarina. Será um ano 
de comemorações com visitas de autoridades da região, ex-
posições, sessões solenes e um seminário em Veneza. Entre 
os objetivos da iniciativa, a presidente do COMVESC, Fa-
bíola Maria Cechinel, destaca “a importância de conhecer, 
através dos alunos das escolas do estado e dos municípios, 
não só as raízes italianas das famílias deles, mas também 
dos municípios fundados por imigrantes”.

Imigração em Minas
O VI Seminário sobre Imigração Italiana em Minas Ge-

rais vai acontecer no Museu Histórico Abílio Barreto. 
Entre 14 e 18 de junho, pesquisadores irão apresentar tra-
balhos e teses sobre a presença italiana no estado. Além 
disso, será lançado o livro Una storia quase vera, de Emilio 
Franzina. O evento tem o apoio do Comites e do Consulado 
da Itália. Minas Gerais foi o terceiro estado em número de 
imigrantes italianos recebidos, depois do Rio Grande do Sul 
e de São Paulo.
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Come il suo predecessore 
Gherardo La Francesca, 
dopo tre anni e quattro 
mesi a capo dell’Amba-

sciata italiana in Brasile, Raffaele 
Trombetta tornerà a Roma, dove 
ricoprirà il prestigioso incarico di 
Elisabetta Belloni come Capo di 
Gabinetto del ministro degli Af-
fari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Belloni a sua volta 
è stata nominata dal Consiglio dei 
Ministri segretario generale e so-
stuituirà Michele Valensise.

Un giorno prima di lasciare la 
capitale brasiliana, Trombetta ha 
concesso gentilmente quest’in-
tervista a Comunità in cui fa un 
bilancio positivo del suo mandato, 
terminato otto mesi prima del-
la sua scadenza naturale. A capo 
dell’Ambasciata ha potuto seguire 
da vicino molti eventi successi in 
questi anni in Brasile, tra i quali i 
mondiali di calcio, la giornata mon-
diale della gioventù, l’“elezione 
presidenziale più incerta della 
storia recente del Paese” e ha raf-
forzato i legami italo-brasiliani con 
iniziative e missioni imprendito-
riali in diversi Stati brasiliani.  

Durante la sua permanenza in 
Brasile, Trombetta ha avuto occa-
sione di viaggiare e conoscere “uno 
straordinario Paese/continente” 
che ha fatto sentire lui e sua moglie, 
Victoria Mabbs, “come a casa”. Pri-
ma di vivere a Brasilia, Trombetta 

conosceva il Brasile solo da turista, 
mentre adesso, dopo quest’espe-
rienza, porterà con sé “un bagaglio 
di ricordi meravigliosi che sicura-
mente genereranno tanta saudade”.

Comunità Italiana — Può 
fare un bilancio del suo man-
dato in Brasile? Quali sono le 
conquiste e soddisfazioni e 
quali i momenti più difficili 
e critici, se ci sono stati?
Raffaele Trombetta — Credo 
di poter fare un bilancio positivo 
della mia esperienza di Ambascia-
tore in questo bellissimo Paese. In 
questi anni il Brasile è stato teatro 
di grandi eventi sportivi e non, co-
me la coppa del mondo, la giornata 
mondiale della gioventù; sul piano 
politico abbiamo assistito nel 2014 
ad un’appassionante campagna e-
lettorale che ha portato all’elezione 
più incerta della storia recente del 
Brasile. L’Ambasciata ha seguito da 
vicino tutti questi grandi eventi e 
credo di poter dire che siamo riu-
sciti nel nostro scopo di rafforzare 
ancora di più i legami italo-brasi-
liani attraverso iniziative come la 
rassegna “Italia na Copa” nel 2014, 

con cui abbiamo portato in Brasi-
le eventi culturali e commerciali di 
alto livello, o le missioni imprendi-
toriali in diversi Stati brasiliani con 
le quali abbiamo cercato di favorire 
nuove opportunità di investimen-
to e di collaborazione economica; 
infine abbiamo avuto la missione 
del Ministro degli Esteri, Gentilo-
ni, nel novembre dello scorso anno. 
Una visita che ha rilanciato alla 
grande la collaborazione economi-
ca e politica tra i nostri due paesi. 
Una collaborazione sancita dall’an-
nuncio del Governo brasiliano del 

sostegno alla candidatura dell’Italia 
ad occupare un seggio non perma-
nente al Consiglio di Sicurezza nel 
biennio 2017-2018. 

CI — Com’è stata la sua espe-
rienza qui in Brasile? Sentirà 
saudades di questo Paese? 
RF — Sin dal nostro arri-
vo nel gennaio 2013 io e mia 
moglie siamo stati molto bene ed 
in Brasile ci siamo praticamente 
sentiti come a casa. Il clima grade-
vole di Brasilia e la simpatia delle 
persone da cui siamo stati circon-
dati ci ha certamente aiutato. 
Abbiamo avuto la fortuna di fa-
re splendide amicizie e di visitare 
posti di grande fascino. Lasciamo 

questo Paese con un bagaglio di ri-
cordi meravigliosi: sono sicuro che 
genereranno in noi tanta saudade! 

CI — Quali sono i momenti 
più importanti che ricorda 
del suo mandato?
RF — I momenti che ricordo sono 
tanti. Mi è piaciuto molto viaggiare 
e conoscere anche se solo in parte 
questo straordinario Paese/conti-
nente. Porterò con me la vitalità di 
San Paolo; la bellezza di Rio che mi 
sorprendeva ogni volta che arrivavo; 
la natura allo stato puro di posti co-
me Iguaçu e Fernando de Noronha; i 
paesaggi e la fauna dell’Amazzonia e 
del Pantanal; Salvador de Bahia che 

L’Ambasciatore italiano fa 
um bilancio del suo mandato 
a pochi giorni dal suo rientro 

a Roma dove occuperà un 
ruolo importante presso 
il Ministero degli Affari 

Esteri e della cooperazione 
internazionale

Come
a casa

“Le difficoltà politiche 
sono destinate ad essere 
superate anche grazie alla 
positività ed alla fiducia 
nel futuro che caratterizza 
i brasiliani. Sono certo che 
il Brasile riprenderà presto 
il cammino di crescita 
che aveva intrapreso nel 
decennio passato”

“Sin dal nostro arrivo 
nel gennaio 2013 io e 
mia moglie ci siamo 
praticamente sentiti 
come a casa in Brasile. 
Lasciamo questo 
Paese con un bagaglio 
di ricordi meravigliosi: 
sono sicuro che 
genereranno in noi 
tanta saudade!”

Da Roma a Brasilia, 
Bernardini sarà il nuovo 
Ambasciatore italiano
Il nuovo ambasciatore d’Italia a Brasilia è 

già stato nominato dal Consiglio dei mi-
nistri e sarà il pugliese Antonio Bernardini, 
ma il suo nome ancora non potrà essere 
ufficializzato fino a quando il Governo bra-
siliano non darà il suo gradimento. 

Originario di Barletta, si laurea in Scien-
ze Politiche all’Università di Bari nel 1981 e 
inizia una brillante carriera diplomatica che 
l’ha portato a New Delhi, Ginevra, Tokio e 
New York. Oltre ad essere stato consigliere 
diplomatico di due ministri dell’Ambiente, 
Bernardini ha ricoperto l’incarico di ministro alla rappresentanza 
permanente presso le Nazioni Unite a New York e dal 2013 è vice 
segretario generale della Farnesina.
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mi ha ricordato alcuni quartieri di 
Napoli. Ma soprattutto porterò con 
me la ricchezza che mi hanno dato 
le tante persone che ho conosciuto 
e l’emozione di salutare tanti pezzi 
d’Italia innestati e cresciuti in que-
sto Paese: agli italiani del Rio Grande 
do Sul, di Espirito Santo, di Santa 
Catarina, del Paraná e di tutto il Bra-
sile assegno il mio ricordo più bello.

CI — Cosa augura al Brasile 
che attualmente sta attraver-
sando un momento delicato 
soprattutto a livello politico?
RF — Il Brasile è un paese dota-
to di straordinarie risorse umane e 
naturali. La base economica del Pa-
ese è solida. Credo che questi siano 
i punti di forza che aiuteranno il 
paese a superare questa fase. A mio 
parere le difficoltà politiche sono 
destinate ad essere superate anche 
grazie all’ottimismo, alla positività 
ed alla fiducia nel futuro che ca-
ratterizza i brasiliani. Sono certo 
che il Brasile riprenderà presto il 
cammino di crescita che aveva in-
trapreso nel decennio passato.   

Stefania Pelusi
 

L’ambasciatore 
italiano Raffaele 

Trombetta con sua 
moglie inglese, 

Victoria Mabbs che 
l’ha accompagnato 

durante la sua 
permanenza a Brasilia

Durante il suo 
mandato, Trombetta 
ha accompagnato la 

visita della presidente 
della Camera dei 
Deputati italiana, 
Laura Boldrini e 

quella del ministro 
degli Esteri, Paolo 

Gentiloni
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Il 3 febbraio scorso al Cairo, in Egitto, viene ri-
trovato un corpo in un fosso. Presenta evidenti 
segni di tortura. Nel giro di poche ore la notizia 
viene confermata: è il corpo di Giulio Regeni, 

28 anni, giovane italiano di talento, nato in provin-
cia di Udine, formatosi nella prestigiosa università di 
Cambridge. Per due volte vincitore del premio “Euro-
pa e giovani” con le sue ricerche sul Medio Oriente, 
aveva collaborato con l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo industriale e stava conseguen-
do un dottorato di ricerca presso il Girton College. Si 
trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati 
indipendenti locali, presso l’Università Americana del 
Cairo e aveva scritto diversi articoli sulla difficile situa-
zione creatasi dopo la rivoluzione egiziana del 2011, 
pubblicati con uno pseudonimo dall’agenzia di stampa 
Nena e dal quotidiano Il Manifesto. 

Regeni scompare misteriosamente il 25 gennaio del 
2016. Si scoprirà in seguito che è stato rapito e tortura-
to: tra le tante tracce di violenza, rivelate dall’autopsia, 
spiccano sette costole rotte, segni di scosse elettriche 
sui genitali, lividi e abrasioni, lesioni traumatiche e ta-
gli inferti con lame affilate su tutto il corpo, e anche 

un’emorragia cerebrale. Dal giorno 
della scomparsa di Regeni a quello 
del rinvenimento del suo cadave-
re passano dieci lunghi giorni, che 
rappresentano un vero e proprio 
buco nero. 

L’ambasciatore al 
Cairo Maurizio Massari 
richiamato in patria
Le autorità egiziane, infatti, han-
no fornito e continuano a fornire 
soltanto una collaborazione di fac-
ciata. Il governo italiano, sempre 
più irritato, ha richiamato a Roma 
l’ambasciatore italiano al Cairo, 
Maurizio Massari, in seguito al fal-
limento del vertice che si è tenuto 
in Italia ad aprile, tra il pool di in-
quirenti capitanato dal procuratore 
della Capitale Giuseppe Pignatone 
e gli investigatori egiziani. In re-
altà si è trattato solo di un ritiro 
temporaneo e non del richiamo uf-
ficiale del proprio rappresentante 
diplomatico, ma il senso dell’ini-
ziativa appare chiaro. I risultati 
dell’incontro sono stati giudicati 
del tutto insoddisfacenti e al limite 
della provocazione: l’Egitto, infatti, 

aveva promesso di consegnare un 
dossier di circa duemila pagine, 
dal quale sarebbero dovuti emerge-
re molti nuovi particolari sul caso 
Regeni. Gli investigatori egiziani, 
invece, si sono presentati a Roma 
con pochi fogli, contenenti una se-
rie di appunti peraltro già noti agli 
inquirenti italiani e senza fornire 
alcun atto giudiziario che potes-
se contribuire a fare luce sul caso. 
Inoltre sono rimaste del tutto ina-
scoltate le richieste della Procura 
di Roma, alla quale è stato negato 
di entrare in possesso dei tabulati 
telefonici di una decina di utenze, 
riconducibili ad altrettanti cittadi-
ni egiziani e della documentazione 
relativa al traffico di celle telefo-
niche del cellulare di Regeni, che 
avrebbe permesso di ricostruire i 
suoi ultimi spostamenti.  

L’Egitto, tramite il presidente Al 
Sisi e i suoi servizi segreti, punta il 
dito contro la criminalità comune. 
Lo stesso Al Sisi ha pubblicamente 
affermato che a uccidere Regeni “è 
stata gente malvagia”, mentre tutte 
le accuse contro il governo egiziano 

sarebbero “soltanto bugie”. Una tesi 
in linea con la grottesca operazio-
ne compiuta nel marzo scorso dalla 
polizia egiziana, culminata con l’uc-
cisione dei cinque presunti assassini 
di Regeni. Inizialmente il Ministero 
degli Interni egiziano aveva soste-
nuto che le cinque persone uccise 
facessero parte di una banda spe-
cializzata nel sequestro di stranieri, 
che operava con divise della polizia. 
Guarda caso, nelle loro abitazioni, 
sono stati ritrovati il portafogli e i 
documenti del ricercatore italiano, 
che avrebbero costituito la prova 
della loro colpevolezza. Una ver-
sione che fin da subito è apparsa a 
tutti come il tentativo di costrui-
re una verità di facciata attraverso 
una maldestra messa in scena. A 
tal punto che lo stesso governo e-
giziano, pochi giorni dopo, ha fatto 
pubblicamente marcia indietro in 
merito alle responsabilità delle cin-
que persone uccise rispetto al caso 
Regeni, senza però spiegare come 
fossero finiti nelle loro case i docu-
menti del giovane italiano. 

La verità è ancora lontana, ma 
la convinzione comune, in Italia e 
nel resto dell’Occidente, è che vada 
ricercata nell’ambito degli apparati 
statali egiziani. Difficile definire qua-
li possano essere le responsabilità del 
governo di Al Sisi, ma in uno stato 
poliziesco, dove il controllo sociale e 
l’attività repressiva sono ai massimi 
livelli, appare del tutto inverosimile 
che un giovane ricercatore straniero 
possa essere rapito, torturato e ucci-
so da criminali comuni, senza che gli 
apparati statali ne sappiano nulla. 

Sparite 735 persone in 8 mesi 
Per comprendere a pieno il conte-
sto nel quale è maturato il delitto, 
occorre delineare il quadro politico 
e sociale dell’Egitto dei nostri gior-
ni. Tutto è cambiato con l’ascesa al 
potere dell’attuale presidente della 
Repubblica ed ex Capo di Stato mag-
giore dell’esercito, che nel luglio 
del 2013 rovesciò il governo Mor-
si con un colpo di stato militare. Il 
regime instaurato da Al Sisi è spie-
tato nei confronti di tutti i cittadini 
sospettati di essere dissidenti o op-
positori, tanto che la sparizione di 
Regeni non rappresenta affatto un 
caso isolato. Una commissione in-
dipendente egiziana, diretta da un 
ex ricercatore di Amnesty Interna-
tional, Mohammed Lotfy, stima 
che nel Paese, negli ultimi otto 
mesi, siano sparite 735 persone. 
Gli obiettivi individuati dagli ap-
parati statali vengono prelevati da 
agenti della sicurezza per strada, a 

casa, sul luogo di lavoro o a scuo-
la, e portati in centri di detenzione 
sia ufficiali che non, dove vengono 
reclusi all’insaputa dei familiari, 
senza poter comunicare con avvo-
cati e senza comparire di fronte a 
un giudice. Alcuni riappaiono dopo 
settimane o mesi con segni di tor-
tura e maltrattamenti, ma di 498 
persone che risultano attualmente 
scomparse, al momento non si sa 
nulla. In larga parte sono individui 
accusati di appartenere alla Fratel-
lanza Musulmana o considerati dei 
dissidenti laici, in quanto attivisti 
di sindacati indipendenti o di or-
ganizzazioni politiche non in linea 
con il governo Al Sisi.

La vicenda Regeni presenta mol-
ti punti in comune con il fenomeno, 
sempre più diffuso, delle sparizio-
ni in Egitto. Il giovane ricercatore, 
come emerge dai suoi articoli, era 
entrato in contatto con realtà dei 
sindacati indipendenti e in alcune 
occasioni ha scritto dei resoconti 
piuttosto critici nei confronti del go-
verno Al Sisi. Dati di fatto che hanno 
suggerito diverse ipotesi sulle circo-
stanze che hanno portato alla sua 
morte: inizialmente si è pensato che 
potesse essere stato scambiato per 
una spia dai servizi segreti egiziani, 
poi che ci fosse un nesso con gli ar-
ticoli anti-governativi pubblicati in 
Italia, infine si è fatta larga la pista 
di uno scontro interno agli apparati 
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L’Egitto umilia l’Italia: falsità 
e bugie sulla morte del 
giovane ricercatore italiano

casoIl
Regeni

Il governo egiziano punta il dito 
contro la criminalità comune, ma 
la convinzione in Italia e nel resto 
dell’Occidente, è che vada ricercata 
nell’ambito degli apparati statali

Dal colpo di 
stato militare nel 
2013, il regime 
instaurato da Al 
Sisi è spietato nei 
confronti di tutti i 
cittadini sospettati 
di essere dissidenti 
o oppositori

Stefano Buda
Da Roma

egiziani, tra settori della polizia 
e della burocrazia statale da una 
parte, servizi e governo dall’altra, 
nell’ambito del quale Regeni avrebbe 
fatto da agnello sacrificale. 

Quel che è certo è che il modus 
operandi non è quello di un banale 
caso di criminalità comune. Secondo 
le ultime indiscrezioni filtrate attra-
verso i corrispondenti dell’agenzia 
Reuters, che hanno citato fonti di 
polizia e intelligence, Regeni sarebbe 
stato arrestato dalla polizia egiziana 
la sera della sua scomparsa e poi tra-
sferito in un compound gestito dai 
servizi di sicurezza interni. Natural-
mente mancano ulteriori riscontri, 
ma la reazione delle autorità egiziane 
la dice lunga sul nervosismo che aleg-
gia al Cairo, visto che due giornalisti 
dell’agenzia sono stati fermati poche 
ore dopo la diffusione della notizia e 
successivamente rilasciati.

Nonostante il caso Regeni ab-
bia suscitato un dibattito sia in 
Egitto che in Europa e negli Stati 
Uniti, le relazioni politiche ed e-
conomiche non hanno scalfito di 
un millimetro la posizione di for-
za di Al Sisi che, anzi, di recente 
ha stretto nuovi accordi economi-
ci e strategici con l’Arabia Saudita 
e si appresta a siglare un’intesa per 
nuove commesse, anche militari, 
con la Francia di Hollande. L’Italia 
non è riuscita ad incassare il so-
stegno degli Stati amici, nell’ottica 
di isolare Al Sisi a livello interna-
zionale: il risultato è che il regime 
egiziano, anziché sentirsi sotto 
pressione, riceve nuovo ossigeno e 
nuove risorse. Non resta che atten-
dere i nuovi sviluppi, a partire dalla 
risposta del Cairo, che sarà preve-
dibilmente negativa, alla nuova 
richiesta di rogatoria presentata 
dalla Procura di Roma.   
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A sétima parada da 
viagem de ComunitàI-
taliana às 20 regiões do 
Belpaese é na Emília-

-Romanha, coração pulsante da 
Itália centro-setentrional, povoa-
da por quatro milhões e meio de 
habitantes. Sua capital é Bolonha, 
a cidade da Torre dos Asinelli, fa-
mosa por seus 47 quilômetros de 
pórticos e por suas esplêndidas 
praças. Reúne diversos lugares re-
nomados, como Rimini e a costa 
romagnola, as cidades ducais Parma 
e Modena, a Ferrara dos Estensi e 
a Ravenna bizantina, sem esquecer 
os mil burgos encantados, a planície 
padana e o Appennino. Muito rico 
também seu patrimônio enogastro-
nômico, começando pelos tortellini, 
pelo parmesão e pelo molho à bo-
lonhesa. A Emília-Romanha é ainda 
uma imensa forja de talentos: entre 
muitos, deu à luz Giuseppe Verdi, 
Arturo Toscanini, Ludovico Arios-
to e Piero Della Francesca, Federico 
Fellini, Michelangelo Antonioni, 
Luciano Pavarotti e Zucchero e, 
ainda, a Giorgio Armani, Lucio 
Dalla, Vasco Rossi, Ligabue e Gian-
ni Morandi, entre tantos outros. 
O secretário regional do Turismo, 

Andrea Corsini, apresenta a Emília-
-Romanha em detalhes aos leitores.

— Eu começaria justamente 
pela Via Emília, a milenar estrada 
romana que, além de dar, caso único 
em nosso país, seu nome a uma in-
teira região, a atravessa por inteiro, 
de sul a norte, funcionando como 
uma verdadeira ligação entre suas 
tantas excelências. Ao longo desta 
estrada, os ecos da história e do pas-
sado misturam-se às excelências da 
contemporaneidade. Ao percorrê-
-la, cruzamos as nossas 10 cidades 
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as almas da

O secretário de Turismo da região Andrea Corsini 
acompanha Comunità rumo à descoberta do território, 
cuja vocação para a hospitalidade é histórica, com uma 

grande diversidade de atrações

Todas
Emília-

Romanha
Stefano Buda

 

artísticas, baús de obras-primas 
que ostentam o reconhecimento da 
Unesco, uma história e uma cultura 
milenares. Ao mesmo tempo, atra-
vessamos uma Motor Valley única 
no mundo, que sedia marcas como 
Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pa-
gani e Ducati — introduz Corsini. 

A oferta é ampla:
— São incontáveis os museus e 

as coleções privadas. A nossa ofer-
ta termal conta com 26 centros 
em 19 lugares atraentes, o nos-
so Appennino no inverno oferece 
300 quilômetros de pistas em 15 
estações de esqui e, no verão, pro-
põe aos apaixonados por trekking 
a descoberta de dois parques na-
cionais, o Parque das Florestas 
Casentinesi e Monte Falterona e 

Rimini (acima) é 
a cidade natal do 
cineasta Federico 
Fellini. Já a capital 
Bolonha (ao lado) é 
conhecida por três 
apelidos: la Dotta, la 
Grassa e la Rossa  
(a sábia, a gorda 
e a vermelha), por 
ser a sede da mais 
antiga universidade 
do mundo ocidental, 
ter uma culinária 
abundante e ter 
sido construída 
com tijolos de 
cor vermelha, 
cor que também 
pode se referir ao 
pensamento político 
de boa parte dos 
habitantes

comunitàitaliana  |  maio 201624 25maio 2016 |  comunitàitaliana



Campigna, e o Parque Tosco-Emi-
liano, além de 12 parques regionais 
e 13 reservas naturais — enumera.

Não falta mar, que banha a Cos-
ta Romanhola — que foi, durante 
décadas, um dos símbolos da dolce 
vita italiana. 

— Podemos contar com 110 
quilômetros de praias e com um to-
tal de 15 parques de diversão para 
famílias, o que representa um recor-
de europeu. Completam o quadro 
um esplêndido interior a ser desco-
berto, rico em burgos, fortalezas e 
castelos, e um calendário repleto de 
eventos que, durante todos os me-
ses do ano, é animado por festivais, 
shows, feiras de setor, mostras, fes-
tas e muito mais — lembra Corsini.

Parmigiano reggiano e 
presunto de Parma à mesa
Uma citação especial merecem as 
excelências enogastronômicas que, 
na Emília-Romanha, possuem um 
papel de absoluto destaque.

— A nossa enogastronomia típi-
ca, com 43 produtos DOP, de origem 
protegida, e IGP, de indicação geo-
gráfica protegida, está em primeiro 
lugar na escala nacional e pode con-
tar com campeões como Parmigiano 
Reggiano e o presunto de Parma — 
faz questão de ressaltar o secretário. 

Um ponto forte que pode re-
velar-se uma alavanca decisiva 
também do ponto de vista turístico, 
pois a enogastronomia típica está 
se tornando cada vez mais moti-
vação para uma viagem, sobretudo 
se considerarmos que cerca de um 
terço das despesas dos italianos e 
dos estrangeiros que passaram as 
férias no país em 2015, ou seja, 26 
bilhões de euros, destinou-se à me-
sa de restaurantes e às compras de 
produtos enogastronômicos. Um 
item do orçamento para as férias 
“que superou até mesmo a hospe-
dagem”, observa Corsini.

À mesa, a região da cantora Lau-
ra Pausini tem para todos os gostos, 
bolsos e estilos de consumo. O vi-
sitante pode conhecer o melhor da 
gastronomia local em restaurantes 

situações extraordinariamente emo-
cinantes e diferentes entre si, como 
fazer uma imersão completa na vida 
e no universo artístico de persona-
gens de fama mundial, como Verdi 
e Fellini; experimentar a melhor co-
zinha tradicional ou talvez sentar-se 
à mesa de um dos 50 melhores res-
taurantes do mundo, como o La 
Francescana de Modena, premiado 
com três estrelas Michelin. E, depois, 
dirigir uma Ferrari ou ir conhecer o 
rio Pó de bicicleta. Pode passear por 
Bolonha, onde se encontram os pór-
ticos mais longos do mundo, ou fazer 
yoga na praia, durante a aurora, en-
quanto o sol nasce — afirma.

Experiências absolutamente 
únicas e, “no entanto, ligadas pela his-
tórica vocação para a hospitalidade de 
nossa terra e dos nossos operadores 
turísticos, que faz o visitante sentir-
-se mimado e bem-vindo”. Com uma 
oferta tão heterogênea, fica difícil 
identificar um único público turístico 
ao qual se dirigir: 

— Mais que difícil, é impossível. 
O turista contemporâneo concentra 
em si muitos interesses diferentes, 

das férias ativas à enogastronomia, 
da arte e cultura ao espetáculo e à 
diversão noturna, passando pelo 
bem-estar termal. Por isso, quando 
vamos promover nosso território em 
mercados específicos, valorizamos 
vários aspectos das férias passadas 
na Emília-Romanha. 

Os dados sobre os fluxos turís-
ticos parecem confortantes para a 
administração local. Em 2015, foram 
registradas mais de 8,8 milhões de 
chegadas, o que representa um au-
mento de 5,1% em relação a 2014. 
Os 46 milhões de presenças turísticas 
traduzem-se em uma média de mais 
de cinco dias de pernoite por turista. 

A tendência positiva foi deter-
minada sobretudo pela retomada 
da demanda italiana. 

— Sob esse aspecto, as che-
gadas aumentaram em 6,9% e as 
presenças em 4,8%, mas também o 
mercado estrangeiro fez sua parte, 
como confirmam o +4,2% de chega-
das e o +3,3% de presenças, mesmo 
sem o movimento turístico russo, 
que teve uma queda de cerca de 40% 
por causa da conjuntura econômica 
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negativa dos últimos tempos — re-
vela o secretário, acrescentando que 
a presença brasileira ainda é discre-
ta: os últimos dados relatam 25.263 
chegadas e 67.070 presenças, com 
2,6 dias de permanência média nos 
hotéis locais. 

O único problema poderia ser 
representado por uma pequena né-
voa sobre a costa romanhola, cuja 
estrela não parece brilhar mais co-
mo nos tempos áureos. Os números 
mostram recuperação, porém ainda 
estão distantes dos hotéis lotados 
de décadas atrás. 

— Na verdade, não falaria em 
névoa, mesmo porque a nossa Costa 
Adriática fechou o ano com um au-
mento de 5,9% de chegadas e de 3,2% 
de presenças. Todos as localidades da 
costa registraram uma volta dos italia-
nos e, no que diz respeito aos turistas 
estrangeiros, registrou-se a retomada 

do mercado alemão (+3,5%), com auges de +9% de deman-
da extra hoteleira de língua alemã para os locais de férias 
dos Lidi Ravennati e de Comacchio, além de um aumento 
das chegadas da Suíça (+4,9%) e da França (+6,3%). 

Meta é aumentar a  
participação do turismo no PIB
No geral, de qualquer modo, o turismo assume um con-
siderável destaque na economia da região: é, realmente, 
um item que tem um peso no PIB da Emília-Romanha, 
de 8,7%, correspondente a cerca de 10 bilhões de euros. 
O objetivo atual é fazer este item chegar a 10%, afirma 
Corsini. Para tanto, o governo lançou a marca única “Via 
Emilia, Experience The Italian Lifestyle”. 

— Com ela, promovemos os vários componentes 
de nossa oferta, da Motor Valley à enogastronomia, o 
bem-estar termal e a Costa Romanhola. Temos pro-
postas de estadia ad hoc, com a marca do turismo 
experiencial e do Italian Style, com os territórios e as 
excelências turísticas intimamente ligados entre si. 

Conectar os territórios às excelências turísticas é 
também a abordagem que caracteriza a nova lei regio-
nal de organização turística, uma medida recente com 
a qual pretende-se “responder às mutações do mercado 
turístico internacional, interceptando os desejos dos 
novos viajantes contemporâneos”. 

Iniciativas procuram  
atrair o visitante brasileiro
A administração emiliano-romanhola olha com grande in-
teresse também para o mercado brasileiro, para o qual já 
partiram várias iniciativas. 

— Participamos com os nossos operadores das princi-
pais feiras turísticas do Brasil, da Abav-Feira de Turismo 
das Américas ao Wtm Latin America, e organizamos 
tours educativos, dirigidos aos operadores turísticos 
brasileiros. Além disso, hospedamos periodicamente ve-
ículos de comunicação brasileiros. Por exemplo, durante 
o Blogville, o nosso projeto nascido em 2012 e dedi-
cado aos travel bloggers do mundo inteiro, recebemos 
Cláudia Beatriz, fundadora da RBBV, a rede brasileira 
dos bloggers de viagem, e, em fevereiro passado, hos-
pedamos a equipe de Car and Driver TV, um programa 
da Band que apresenta as excelências automobilísticas 
mundiais e que veio conhecer o nosso Motor Valley. 

O ano de 2016  é realmente um ano de celebrações para 
os amantes dos motores Made in Emilia: festejam-se os 100 
anos do nascimento do fundador da Lamborghini, Ferruc-
cio Lamborghini, os 50 anos do Lamborghini Miura, os 90 
anos da Ducati, e o nascimento, em San Cesario sul Panaro, 
da nova fábrica Pagani, que abriga o museu da empresa

A presença de muitos imigrantes e oriundos no 
Brasil pode representar um recurso em termos turís-
ticos, pois “são pessoas orgulhosas de suas raízes, que 
mantêm uma forte ligação com o Belpaese e que cer-
tamente favorecem a difusão da cultura italiana nos 
lugares em que vivem”, define o secretário.

O assessor ainda não visitou o país sul-americano, 
mas confessa que é uma de suas metas prioritárias. 

— Espero ir muito em breve. Sou um amante do 
futebol e uma viagem ao país, para mim, não pode dei-
xar de incluir uma visita ao lendário Maracanã, um dos 
templos do futebol mundial. A floresta tropical, o Rio 
de Janeiro e a mítica praia de Ipanema, as Cataratas do 
Iguaçu, a arquitetura portuguesa do século XVII e as 
obras de Oscar Niemeyer geram em seu conjunto uma 
alquimia extremamente fascinante, que eu gostaria 
muito de conhecer — suspira Andrea Corsini.   

“A nossa enogastronomia 
típica, com 43 produtos 

DOP e IGP, está em 
primeiro lugar na 

escala nacional e conta 
com campeões como o 
Parmigiano Reggiano”

típicos ou estrelados, nas feiras de 
produtores e na Enoteca Regional.

— A oferta do Food Valley da 
Emília-Romanha é uma oferta única 
em seu setor, que atrai cada vez mais 
turistas, sobretudo os estrangeiros 
que buscam coisas típicas, tradição e 
sabores autênticos, enriquecidos pe-
lo rico calendário de festas, mostras, 
mercados e feiras — destaca o repre-
sentante do governo local.

A oferta heterogênea de 
atrações turísticas é o 
diferencial da região
A lista das atrações é de fato longa, 
mas perguntamos ao assessor qual 
é o verdadeiro diferencial em rela-
ção a outros lugares da península.

— Acho que o nosso principal 
ponto forte está na capacidade de 
oferecer férias a 360 graus, sob o 
signo do mais autêntico turismo 
da experiência. Na nossa região, 
o hóspede tem condições de viver 

Entre os produtos 
mais apreciados da 
enogastronomia da 

Emília-Romanha, 
está o Parmigiano 

Reggiano e o 
presunto de Parma, 
produto renomado 

da cidade onde 
nasceu o compositor 

Giuseppe Verdi, ao 
qual é dedicado um 

teatro em Busseto, na 
província de Parma

A marca dos carros 
de luxo Lamborghini, 
renomada em todo o 

mundo, foi fundada 
em 1963 pelo 

bolonhês Ferruccio 
Lamborghini, falecido 

em 1993
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Pouco conhecida, a 
imigração italiana em 

Goiás deixou uma herança 
importante que os 

descendentes preservam 
graças ao empenho de 
associações, escolas e 

festivais culturais

oriundosOs
deGoiás

“É notável que a influência italiana 
em Goiás impulsione a criação de 
escolas destinadas ao ensino de 
língua, de associações voltadas à 
preservação das tradições italianas 
no estado, bem como feiras e festivais 
artísticos, culturais e gastronômicos”
Luís Cesar Bueno (PT), deputado estadual e autor 
de projeto de lei que instituiu o Dia Estadual das 
Tradições Italianas em Goiás, em 25 de abril

coMunidadE

A Itália inteira caberia 
no estado de Goiás e 
ainda sobraria espa-
ço. Quem imaginaria 

que, no Centro-Oeste brasileiro, se 
esconde uma pequena Itália que, 
através de seus descendentes, ainda 
conserva as tradições dos primei-
ros imigrantes que ali chegaram a 
partir de 1891? Apesar da grande 
maioria dos italianos terem se dire-
cionado originariamente para o sul 
e o sudeste do país, a presença em 
solo goiano foi importante e inclu-
sive deu origem a um importante 
município chamado Nova Veneza, o 
primeiro do estado a abrigar oficial-
mente uma colônia de italianos em 
1912. Mais tarde, outras levas for-
maram colônias italianas, ocupando 
várias cidades, como Goiânia, Rio 
Verde, Brazabrantes e Anápolis. 

Muitos foram os italianos que 
marcaram a história goiana, como o 
pintor e missionário Frei Giuseppe 
Confaloni, originário da província 
de Viterbo, que em 1950 se mu-
dou para Vila Boa, onde introduziu 

a técnica do afresco e mais tarde 
se tornou um dos fundadores da 
Escola Goiana de Belas Artes. Atra-
vés das suas aulas, influenciou uma 
geração inteira de artistas. Outra 
personalidade relevante foi o pro-
fessor italiano Egídio Turchi que, 
da Toscana, emigrou com a família 
para o Brasil. Em 1944, radicou-se 
em Goiânia, onde fundou a primei-
ra Faculdade de Filosofia, Ciência e 
Letras da Universidade Federal de 
Goiás (UFG). A influência da cultu-
ra italiana é visível na culinária, na 
música e na religião católica, através 
das missas celebradas em italiano. 

Há 28 anos, associação 
divulga a cultura italiana 
através da música
Desde 21 de agosto de 1988, a As-
sociazione Italiana di Goiás (AIGO) 
reúne imigrantes, descendentes e 
simpatizantes, promovendo even-
tos como jantares, jogos, missas 
e saraus. Atualmente, a entidade 
conta com mais de 250 associados, 
mas está sempre aberta para rece-
ber novos integrantes. 

— Podem participar da AIGO ci-
dadãos de qualquer nacionalidade, 
raça ou religião, desde que imbuídos 
de nossos objetivos, ideias e prin-
cípios de fraternidade e amizade 
— explica à Comunità o presidente 
recém-eleito para o triênio de 2016 a 
2019, Angelo Mauro Antinarelli, an-
teriormente diretor administrativo. 

Entre os objetivos da nova dire-
toria, Antinarelli destaca a promoção 
e o apoio de intercâmbios entre ita-
lianos e adeptos da cultura italiana; 

a reabertura do extinto vice-consula-
do italiano em Goiânia para oferecer 
serviços burocráticos referentes à 
situação jurídica dos italianos e a pro-
moção de atividades de assistência 
social e beneficente, especialmente 
idosos e marginalizados. 

Além dos encontros culturais 
realizados mensalmente — denomi-
nados Terça Cultural Ítalo-Brasileira e 
de um curso básico gratuito de italiano 
ministrado pelo professor e escritor 
Emílio Vieira das Neves — o princi-
pal projeto da AIGO é o Coro Italiano 
Toscanelli, criado no ano 2000 em 
ocasião da comemoração dos 50 anos 
da imigração italiana no Centro-Oes-
te. O nome é uma homenagem aos 
tripulantes do navio Paulo Toscanelli, 
que trouxe os primeiros imigrantes 
para o Brasil Central. 

— O Coro Toscanelli é hoje com-
posto por italianos, seus descendentes 
e amantes da música e da língua ita-
liana, que buscam, em suas melodias, 
com simplicidade despretensiosa, 
a paz e a harmonia, relembram a 
terra querida, elevam sentimen-
tos, recriam paixões e transmitem 

ternura — conta a simpática coorde-
nadora cultural do Coro Toscanelli e 
da AIGO, Graça Antinarelli. 

Seu repertorio é composto não 
apenas de músicas tradicionais e 
folclóricas, mas também de canções 
eruditas e modernas . Os coralistas 
se reúnem semanalmente às ter-
ças-feiras. A senhora Antinarelli 
considera a AIGO uma associação 
heroica, pois não possui incentivos 
ou patrocínios nem da Itália nem 
do Brasil: mantém-se com peque-
nas contribuições e do resultado 
financeiro de seus eventos. 

Nova Veneza sedia no 
próximo mês a 12ª edição 
do Festival Italiano 
A mais de nove mil quilômetros da 
Itália, existe um pequeno municí-
pio cujos habitantes são chamados 
de venezianos. O nome da cidade 
não poderia ser outro: Nova Vene-
za, em homenagem à terra natal dos 
fundadores. Os irmãos João, Cesá-
rio e Joaquim Stival, originários de 
Veneza, ao chegarem a Goiás, se depa-
raram com uma natureza sem igual, 
onde existia muita terra boa para cul-
tivo. Ali, decidiram adquirir a fazenda 

de Manoel Ivo, doando 4,5 alqueires 
para a formação do patrimônio. Nas 
adjacências, viviam as famílias Lou-
res, Sousa, Alvez, Santos, Ferreira, 
Vargas, Peixoto, Constantino e Fa-
quim. Em 1924, Bosco e Bisinoto, 
com o fundador, foram os primeiros 
habitantes do povoado, inicialmente 
conhecido como colônia dos italianos. 

Atualmente, em Nova Veneza, 
residem 300 oriundos que resgatam 
a sua identidade italiana através de 
várias iniciativas, como o ensino da 
língua italiana nas escolas municipais 
e o Festival Italiano de Gastronomia 
e Cultura,  que esse ano chega à sua 
12ª edição, entre 2 e 5 de junho. En-
tre suas atrações, há o Carnaval de 
Máscaras, ao estilo dos carnavais 
venezianos, e um festival de massas 
com adaptações goianas que incluem 
queijos e temperos locais. Na edi-
ção do ano passado, muitas pessoas 
aproveitaram para comprar máscaras 
coloridas e participar do Baile de Más-
caras ao som de tradicionais músicas 
italianas e de marchinhas brasileiras 
com toques de italianidade. 

— Esperamos aproximadamen-
te 150 mil visitantes durante os 
quatro dias de evento, durante os 
quais toda a cidade se transforma, 
lembrando a herança que os imi-
grantes italianos deixaram em Nova 
Veneza — relatou à Comunità o 
secretário municipal de Cultu-
ra, Reinaldo Alves de Miranda.

O evento ainda conta com o 
apoio do governador Marconi Pe-
rillo, que também gosta de lembrar o 
seu “sangue italiano”. Ele considera 

Nova Veneza um exemplo para os 
outros municípios, pois é possível 
“se distinguir com a própria cultu-
ra e suas particularidades”, além de 
acreditar na importância da valori-
zação da cultura e da tradição. 

Governo de Goiás  
institui o dia das tradições 
italianas no Estado
Mesmo sem raízes italianas, o de-
putado estadual Luís Cesar Bueno 
apresentou em novembro à Assem-
bleia Legislativa o projeto de lei para 
instituir o Dia Estadual das Tradi-
ções Italianas no estado de Goiás, 
a ser comemorado anualmente no 
dia 25 de abril. O governador de 
Goiás sancionou a lei, publicada em 
5 de maio no Diário Oficial.

Bueno, que também é historia-
dor, vê a lei como uma oportunidade 
de homenagear e valorizar a cultura 
italiana no estado, levando em consi-
deração a importância dos italianos 
na formação da cultura brasileira. 

De acordo com o deputado, a con-
tribuição dos italianos se destaca em 
todos os setores da sociedade goiana e 
brasileira, principalmente na mudan-
ça socioeconômica que os mesmos 
produziram no campo e nas cidades. 

— É notável que a influência 
italiana em Goiás impulsione e 
movimente a sociedade goiana à 
criação e à implantação de escolas 
destinadas ao ensino especializado 
de língua, à criação de associações 
civis voltadas à manutenção e à pre-
servação das tradições italianas no 
estado, bem como a edição de fei-
ras e festivais artísticos, culturais e 
gastronômicos — destacou Bueno. 

Graças à lei recém-sancionada, 
agora, todos os anos, o dia 25 de abril 
em Goiás será uma data que terá como 
foco a manutenção dos costumes e da 
tradição italiana no estado, além de 
reforçar o reconhecimento e a valori-
zação dos componentes estrangeiros 
que contribuíram para o processo de 
formação da identidade goiana.    

Stefania Pelusi
 

O engenheiro 
Angelo Mauro 

Antinarelli preside a 
Associazione Italiana 

di Goiás (AIGO) que 
reúne imigrantes, 

descendentes e 
simpatizantes da 

cultura italiana. Desde 
2000, conta com o 

Coro Toscanelli

Entre as atrações 
do Festival Italiano 
de Gastronomia e 
Cultura de Nova 
Veneza, o Carnaval 
de Venezia se 
destaca pelo Baile 
de Máscaras

O deputado Luís 
Cesar Bueno é 
autor do projeto 
de lei que instituiu 
o Dia Estadual das 
Tradições Italianas 
em Goiás
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Associazioni riunite a 
Roma, dove la Sala 
Fredda di via Buonar-
roti ha ospitato la 

prima assemblea congressuale del 
Forum delle Associazioni Italiane 
all’estero (Faim) cui, ad oggi, han-
no aderito 90 associazioni, in Italia 
e all’estero.

A fare gli onori di casa, a no-
me del Comitato promotore, 
Roberto Volpini, che ha citato il 
percorso iniziato due anni fa per “la 
necessità di dare rappresentanza 
all’associazionismo, così cambiato 
negli ultimi 20 anni”. Un cammino 
iniziato nel Cgie – con il documen-
to sull’associazionismo approvato 
dal consiglio generale – che ha por-
tato agli stati generali del luglio 
scorso, quindi alla costituzione del 
Forum a dicembre 2015 con un 
“atto costitutivo firmato da 20 as-
sociazioni e aperto a tutte le altre 
con l’intento di ripartire dal basso”. 
Un “cammino faticoso”, ha ricono-
sciuto Volpini, indirizzato “su due 
binari: autonomia e pluralismo”. 

“Chi siamo oggi? Oggi – ha sot-
tolineato – 90 associazioni hanno 
aderito formalmente al Faim, il 
prossimo consiglio direttivo dovrà 
decidere sulle altre 30 che ne hanno 
fatto richiesta oltre i limiti che ave-
vamo fissato”. L’impegno “forte” del 
Faim sarà “la costituzione dei forum 

paese, luoghi essenziali per far cresce-
re la rappresentanza in ogni Paese”. 
Il Faim – ha sostenuto, commosso – 
“pensa al futuro, vivendo il presente e 
ancorato non al passato, ma alla me-
moria delle esperienze fatte finora”. 

A Franco Narducci il compito di 
presiedere i lavori della prima parte 
dell’assemblea. Il Faim “è luogo di 
incontro e dibattito”, nato grazie ad 
un “lavoro enorme fatto per tenere 
insieme l’arco delle associazioni in 
Italia, ma soprattutto all’estero”, 
nate a seguito di “un esodo che ha 
coinvolto tutte le regioni italiane e 
che ha dato loro forma”. 

Tra i messaggi arrivati per l’oc-
casione anche quello del Presidente 
della Repubblica, Sergio Mattarella, 
secondo cui le associazioni “hanno 
storicamente svolto un ruolo cruciale 
di protezione, sostegno e assistenza” 
dei connazionali residenti all’estero 
“che, con il loro lavoro, hanno arric-
chito i Paesi che li hanno accolti”. Le 
associazioni, scrive ancora il Capo 
dello Stato, “hanno rafforzato il le-
game tra la Madrepatria” e quanti, 
all’estero “difendono l’identità cultu-
rale” ogni giorno. “Spero – conclude 
Mattarella - che il Faim permetterà 
di imprimere un rinnovato slancio 
alla attività” delle associazioni visto 
che “il loro operato oggi è quanto mai 
importante”. 

Auguri di buon lavoro e e-
strema disponibilità a lavorare 
insieme è stata confermata al Faim 
anche dal segretario generale del 
Cgie,Michele Schiavone, e dalla 
presidente della VII commissione, 
Maria Chiara Prodi, che parlano di 
“sfide comuni” e propongono una 

“Giornata di confronto e di stu-
dio” al Faim che è “un ulteriore 
segno di vitalità delle associazioni 
italiane all’estero”. 

I lavori sono quindi entrati nel 
vivo con la relazione di Pietro Lu-
netto (Belgio) “La Repubblica di 
tutti gli italiani: Costituzione, di-
ritti e lavoro dell’Italia migrante”. 

Con la riforma costituzionale, 
ha detto Lunetto, la rappresentanza 
degli italiani all’estero si ridurrà del 
30%, visto che non ci saranno più 
i senatori. “A 70 anni dalla Costi-
tuzione, restano inapplicati molti 
dei suoi principi costitutivi”, ha ri-
cordato. Se l’articolo 1 descrive la 
Repubblica come “fondata sul la-
voro”, è ormai chiaro a tutti che sta 
avvenendo “un nuovo esodo di gio-
vani connazionali, paragonabile a 
quello degli anni 60”, sotto gli occhi 
“indifferenti” del mondo politico. 

I dati ufficiali che parlano di 
100mila partenze l’anno scorso, 
non sono attendibili: “i dati de-
gli altri Paesi, quelli che di arrivo, 
dicono altro e cioè – ha spiegato 
Lunetto – che la cifra va almeno 
quadruplicata. Se per l’Italia in 
43mila nel 2015 sono emigrati in 
Germania, per la Germania sono 
arrivati 200mila italiani; stessa co-
sa per il Regno Unito: 40mila per 
l’Italia, 160mila per la Gran Breta-
gna i nuovi arrivati”. Senza contare 
l’Australia. Il flusso, dunque, si 
attesterebbe sulle 250/300mila 
partenze, “cioè come tra il 65 e il 70”. 
A fronte di questa situazione 

bisogna “Trasformare in opportu-
nità quelli che possono sembrare 
problemi: il 15% di popolazione 
migrante può costituire un ele-
mento di forza del nostro paese se 
la politica opera con lungimiran-
za”. C’è un “patrimonio umano che 
rivendica diritti, pronto a dare an-
cora di più di quanto fatto finora, 
ma deve essere ascoltato e servo-
no risorse”. 

“Credibilità unitarietà ed effi-
cacia” le direttrici che deve darsi 
il Faim che ha di fronte a sé due 
“paradigmi: la competizione gene-
ralizzata oppure la cooperazione 
tra le persone”. È quest’ultima che 
“crea l’associazionismo, entro cui 
nascono momenti di confronto”. 

La competizione, ha prosegui-
to Lunetto, “ha portato a presunte 
vittorie dell’Occidente che hanno 
creato i disastri di oggi”. 

Cioè i movimenti migratori 
che mettono in crisi l’Europa, ora 
ad un “bivio storico”. D’altronde 
le reti di Vienna o le concessioni 
per evitare la Brexit sono “segna-
li che ci dicono siamo già dentro 
un percorso di destrutturazione”. 
Un percorso che farà sì che “per 
un giovane italiano sarà più con-
veniente emigrare in Brasile che 
in Gran Bretagna; le espulsioni 
dal Belgio ci dicono che la libera 
circolazione riguarda solo mer-
ci e capitali, non le persone”. Vi 
deve quindi essere una “volontà 
politica condivisa” che consenta 
di “redistribuire le ricchezze” so-
stiene Lunetto prima di citare il 
rapporto Svimez e le cifre disa-
strose dell’occupazione al Sud. 

Il “contributo dalla diaspora i-
taliana può essere importante per 
evidenziare le contraddizioni, gli 
errori del Sistema Paese che vuo-
le rilanciare la crescita e lascia 
andare le energie migliori verso 
altri paesi”, sostiene Lunetto pri-
ma di denunciare “la cancellazione 
di risorse all’emigrazione e all’im-
migrazione, che significa perdere 
occasioni storiche per il Paese”.

Il Faim “nasce per lavorare in-
sieme come rete di associazioni, 
anche prescindendo dalla scarsa 
attenzione e nonostante l’indiffe-
renza del Paese. Cadono le braccia 
a sentire che sono le pensioni all’e-
stero a mettere nei guai l’Inps o che 
la riduzione dei fondi per gli italia-
ni all’estero ha rimodulato la spesa 
del governo. Mai che si ricordi del-
le rimesse che hanno permesso il 
pareggio di bilancio nel passato o 
le tante pensioni pagate dagli enti 
esteri agli ex emigrati rientrati in 
Italia”. D’altra parte “la memoria 
non è una virtù di questo Paese”. 

L’associazionismo “sopravvive 
se si adegua ai nuovi bisogni, in au-
tonomia e contando sulle proprie 
forze”, ha aggiunto Lunetto. Il Faim 
si “assume la responsabilità impor-
tante per superare divisioni e metodi 
che hanno influenzato il passato”. 

La cosiddetta “rappresentanza 
perfetta” formata da Comites, Cgie 
ed eletti all’estero “ha finito per as-
somigliare ad una riserva indiana” 
che indirizza le sue “energie solo 
per contenere i tagli ai capitoli di 
spesa” che finora hanno fatto ca-
po alla Farnesina. Ma, si è chiesto 
Lunetto, “se la nuova emigrazione 
porta 200mila persone fuori con-
fine, pensiamo che tutto questo 
possa essere appannaggio solo del 
Ministero degli esteri?”. Per que-
sto “un altro obiettivo del Faim 

coMunità

Un punto di riferimento 
per i nuovi migranti è 

nato a Roma

primi
passi
I

La Repubblica  
di tutti gli italiani:

del Forum

“Le associzione 
hanno rafforzato 
il legame tra la 
Madrepatria e 
quanti all’estero 
difendono 
l’identità culturale 
ogni giorno”
Sergio Mattarella, 

Presidente della Repubblica

sarà stringere alleanze e ampliare 
il ventaglio degli interlocutori isti-
tuzionali dei paesi di accoglimento 
e dell’Unione Europea”. Ci sono 
associazioni che “già operano in 
questa direzione”, quindi compito 
del Faim sarà “diffondere queste 
buone prassi e mettere in rete que-
ste esperienze”. 

Il Forum è “pluricentrico”, ha 
aggiunto Lunetto. Basta con le 
associazioni “troppo centralizza-
te”, sì alla riscoperta dei “valori 
fondanti” come “la solidarietà, la 
responsabilità collettiva, il sen-
so civico, la capacità di ascolto e 
relazione, la contaminazione cultu-
rale. No all’autoreferenzialità e alle 
presunzioni italo centriche”, ha am-
monito. “L’individualismo sfrenato 
ha messo radici anche all’interno 
dell’emigrazione italiana”. Ora oc-
corre essere “capaci di innovare, di 
innestare nelle associazioni le ener-
gie della nuova emigrazione” per 
“ricomporre il tessuto connettivo 
dell’emigrazione, superando le divi-
sioni del passato”. 

Le associazioni hanno un “pa-
trimonio di competenze e storie, 
che può essere la base per azioni 
nuove e dare un contributo all’e-
voluzione politico-sociale dei 
Paesi in cui viviamo”. 

Occorre “spostare la discus-
sione su un piano più alto, per 
esempio per utilizzare i fondi co-
munitari non spesi negli ultimi 
5 anni per il programma interre-
gionale 2016-2021”. Occorre una 
“nuova etica nelle relazioni inter-
nazionali, perché siamo ponti tra 
realtà diverse, perché sappiamo 
che emigrazione e immigrazione 
sono lo stesso fenomeno visto da 
due prospettive diverse”. 

“Conoscere la nuova emigra-
zione aiuterà il lavoro del Faim 
che vuole diventare un punto di 
riferimento per i nuovi migranti, 
per accompagnarli, coinvolgen-
do anche chi oggi non è dentro al 
Forum”, magari in un “incontro 
internazionale da programmare 
alla fine del 2016”. 

Da ultimo, Lunetto cita gli o-
biettivi organizzativi del Forum, 
“a cominciare dalla comunicazione 
interna ed esterna, con una piatta-
forma web”; e poi “diffondere buone 
pratiche a tutta la rete; strutturarsi 
anche informalmente per ambiti 
e aree di lavoro per valorizzare le 
tante competenze presenti nelle 
associazioni. Oggi – ha concluso 
– passiamo alla fase esecutiva del 
Forum per raggiungere gli obiettivi 
che ci siamo dati”.    

Manuela Cipollone
*Aise – da Roma

Schiavone, della Cgie, 
e Maria Chiara Prodi, 
propongono una 
giornata di confronto 
e di studio al Faim
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Aumentar a participação dos jovens. Esse foi 
o assunto principal que permeou a cerimô-
nia do 105º aniversário do Circolo Italiano 
de São Paulo. A noite do dia 16 de abril foi 

de comemoração para os visitantes do Salão de Festas, 
que, além de se reunirem com a comunidade, se atuali-
zaram sobre as novidades do local. A música ao vivo do 
show ‘Balliamocon Sergio de Rosa e Banda Italia’ ani-
mou o encontro, que reuniu 200 pessoas, no coração 
da capital paulista.

— Foi uma bela festa, com boa comida e bem fre-
quentada, e, neste ano, tivemos um marco, com o 
anúncio do novo estatuto para trazer uma nova fase 
ao Circolo Italiano de São Paulo. Vamos repensar as 
atividades com o que a sociedade pede. Quando foi 
fundado, em 1911, havia uma expectativa diferente; 
agora temos uma comunidade italiana no Brasil e seus 

descendentes. Com isso, nossa pre-
missa maior é trazer gente jovem 
— disse o presidente do Circo-
lo  Italiano, Bruno Sandin. 

Atualmente, o local conta com 
mais de 200 associados e a maioria 
deles tem mais de 70 anos. 

— Eles são muito importan-
tes, mas precisamos de jovens 
para perpetuar a tradição. O Cir-
colo já foi um clube social, depois 
socioesportivo, e hoje é um centro 
de referência da cultura italiana, 
com atividades para desenvolver 
a língua e arte do país — comple-
tou Sandin.

O cônsul geral da Itália em São 
Paulo, Michele Palla, também mar-
cou presença no encontro, entre 
sócios convidados e apreciadores. 
Diferente dos anos anteriores, nes-
sa cerimônia, devido ao movimento 
de impeachment, não houve pre-
sença de personalidades políticas.

— O trabalho de todos os di-
retores é realmente continuar a 
tradição e manter o Circolo Italiano 
vivo, para que nossos descendentes 
continuem frequentando o clube. 
O novo estatuto, cuja nova direto-
ria foi constituída de uma chapa, 
terá 15 conselheiros — enfatizou 

Norma Maradei, diretora social da 
entidade.

Cecília Maria Gasparini 
Manassero, que já foi a diversas ce-
rimônias de aniversário do Circolo, 
comentou que a confraternização 
“foi uma cerimônia simples, muito 
bem-feita, com um conjunto musi-
cal excelente e a tradicional comida 
do Circolo, que é um ícone dentro 
da comunidade italiana”. 

— Desta vez, não presencia-
mos discursos políticos, como 
nos anos anteriores, quando já 
houve  até a presença do pre-
sidente da Itália. Mas foi uma 
oportunidade de rever persona-
lidades, como o ex-presidente do 
Circolo, Giuseppe Cappellano, e 
sua esposa; além dos já citados côn-
sul e Bruno Sandin — completou. 

Durante a Segunda Guerra, 
clube foi fechado e o 
edifício, bloqueado
No cruzamento das avenidas Ipi-
ranga e São Luís, funciona um 
símbolo da história italiana, no 
Brasil. Inaugurado em 1911 e lo-
calizado na atual sede desde 1925, 
o local é conhecido por receber 
eventos importantes, como a co-
memoração do 75º aniversário 
do Conde Francesco Matarazzo 
(1928), ou recepções  em  honra de 
personalidades famosas, como os 
pilotos do esquadrão “Sorci Verdi”, 
comandado pelo coronel AttilioBi-
seo e pelo Cap . Bruno Mussolini 
(1937), entre outros.

Em 1942, como resultado de 
leis devido à guerra, a Assembleia 
Geral decidiu suspender tempora-
riamente as atividades do clube. 
Algum tempo depois, ainda em 
plena Segunda Guerra, o edifício 
foi bloqueado pelas autoridades e 
permaneceu fechado até agosto de 
1950. O confronto termina e, em 
novembro de 1950, é concedido 
ao clube o primeiro alvará de fun-
cionamento. A sede é restaurada 
e, em 1952, foi sede de uma festa 
em honra aos aspirantes do navio 
Amerigo Vespucci. Ficou, então, de-
cidido demolir a velha construção e 
construir um edifício moderno que 
terá o nome de Edifício Itália.

Em 18 de abril de 1966, a sede 
foi oficialmente inaugurada. O Edi-
fício Itália tem 46 andares e 156 
metros de altura e foi, durante anos, 
o edifício mais alto da América em 
concreto armado. Atualmente, as 
atividades da sede social, incluem 
restaurante, bar, vídeo clube, sala 
de jogos, biblioteca, sala de leitura 
e bilhar.   

Busca por 
renovação
Circolo Italiano de São Paulo 
completa 105 anos e anuncia 
mudanças para atrair a juventude

coMunidadE

Caroline Pellegrino
 

La storia di Peppino Impa-
stato è una storia amara 
ma bella, una di quelle sto-
rie che fanno sentire fieri 

di essere italiani, una di quelle storie 
che aiutano ad assaporare il piacere 
dell’onestà, del coraggio e della ri-
bellione alle ingiustizie. Una storia 
che nonostante l’epilogo tragico, 
consumatosi in Sicilia il 9 maggio di 
38 anni fa, è diventata un simbolo 
di vittoria e di speranza. Peppino, 
come lo chiamavano tutti, nasce a 
Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 
gennaio 1948. Figlio di Felicia Bar-
tolotta e Luigi Impastato, proviene 
da una famiglia bene inserita negli 
ambienti mafiosi locali: una sorella 
del padre ha sposato il capomafia 
Cesare Manzella, considerato uno 
dei boss che individuarono nei 
traffici di droga il nuovo terreno di 
accumulazione di denaro. Lo zio e 
altri parenti sono mafiosi e anche 
il padre, per le stesse ragioni, era 
stato inviato al confino in epoca fa-
scista. Peppino, però, non si lascia 
assorbire dall’ambiente familiare, 
rompe i rapporti con il padre, che 
lo caccia di casa. Inizia a frequenta-
re gruppi di ispirazione socialista e 
comunista, insieme ad altri giovani 
fonda un giornale che dopo alcuni 
numeri sarà sequestrato e si unisce 
alle proteste degli edili e dei disoc-
cupati siciliani. 

Nel 1975 costituisce il gruppo 
“Musica e cultura”, che organizza di-
battiti, cineforum, attività musicali 
e teatrali, mentre l’anno successivo 
fonda Radio Aut, una radio libera, 
autofinanziata, per mezzo della 
quale inizia a denunciare i delitti 
dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, sca-
gliandosi in particolare contro il 
boss Gaetano Badalamenti, per-
sonaggio di spicco di Cosa Nostra. 
Non sono scelte facili, in un paesino 
di circa 10 mila abitanti, con il capo-
mafia vive a pochi passi da casa sua. 

Ma Peppino ha coraggio ed è bravo. 
Si serve di un linguaggio fresco e ir-
riverente, ironico e dissacrante. Nel 
seguitissimo programma radiofoni-
co Onda pazza ricorre alla satira per 
sbeffeggiare mafiosi e politici collu-
si: Tano Badalamenti, ad esempio, 

diventa “Tano seduto”, che svolge i 
suoi loschi affari in quel di “Mafio-
poli”. Radio Aut diventa un punto 
di riferimento per i giovani del po-
sto, che sognano una Sicilia diversa 
e migliore, libera dal malaffare. 

In piena campagna 
elettorale per Democrazia 
Proletaria, Peppino  
viene ucciso
Nel 1978 Peppino si candida alle 
elezioni comunali nella lista di De-
mocrazia Proletaria: riceve diversi 
avvertimenti e intimidazioni, che 
puntualmente ignora. Nella notte 
tra l’8 e il 9 maggio, in piena cam-
pagna elettorale, viene ucciso. I 
suoi assassini, nel tentativo di scre-
ditarne l’immagine, pongono una 
carica di tritolo sotto il suo corpo, 
adagiato sui binari della ferrovia, 
indirizzando le indagini verso le i-
potesi di un attentato terroristico 
finito male o del suicidio. La gente 
di Cinisi, però, sa bene che la veri-
tà è un’altra e poche ore dopo, alle 
elezioni, scrive il nome di Peppino 
sulla scheda elettorale, eleggen-
dolo simbolicamente in Consiglio 
comunale. Le indagini in un pri-
mo tempo vengono archiviate. In 
seguito, grazie alle rivelazioni del-
la madre e del fratello di Peppino, 
che rompono apertamente con la 
parentela mafiosa, e al materiale 
fornito dal Centro siciliano di docu-
mentazione, fondato dai compagni 
di militanza della vittima, l’inchie-
sta viene riaperta ed è accertata la 
matrice mafiosa del delitto. 

Molto tempo dopo Gaetano 
Badalamenti viene condannato 
all’ergastolo come mandante dell’o-
micidio. Peppino Impastato diventa 
uno dei simboli più potenti dell’an-
timafia: gli vengono dedicati libri, 
film e canzoni. In tutta Italia ci sono 
scuole, biblioteche, piazze, strade, 
parchi, circoli e associazioni che por-
tano il suo nome. Il 15 maggio 2010 
la chiave della casa di Gaetano Bada-
lamenti viene consegnata al primo 
cittadino di  Cinisi e al termine del 
corteo per ricordare il trentadue-
simo anniversario della morte di 
Peppino, il sindaco dona la chiave 
dell’immobile all’Associazione Cul-
turale Peppino Impastato di Cinisi, 
in prima linea nell’attività contro la 
mafia. Il 7 dicembre 2012, inoltre, la 
casa è riconosciuta bene culturale 
come “testimonianza della storia 
collettiva e per la sua valenza sim-
bolica di esempio di civiltà e di lotta 
alla mafia”. La sua morte ha fatto 
germogliare idee e azioni. E’ questa 
la sua più grande vittoria.  

Simbolo 
dell’antimafia
Siciliano ribelle che rise in faccia alla mafia, 
Peppino Impastato venne ucciso il 9 maggio 1978 
e oggi in tutta Italia ci sono scuole, piazze, strade, 
parchi e associazioni che portano il suo nome

Stefano Buda
 

A Peppino Impastato 
vittima di un attentato 
mafioso sono state 
dedicate diverse iniziative, 
tra cui il film I cento passi di 
Marco Tullio Giordana e la 
canzone omonima al film 
dei Modena City Ramblers

Storia
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Sono passati sessantasette anni esatti dal gior-
no della strage di Superga, ma il ricordo di 
quel che accadde è ancora vivo nella memoria 
collettiva degli appassionati di calcio e di tutti 

gli italiani. È il 4 maggio 1949 quando il trimotore Fiat 
G212 delle Avio Linee Italiane decolla dall’aeroporto 
di Lisbona. A bordo c’è la squadra di calcio del Tori-
no. Non è semplicemente il Torino, è anche la colonna 
portante della nazionale italiana ed è soprattutto la 
squadra che passerà alla storia come il Grande Torino, 
capace di vincere cinque scudetti e una Coppa Italia tra 
il 1942 e il 1949, con la prospettiva di dominare la sce-
na ancora per molti anni. 

La sera prima di ripartire, i granata, allenati dai 
tecnici Egri Erbstein e Leslie Lievesley, sono stati im-
pegnati a Lisbona in un’amichevole contro il Benfica. 
Gli italiani hanno perso per 4-3, ma sono usciti co-
munque vincitori, avendo onorato una promessa che è 
al contempo un omaggio al capitano portoghese Fran-
cisco Ferreira, in procinto di abbandonare il calcio e 
un’iniziativa di beneficenza, visto che l’intero incasso è 
stato devoluto allo stesso Ferreira, alle prese con gravi 
problemi economici. A volere quell’amichevole è stato 
soprattutto Valentino Mazzola, il capitano dei capita-
ni, giocatore simbolo del Grande Torino: nel febbraio 
precedente, quando la nazionale italiana ha battuto il 
Portogallo 4 a 1, Ferreira e Mazzola si sono incontrati e 
parlati, impegnandosi ad organizzare la partita. 

Il presidente granata Ferruccio Novo era contrario, 
non voleva distrazioni in vista della finale di campio-
nato, ma Mazzola riuscì a strappargli una promessa:

— Se non perdiamo a Milano contro l’Inter, andia-
mo in Portogallo.

A San Siro finisce zero a zero, per i granata è quasi 
scudetto e Novo è costretto a mantenere la promessa. 
Due giorni dopo è il 2 maggio e si parte per Lisbona. Al-
la spedizione portoghese partecipano tutti i giocatori 
più rappresentativi: Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino 
Ballarin, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, 
Grezar, Loik, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ossola, 

Rigamonti e Schubert. Assenti sol-
tanto il difensore Tomà, bloccato a 
Torino da un infortunio al menisco, 
il baby prodigio Giuliano, alle prese 
con una banale influenza e un deluso 
Gandolfi, portiere di riserva al quale 
viene preferito Dino Ballarin, grazie 
alle pressioni esercitate dal fratello di 
quest’ultimo, Aldo Ballarin, sul pre-
sidente Novo. Il patron della società 
granata resta invece in Italia perchè 
febbricitante. Tommaso Maestrelli, 
che pur essendo un calciatore della 

Roma è stato invitato da Mazzola 
ad aggregarsi alla squadra in vista 
dell’amichevole, non fa in tempo a 
rinnovare il passaporto. Defezioni 
e partecipazioni che si riveleranno 
delle imperscrutabili geometrie del 
destino, in grado di salvare la vita ad 
alcuni e farla perdere ad altri. Della 
comitiva fanno parte anche i diri-
genti Agnisetta, Civalieri e Bonaiuti, 
il massaggiatore Cortina e i giorna-
listi Renato Casalbore, fondatore di 
Tuttosport, Renato Tosatti della Gaz-
zetta del Popolo e Luigi Cavallero de 
La Stampa. Proprio Cavallero soffia 
il posto al c.t. della nazionale Vit-
torio Pozzo, che aveva avuto alcune 
incomprensioni con Novo. I membri 
dell’equipaggio sono il comandante 
Meroni e gli assistenti D’Inca, Bian-
cardi e Pangrazi.  

È previsto uno scalo all’aeropor-
to di Barcellona intorno alle 13: la 
squadra ne approfitta per pranzare 
e a tavola incontra i giocatori del 
Milan, che sono diretti a Madrid per 
giocare una partita contro il Real. 

— Loro erano stravolti, avevano 
già avuto un brutto trasferimento 
da Lisbona a Barcellona.Parlammo 
pochi minuti, poi ognuno si dires-
se verso il proprio aereo — dirà in 
seguito il calciatore milanista  Ric-
cardo Carapellese.

Terminato il rifornimento di car-
burante, infatti, i giocatori del Torino 
risalgono sul trimotore Fiat G212, 
che decolla alle 14.50, per effettuare 
il secondo ed ultimo tratto del volo: 
nei piani iniziali l’aereo avrebbe do-
vuto raggiungere Milano Malpensa, 
dove i giocatori avrebbero trovato il 
celebre “Conte Rosso”, il pullman che 
li accompagnava sempre in trasferta, 
ma il comandante decide di punta-
re direttamente su Torino. La rotta 
segue Cap de Creus, Tolone, Nizza, 
Albenga e Savona, dove l’aereo vira 
verso nord per raggiungere la città 
della Mole. Mancano circa trenta mi-
nuti all’atterraggio e alle 16.55 viene 
comunicato ai piloti che la situazio-
ne meteo su Torino è pessima: nubi 

quasi a contatto col suolo, rovesci di 
pioggia, forte  libeccio  con raffiche, 
visibilità orizzontale scarsissima. 
La torre di controllo chiede un ri-
scontro sulla posizione dell’aereo e 
dopo qualche minuto di silenzio, alle 
16.59, arriva la risposta. 

— Quota 2mila metri. Qdm su 
Pino, poi tagliamo su Superga — 
dice un membro dell’equipaggio. 

È una richiesta di rilevamento 
radiogoniometrico, mentre Pino è 
Pino Torinese, località a sud est del 
capoluogo. Arrivato sulla perpen-
dicolare di Pino, il velivolo compie 
una manovra, allineandosi rispetto 
alla pista dell’aeroporto, che si tro-
va a circa 9 chilometri di distanza. 
Poco più a nord c’è il colle di Super-
ga, che ospita l’omonima basilica, 
ad un altezza di 669 metri. 

Lo schianto contro  
il muraglione della  
basilica di Superga
Alle 17:03 l’aereo esegue la virata 
verso sinistra, posizionato in volo 
orizzontale e allineato per prepa-
rarsi all’atterraggio. Il silenzio, 
il buio e poi un boato. L’aereo si 
schianta contro il muraglione del 
terrapieno posteriore della basilica 
di Superga. L’impatto è letale. 

— Ho sentito un rombo, pau-
rosamente vicino, poi un colpo, un 
terremoto. Poi il silenzio e una voce 
di fuori che urlava: è caduto un ap-
parecchio — riferirà il cappellano 
della basilica. 

Alle 17.05 la torre di controllo 
chiama l’equipaggio, ma non rice-
ve alcuna risposta. Le 31 persone 
a bordo dell’aereo sono tutte de-
cedute. Non ci sono sopravvissuti. 
Nei dintorni c’è un ristorante e un 
uomo lancia l’allarme. Una deci-
na di minuti e da Torino partono 
13 ambulanze, mezzi dei vigili del 
fuoco e auto della polizia. Si inizia 
a rovistare tra le salme, alcuni dei 
corpi sono completamente svestiti, 
altri appaiono sfigurati. Si notano 
valigie e pacchi regalo. 

Qualcuno trova due maglie di 
colore granata con lo scudetto tri-
colore e la verità si fa strada: “È il 
Torino di ritorno da Lisbona”. La 
notizia fa il giro d’Italia, rimbalza 
fino al Parlamento. Centinaia di 
auto si riversano nei pressi della 
basilica di Superga, dove vengono 
bloccate dagli agenti di polizia. Il 
ct della nazionale Vittorio Pozzo è 
tra i primi ad accorrere e spetta a 
lui, tra commozione e mancamen-
ti, riconoscere i corpi di quelli che, 
nella maggior parte dei casi, e-
rano stati i suoi ragazzi. In base 

alle ricostruzioni successive è stato 
possibile stabilire che il pilota, in 
fase di atterraggio, credeva di ave-
re Superga alla sua destra. Invece, 
complice una visibilità non supe-
riore ai 40 metri, si è visto sbucare 
la collina davanti, all’improvviso, 
mentre procedeva ad una velocità 
di 180 chilometri orari. A quel pun-
to non c’era più niente da fare. 

Una leggenda  
diventata immortale 
Al di là di cosa non funzionò quel 
giorno e al di là della dinamica 
dell’incidente, comunque legata alle 
pessime condizioni del tempo, resta 
lo sgomento di un’intera città e di 
un intero Paese, per una strage che 
pose fine alle vite di 31 persone e 
che dissolse sul più bello una grande 
leggenda sportiva. Il giorno dei fu-
nerali quasi un milione di persone si 
radunarono in piazza San Carlo per 
dare l’ultimo saluto alla squadra. 

La tragedia ebbe una grande ri-
sonanza sulla stampa mondiale e 
l’impressione fu tale che l’anno se-
guente la nazionale italiana scelse 
di recarsi in Brasile, per disputare 
i mondiali, affrontando un viaggio 

in nave che durò tre settimane. Nel-
le ultime quattro partite il Torino fu 
costretto a schierare la formazione 
giovanile e gli avversari di turno deci-
sero di fare lo stesso. Al termine della 
stagione alla società granata venne 
assegnata la vittoria del campionato 
a tavolino. A macchia di leopardo, un 
po’ in tutta Italia, furono intitolati 
stadi e impianti sportivi ai campio-
ni del Grande Torino. Nel capoluogo 
piemontese, ogni anno, continuano a 
tenersi cerimonie molto partecipate. 
A Grugliasco, nei dintorni della città 
della Mole, sorge il “Museo del Gran-
de Torino e della leggenda granata”, 
che raccoglie reperti e cimeli, compre-
si alcuni resti del velivolo e i bagagli 
di vari giocatori. Lo scorso anno, in 
ricordo della tragedia, la Fifa ha pro-
clamato il  4 maggio  “giornata 
mondiale del gioco del calcio”.   

Sport

Il 4 maggio di 67 anni fa lo schianto 
aereo che mise fine alla leggendaria 
epopea di una delle squadre di calcio 
italiane più forti di tutti i tempi

strageLa
di

Superga
L’impressione fu tale 

che l’anno seguente la 
nazionale italiana scelse 
di recarsi in Brasile, per 
disputare i mondiali del 

1950, affrontando un 
viaggio in nave che durò 

tre settimane

Stefano Buda
 

Il 4 Maggio 1949 un incidente aereo 
si portò via la leggendaria squadra del 
Grande Torino di Valentino Mazzola
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Desde os sete anos de 
idade, já praticava 
esgrima. Aos 13, inte-
grava a seleção de seu 

país. Hoje é treinadora do espor-
te que a consagrou. Nos Jogos de 
1996, carregou a bandeira tricolor 
no desfile de abertura em Atalan-
ta, Estados Unidos. No total, foram 
quatro ouros, uma prata e três 
bronzes em Olimpíadas. Seu nome: 
Giovanna Trillini, nascida no dia 
17 de maio de 1970, em Jesi, terra 
de grandes esgrimistas, na provín-
cia de Ancona, em Marche.

Casada desde 1998 com Rotella 
Giovanni Battista, tem dois filhos: 
Claudia, de dez, e Giovanni, de seis. 
Dois irmãos seus também foram 
atletas da esgrima: Ezio e Rober-
to. Por ironia do destino, numa 
brincadeira com um dos irmãos, se 
machucou e isso foi a causa que a 
levou a começar no esporte. Ela es-
tava brincando quando, de repente, 
quebrou a clavícula. O médico, en-
tão, recomendou a seus pais que a 
levassem para praticar a esgrima 
porque, no entender dele, era a me-
lhor maneira de recuperar a plena 
funcionalidade da articulação.

Na academia de esgrima, en-
controu o mestre Ezio Triccoli, 
primo de seu avô materno. A ar-
ma do esporte que a consagrou 
foi o florete, com o qual se sagrou 
campeã italiana em 1986, quando 
tinha apenas 16 anos, a mais jo-
vem a conseguir a façanha. Títulos 
e mais títulos vieram.

O auge foi em Barcelona, em 
1992, sua primeira Olimpíada, aos 
22 anos. Nem uma lesão no liga-
mento cruzado anterior do joelho 
esquerdo, a cinco meses da Olim-
píada, a conseguiu tirar dos Jogos. 
Competiu com uma proteção no 
joelho e valeu a pena o esforço. 
Com precisão, habilidade e veloci-
dade, ganhou o ouro individual no 
florete, batendo na disputa decisi-
va a chinesa Huifeng Wang, que a 
venceu uma vez, porém a italiana 
conseguiu derrotá-la em dois con-
frontos. Além do ouro individual, 
Giovanna levou o mesmo tipo de 
medalha por equipes no florete. A 
squadra azzurra, também formada 
por Diana Bianchedi, Margherita 
Zalaffi, Francesca Bortolozzi Bo-
rella e Dorina Vaccaroni, superou a 

Alemanha nas disputas finais. Re-
sultado: festa em Jesi.

Quatro anos depois, em Atlan-
ta, Giovanna aumentou sua 
coleção. A porta-bandeira da Itália 
de 1996 ganhou o bronze individu-
al no florete e o ouro por equipes. 
Nessa outra ocasião, o time italia-
no era formado por três atletas. 
Trillini tinha a companhia de Fran-
cesca Bortolozzi Borella e Valentina 
Vezzali, que bateram a equipe ro-
mena na decisão. No individual, 
Giovanna perdeu a semifinal para 
a romena Laura Carlescu Badea, 
que depois ganharia o ouro. Mas, 
na disputa pelo bronze, derrotou a 
francesa Laurance Modaine. 

Em Sydney, em 2000, a italiana 
repetiu Atlanta: ganhou um bron-
ze e um ouro. No florete individual, 
depois de perder a semifinal para a 
alemã Rita Konigi, Trillini obteve 
o terceiro lugar na revanche con-
tra Carlescu, a mesma romena que 
a havia eliminado da final quatro 
anos antes. Na conquista do ou-
ro por equipes, na decisão com a 
Polônia, Giovanna subiu ao pódio 
ao lado de Diana Bianchedi e Va-
lentina Vezzali. Em Atenas 2004, 
o florete por equipes ficou fora do 
programa olímpico. Mas Trillini 
voltou da Grécia com a prata na dis-
puta individual. Quem a derrotou 
na final? Valentina Vezzali, outra 
lenda da esgrima. De qualquer ma-
neira, o ouro ficou na Itália.

Na sua quinta e última Olimpí-
ada, Giovanna despediu-se com o 
bronze na prova por equipes. Após 
ter sido eliminada pelas russas na 
semifinal, a Itália ganhou o bron-
ze contra as húngaras em Pequim 
2008. Trillini participou das quar-
tas e da semifinal, mas na final por 
equipes foi substituída por Ilaria. 
No florete individual, Giovanna 
perdeu o bronze justamente para a 
colega de equipe Granbassi.

Depois que terminaram as com-
petições de esgrima em Pequim, 
Giovanna Trillini protestou contra 
a arbitragem na semifinal, na qual 
havia sido derrotada pela sul-core-
ana Hyunhee Nam, que mais tarde 
perderia o ouro do florete individu-
al para Valentina Vezzali. Segundo 
Trillini, não havia interesse numa 
final italiana e um pódio apenas 
com atletas do seu país. Ela tam-
bém anunciou, na ocasião, o fim 
da carreira como atleta na esgrima. 
Mas, em 2010, voltou às compe-
tições. Em 2012, passou a treinar 
outro grande nome da esgrima fe-
minina italiana: Elisa Di Francisca, 
sua conterrânea de Jesi.   

La campionessa 
del fioretto
Primeira italiana a ganhar duas medalhas de ouro na mesma 
olimpíada e hoje treinadora, Giovanna Trillini nasceu na 
província de Ancona, terra de grandes esgrimistas

Maurício Cannone
 

Além da vitoriosa 
carreira olímpica, 
Trillini conquistou 

sete campeonatos 
mundiais, sendo dois 

individuais e outros 
cinco por equipe

O tiro foi o segundo esporte que mais deu 
medalhas à Itália na ultima edição dos Jo-
gos de Londres em 2012. Com um time 
composto por 15 atletas, a seleção italiana 

conquistou duas medalhas de ouro e duas de prata, sem 
mencionar o histórico da modalidade que já conquistou 
nove medalhas de ouro, oito de prata e oito de bron-
ze. Para este ano, nos Jogos do Rio, as expectativas são 
altas, já que a seleção italiana possui dois atletas que 
ocupam as primeiras colocações em suas respectivas 
modalidades, entre eles Giovanni Pellielo. Natural de 
Vercelli, no Piemonte, Giovanni é uma das esperanças 
de medalha para a Itália e atualmente ocupa a terceira 
colocação geral no ranking mundial em sua modalida-
de, a fossa olímpica. Na prova, o objetivo é disparar 
sobre um número específico de alvos, pratos em forma 
de disco de 11 cm de diâmetro, feitos com base em be-
tume e calcário. A pontuação final é a soma do número 
de pratos quebrados da final com os pontos da fase clas-
sificatória. O prato é classificado como bom quando se 
quebra um pedaço visível para o juiz. Caso o prato não 
se quebre, é considerado prato perdido ou “zero”.

O atleta contou à Comunità sobre sua carreira e 
suas expectativas para  agosto. Ele revelou que seu in-
teresse pelo tiro surgiu bem cedo. Incentivado pela sua 
mãe, começou a praticar o esporte aos 18 anos. 

— Minha mãe foi determinante para o meu inte-
resse. Ao me levar a um campo de tiro, ela me deu a 
possibilidade de seguir esta paixão, que me permitiu 
alcançar o alto nível ao qual cheguei — relembra. 

Veterano em Olimpíadas, sua primeira participação 
foi em Barcelona (1992), quando tinha apenas 22 anos. 
Desde então, conquistou o bronze em Sidney (2000), e 
a prata nos jogos de Atenas (2004) e em Pequim (2008). 

Quando não está representando a seleção italiana, 
Peliello compete pelo Fiame Azzure, o braço esportivo 

da Polícia Penitenciária, da qual 
faz parte desde 1996. Além das 
medalhas olímpicas, seu currículo 
inclui seis finais da Copa do Mundo 
do esporte, das quais conquistou 
três títulos. Na Europa, são outros 
três títulos, que, somados a outras 
17 vitórias em etapas da Copa, 
10 títulos italianos e outras duas 
conquistas nos Jogos do Mediter-
râneo, o colocam há anos no topo 
do ranking da modalidade. 

O atleta esteve no Brasil para 
participar da etapa do Rio de Ja-
neiro da Copa do Mundo de Tiro 
Esportivo, realizada entre 13 e 25 
de abril, no Centro Nacional de Ti-
ro, em Deodoro. O evento fez parte 
do calendário da Federação Inter-
nacional de Tiro Esportivo (ISSF) 
e trouxe para o país alguns dos 
melhores atletas do mundo na mo-
dalidade. A competição funcionou 
como evento teste, onde os atletas 
puderam conhecer as instalações 
que serão o palco das disputas 
de tiro, mas que geraram críticas 
por ainda estarem inacabadas. 

Giovanni, por sua vez, considerou 
as instalações boas, mas que ainda 
carecem de melhorias. 

Peliello terminou sua prova em 
um modesto 50º lugar, a pior co-
locação da sua carreira. Apesar do 
fraco desempenho, ele se mantém 
esperançoso. 

— Cada competição é uma pro-
va diferente da outra. Quero dar o 
máximo de mim e seja o que Deus 
quiser — declarou.

Recentemente, o atleta fundou 
o clube Team Shooting J.P. e uma 
escola internacional de tiro em 
Vercelli. 

— O shooting JP é una associa-
ção de tiro que leva o meu nome e 
tem sede na Úmbria, terra do nosso 
amado presidente da FITAV, Ros-
si Luciano. O objetivo é organizar 
eventos nos quais a arrecadação 
obtida é doada a diferentes organi-
zações — explicou. 

Faltando pouco mais de três 
meses para o início dos Jogos, Gio-
vanni segue sua preparação com 
uma rotina diária de seis horas de 
treinamento em busca do único tí-
tulo e da medalha que lhe falta: o 
tão sonhado ouro olímpico.   

Ouro na mira
Atleta consagrado do tiro, Giovanni Peliello 
vai para a sua sétima Olimpíada em busca do 
único título que lhe falta: o ouro olímpico

Giovanni 
Pellielo

data e local de nascimento:  
11/01/1970, em Vercelli

altura: 1,73m
Peso: 93 kg

Participações em 
Olimpíadas

Barcelona 1992; Atlanta 1996; 
Sidney 2000; Atenas 2004; 
Pequim 2008; Londres 2012

Conquistas olímpicas

2008 Medalha de prata  
em Pequim 

2004 Medalha de prata  
em Atenas 

2000 Medalha de bronze  
em Sidney

Campeão Mundial

2013 Lima
1998 Barcelona

1997 Lima 
1995 Nicosia

Campeão Europeu

2015 Maribor
2009 Osijek
1997 Sipoo

1990 Uddevalla

“Cada competição é 
uma prova diferente 
da outra. Quero dar o 

máximo de mim e seja 
o que Deus quiser”

Giovanni Pellielo, atleta italiano

Rodrigo Silva
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Os gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo desembarcaram 
em Milão a bordo de um trem, no Hangar Bicocca, um 
dos maiores espaços de arte contemporânea da Europa, 
equiparado à famosa Tate Gallery de Londres. Os dois 

artistas paulistanos desenharam um trem nas duas paredes exter-
nas do Cubo, uma estrutura com 25 metros de altura, o equivalente 
a um prédio de oito andares. A obra de arte foi a criação de um vagão 
de trem. Bem aderente à realidade, pois ali, num passado não muito 
distante, funcionava a antiga fábrica Ansaldo de turbinas e locomo-
tivas. O espaço gigantesco foi incluído no projeto Efêmero. O nome 
já diz tudo e nada ali vai ser para sempre ou eterno. A obra de OS-
GEMEOS vai ficar exposta ao público e às intempéries durante um 
ano. Depois, deverá ser substituída por outro trabalho. 

— Talvez fique até um pouco mais. Mas isso não nos preocu-
pa. Uma vez que finalizamos uma obra já pensamos na próxima 

— afirma a dupla, na sombra do 
trem que parece saltar da parede.

Durante 20 dias, os dois bra-
sileiros ficaram nas alturas, 
pendurados como alpinistas ou 
sobre pedestais, armados em dois 
guindastes. Debaixo de chuva ou 
de sol, em plena virada do inverno 
para a primavera, quando o clima 
é imprevisível e sem clemência al-
guma, com os desavisados sobre 
as variações bruscas e sem avisos 
prévios da meteorologia, eles tra-
balharam duro para pintar a frente 
de uma locomotiva do metrô de 
Milão, além de “pichar” o nome da 
mãe deles na parede lateral, con-
creta do Cubo, mas imaginária no 
vagão da obra dos artistas. O resul-
tado foi um gigantesco mural, com 
cerca de mil metros quadrados de 
imaginação livre e muita criativida-
de. Pode ser visto à distância, numa 
bela, colorida e clara interferência 
no paisagismo urbano da cidade. 

que nem conhecíamos — contam 
os brasileiros. 

Perguntados se a figura no mural 
estaria subindo, descendo ou sendo 
atropelado, responderam que “seria 
preciso perguntar ao personagem”.

Eles gastaram 1500 tubos de 
spray e coloriram as paredes que es-
tavam sujas de smog, cobertas de 
cinza e preto. A obra é uma realida-
de aumentada e verdadeira de cenas 
do cotidiano de cidades como Mi-
lão e São Paulo, com tantos writers 
que, conscientes ou inconscientes, 
buscam um lugar ao sol, ao custo de 
pesadas multas ou, pior e mais grave, 
ao custo das próprias vidas, na flor 
da idade. Um fato dramático que vol-
ta e meia ganha as páginas policiais 
dos jornais e que acaba servindo pa-
ra embalar os sonhos e as esperanças 
de quem, num momento de distra-
ção ou ousadia extrema, paga com a 
abreviação inesperada da existência.

A cultura das pichações não per-
tence aos OSGEMEOS, ainda que 
existam tantos pontos em comuns. 
Eles transitam de uma escultura a 
uma pintura, de um mural a uma 
instalação e, desde os quatro anos 
de idade, desenham, desenham e 
desenham, incentivados pela fa-
mília. Cada tentativa de rotular cai 
num breve esquecimento. 

— A street art é apenas um as-
pecto do nosso trabalho; fazemos 
muitas outras atividades no mundo 
da arte, como pintura e escultura. 
Este é o nosso universo lúdico, e 
é isso que queremos transmitir — 
afirma o dueto mais que afinado. 

— Como resolvemos as nossas 
divergências? Isso não ocorre por-
que concordamos em tudo, sempre 
— dizem, despedindo-se com um 
sorriso.   

brasileiro
Artistas paulistanos inauguram 
painel no centro cultural Pirelli 

Hangar Bicocca, um dos maiores 
espaços de arte contemporânea 

da Itália e da Europa

mural

“A street art é apenas um 
aspecto do nosso trabalho; 
fazemos muitas outras 
atividades no mundo da arte, 
como pintura e escultura. Este é 
o nosso universo lúdico e é isso 
que queremos transmitir”

— Quando estamos pintando, 
nos abstraímos completamente, 
não ouvimos nada nem nos im-

portamos com o vento. Vivemos 
em uma espécie de transe artístico, 

numa liberdade absoluta — afir-
mam em coro à Comunità.

 
Com 1500 tubos de spray, 
artistas coloriram as 
paredes antes cobertas pelo 
cinza e preto do smog
O Hangar fica a cinco minutos a pé 
da estação de trem de Greco Pirelli, 
bem ao lado do centro de pesquisa 
da fábrica Pirelli. Para chegar até ele, 
o visitante caminha por uma longa 
calçada retilínea, que acompanha 
um muro totalmente coberto de 
desenhos de writers, grafiteiros ou 
pichadores, todos autorizados pela 
prefeitura. Já do outro lado da rua, 
os muros dos prédios estão pichados 
por vândalos que deixam suas mar-
cas e assinaturas em locais proibidos 

artE

Guilherme Aquino
De Milão

pelas autoridades. Antes de prosse-
guir a pé, chega-se até as imediações 
pelo metrô ou pela ferrovia, o trans-
porte mais prático.  O trem, ao se 
aproximar da estação nos trilhos em 
direção a Milão, passa pela gigantes-
ca parede do Cubo do Hangar.

A parte frontal retrata um 
grafiteiro em ação, agarrado na 
dianteira da locomotiva em mo-
vimento. A fachada lateral traz o 
nome da mãe dos gêmeos, dona 
Margherita, bastante estilizada e 
com a dedicatória Love you mom. 
A homenagem foi uma surpresa, 
somente revelada através de uma 
fotografia entregue em mãos, pelos 
filhos, no retorno ao Brasil. 

— Olha, se esta matéria for publi-
cada online antes da nossa volta, não 
faça menção ao nome dela para não 
estragar a surpresa — pediram eles.

Entre a apresentação do projeto 
e a realização do mural, OSGEME-
OS consumiram dois meses. 

— Logo que vimos o local onde 
iríamos pintar, notamos que se 

parecia com um vagão. Era a 
nossa ideia inicial, pois o es-

paço fica ao lado da linha 
do trem. Claro que o nosso 
trabalho absorve também 
elementos que estão ao 
nosso redor — revelam.

Muitas vezes, a 
realidade atropela, lite-

ralmente, a fantasia e a 
criatividade. Os dois brasi-

leiros estavam trabalhando 
no mural quando souberam 

que, durante a noite, um jovem 
morreu enquanto atravessava as 
linhas férreas para pichar alguns 
vagões estacionados num binário 
abandonado. O rapaz tinha nome e 
sobrenome, mas assinava seus ra-
biscos clandestinos como Slav. A 
dupla de artistas não pensou duas 
vezes em incluir no mural um bro-
che que recordasse a vítima. 

— Conhecemos bem este tipo 
de problema e respeitamos muito a 
necessidade que cada um tem de se 
expressar como queira. Quisemos 
realizar esta homenagem para ele, 
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Um dos mais reconhe-
cidos e premiados 
repórteres fotográficos 
da atualidade, o italia-

no Valerio Bispuri esteve em São 
Paulo para inaugurar a sua exposi-
ção Mirada Interior. A mostra, que 
já passou pela Europa e em alguns 
países da América Latina, é inédita 
no Brasil e traz 44 imagens do per-
curso do fotógrafo pelo mundo nos 
últimos 15 anos. Responsável por 
reportagens fotográficas na África, 
Ásia e Oriente Médio, Bispuri, que 
morou em Buenos Aires por mais 
de dez anos, tem realizado boa par-
te de seu trabalho nos últimos anos 
na América Latina. 

— A ideia da exposição veio 
do diretor do Instituto Italiano de 
Cultura de São Paulo, Renato Po-
ma, que conhecia meu trabalho 
há anos e gosta do meu livro En-
cerrados, que eu fiz em prisões da 
América do Sul — disse Valerio 
Bispuri à Comunità.

Mirada Interior integra a pro-
gramação do  Ano da Itália na 
América Latina, promovido pelo 
Instituto Italiano de Cultura de 
São Paulo.  A exposição tem como 
base a antropologia e apresenta o 
olhar do fotógrafo para o consumo 
de “paco” (droga similar ao crack) 
na América do Sul, a realidade do 
mundo cigano, e o modo de vida na 
Índia, em Cuba e nas Filipinas. O 
objetivo, segundo Bispuri, é revelar 
realidades diversas e difíceis de um 
mundo cada vez mais complexo.

— É uma exposição que inclui 
obras que eu fiz num período de 
seis a 15 anos. Minha filosofia fo-
tográfica é dizer ao homem a sua 
realidade, nos aspectos mais difíceis 
e complexos. Eu sigo trabalhando a 
partir de um ponto de vista antro-
pológico, acima de tudo, sem entrar 
em um julgamento. É claro que, em 
seguida, a reclamação sobre certos 
aspectos da sociedade está implí-
cita. Eu acredito fortemente que a 

fotografia tem o poder de conhecer 
e ser capaz de mudar situações de-
sesperadoras — revela. 

Sobre a exposição no Brasil, 
Bispuri se mostrou entusiasmado. 

— Espero que as imagens em 
exposição na cidade de São Paulo 
tenham a capacidade de mostrar as 
situações do mundo que as pessoas 
não conhecem bem e que isso pos-
sa fazê-las pensar.

Em relação à arte italiana e sua 
influência na América Latina, Va-
lerio Bispuri comenta que é uma 
questão complexa. 

— Eu não me considero um ar-
tista. Sou mesmo um jornalista que 
trabalha com a imagem. Não conhe-
ço em profundidade o que é a relação 
artística entre Itália e América Lati-
na. Ainda há interesse em meu país 
em relação ao que acontece na Amé-
rica Latina, especialmente do ponto 
de vista cinematográfico e literário 
— conclui.   

 
SERVIÇO

Exposição Mirada Interior,  
de Valerio Bispuri

Quando: Até 5 de junho  
Local: Centro Cultural São 
Paulo – Rua Vergueiro, 1000 

Horário: De terça a domingo

Entrada Franca

ExpoSição

Olhar revelador
Mirada Interior, exposição do fotógrafo italiano 
Valerio Bispuri em cartaz na cidade de São Paulo, 
apresenta a realidade difícil da América Latina

Janaína Pereira
De São Paulo

As fotos do italiano 
mostram cenas que 
revelam o consumo 
de paco, o mundo 
cigano e a realidade 
das crianças na 
América Latina, Índia 
e Filipinas

gerações e religiões, que vivem em 
cidades e aldeias da Síria ou que fo-
ram recentemente forçados a deixar 
o país. São pintores, ilustradores, 
cartunistas, fotógrafos, poetas, 
calígrafos, atores e diretores de te-
atro, artistas de rua e video makers 
que exploram, veem e criam. 

Todos os catálogos 
do projeto podem ser 
conferidos na internet
A ideia do projeto Imago Mundi 
partiu de Luciano Benetton que, 
apaixonado pela arte, encontrou 
diversos artistas durante as su-
as viagens ao redor do mundo. A 
proposta é olhar para novos hori-
zontes, destacando o encontro e 
a coexistência da diversidade ex-
pressiva. Eles criaram catálogos 
diferentes dos habituais museus 
ou das tendências comerciais. Até 
hoje foram envolvidos cerca de 100 
países, incluindo o Brasil, e suas di-
versas etnias com mais de 18 mil 
artistas. Cada país é representado 
por uma coleção que inclui de 140 
a 230 artistas selecionados por um 
curador local que pode ser espe-
cialista em arte, diretor de museu 
ou artista. Para que o mundo in-
teiro possa ver as obras, todos os 
catálogos estão no site: www.ima-
gomundiart.com

— O principal objetivo do Ima-
go Mundi é construir e conduzir no 
futuro um mapa visual das culturas 
humanas, promovendo os artistas 
através dos catálogos — explicou 
Martina Fornasaro, responsável 
pelas relações exteriores do proje-
to. Os catálogos são publicados em 
três línguas: italiano, inglês e no 
idioma local de referência.

A fecundidade criativa do Bra-
sil faz parte da coleção. O catálogo 
inclui 215 quadros — sempre na 
dimensão de 10x12cm — de vários 
artistas, alguns famosos e outros 
emergentes. A capa é a obra inti-
tulada “Pequeno Diário”, da artista 
Flamínia Mantegazza, carioca de 
origem italiana, que vive há mui-
tos anos em Roma. Desde 1999, ela 
cria mosaicos de papel com revistas 
e jornais e interpreta o mundo ao 
seu redor com originalidade inven-
tiva. Outro artista ítalo-brasileiro 
representado é Cesar Meneghetti. 
A sua obra conceitual é um quadro 
de dupla face (frente e verso) com a 
escrita em inglês ME e WE. Ele jo-
ga com a letra W que ao contrário 
se transforma em M e vice-versa. O 
significado forma um poema con-
creto: EU-NÓS. 

Entre os famosos, estão Ivald 
Granato, Antonio Peticov e Edu-
ardo Kobra. Os quadros brasileiros 
participaram da exposição “Ma-
pa da Nova Arte”, em Veneza, na 
Fundação Giorgio Cini (ilha de San 
Giorgio), em 2015. A mostra co-
letiva do Imago Mundi reuniu 40 
países dos cinco continentes, com 
um total de 6.930 artistas.   

artE

A arte grita a 
vontade de viver
O projeto Imago Mundi 
de arte contemporânea 
reúne vários catálogos 
com 18 mil artistas do 
mundo inteiro. Última 
publicação destaca a Síria

Gina Marques
De Roma

O artista Shiar Khalil, de 
32 anos, usou a tinta 
acrílica para o fundo 
preto, sobre o qual pin-

tou o rosto vermelho de perfil com 
a boca aberta, circundado por gra-
des e arame farpado. O título: Voz. 
É uma punhalada no estômago. Já 
o irônico cartunista Saad Hajo, de 
48 anos, desenhou o poeta pré-is-
lâmico Antar sobre um cavalo com 
a boneca Barbie. Eles participam do 
grupo de 140 artistas sírios da cole-
tânea “Syria off Frame”, reunidos na 
coleção Imago Mundi, um projeto 
de arte contemporânea patrocinado 
pelo empresário Luciano Benetton 
junto a uma organização de volun-
tários sem fins lucrativos. Cada 
artista elaborou uma obra sobre um 
tema livre com a única restrição do 
formato 10x12 cm. Os quadros se-
rão expostos de 23 a 28 de maio no 
instituto Pratt, em Nova York. 

Durante a apresentação do 
projeto, na associação da Stampa Es-
tera, em Roma, a curadora Donatella 
Della Ratta explicou que a maior di-
ficuldade foi trazer as obras da Síria. 

— As obras foram seleciona-
das entre março e outubro de 2015 
e chegaram à Itália graças a uma 
tenaz e corajosa cadeia humana. Al-
guns artistas conseguiram entregar 
o quadro a um amigo ou parente 
que imigrou, trazendo uma mochi-
la com poucos pertences — conta. 

A capa do catálogo é ilustrada 
na obra de Rolita Ali, de 35 anos, 
com a palavra em inglês “Cancel” 
(cancelar). A tela é uma maneira de 
lembrar os artistas sírios que gosta-
riam de participar do projeto, mas 
não puderam porque foram impe-
didos pelas circunstâncias que o 
país está vivendo. As peças são de 
artistas emergentes de diferentes 

O quadro irônico 
do cartunista Saad 
Hajo representa o 
poeta pré-islâmico 
Antar sobre um 
cavalo com a boneca 
Barbie. Pequeno 
Diário é assinado 
pela ítalo-brasileira 
Flamínia Mantegazza, 
que cria mosaicos de 
papel com revistas 
e jornais, enquanto 
Voz, de Shiar Khalil, 
causa impacto com 
a pintura de rosto 
vermelho de boca 
aberta, circundado 
por grades e arame 
farpado
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O Salão Internacional 
do Móvel de Milão 
apresentou ao mundo 
a casa dos próximos 

anos. Dentro dela, além das conhe-
cidas mesas e cadeiras de sempre, 
cabem muita criatividade, inovação 
e tecnologia. A casa remota nunca 
esteve tão perto e acessível. Na edi-
ção deste ano, realizada entre 12 
e 17 de abril, a Eurocucina entrou 
no lugar da Euroluce, ou seja, a ex-
posição das cozinhas cedeu espaço 
àquela das luminárias. O resulta-
do são aparelhos eletrodomésticos 
que consomem entre 20 e 30% me-
nos  e que superam até mesmo os 
altos padrões de eficiência do tipo 
A+++.  Isso para não falar das por-
tas interativas de fornos, fogões e 
geladeiras que faltam só falar atra-
vés das telas touch screen. O futuro 
invade todos os cômodos, com a 
delicadeza de preocupar-se com o 
meio ambiente ao redor, gastan-
do pouca energia elétrica e usando 
materiais recicláveis e, porque não 
dizer, ideias também recicláveis.

A ordem do dia é sustentabili-
dade e mobilidade, acima de tudo, 
literalmente. Basta pensar nas casas 
móveis que podem ser transpor-
tadas nas costas, ou melhor, em 
caminhões. Casas dotadas de alta 
tecnologia e que fazem as pré-fa-
bricadas tradicionais parecerem 
habitações do tempo das cavernas. 

— Elas chegam a pré-anun-
ciar a versão Airbnb dos terrenos 
com vista para paisagens deslum-
brantes — anuncia a designer e 
arquiteta americana Jennifer Sie-
gal, vencedora do Arcvision Prize, 
reconhecimento internacional para 
a arquitetura declinada pelo sexo 

feminino. Ela criou o escritório Offi-
ce of Mobile Design, especializado 
em estruturas móveis e desmontá-
veis, como casas, escolas e lojas. 

— Existe um preconceito ge-
ral contra os pré-fabricados. Mas a 
minha pesquisa me levou a traba-
lhar com materiais até da indústria 
aeronáutica, de ponta. A casa em 
Taliesin, no Arizona, é um protó-
tipo com 55 metros quadrados, 
painéis que podem ser decompos-
tos e uso de energia solar, além de 
ser completamente transportável 
dentro de um caminhão — con-
ta. Este tipo de construção foi o 
primeiro idealizado pelo grande 
arquiteto americano Frank Lloyd 
Wright, cem anos atrás.

Rio+Design: criações de 12 
designers representaram a 
criatividade brasileira
O Brasil marcou presença. Pelo oi-
tavo ano consecutivo, a mostra 
Rio+Design ganhou um espaço pa-
ra mostrar ao mundo com quantos 
paus se faz uma cadeira, uma es-
tante, uma mesa. A exposição foi 
montada na Zona Tortona, epi-
centro do badalado Fuori Salone. 
Organizada pelo governo estadual, 
recebeu o patrocínio do Sebrae-RJ, 
Apex e Senai, além do apoio da Câ-
mera Ítalo-Brasileira de Comércio e 
Indústria do Rio de Janeiro. O ar-
senal foi composto por mais de 30 
produtos, entre lâmpadas, móveis 
e objetos de cozinha — criações de 
12 designers brasileiros. Estão ali 
os sofás arrojados com vãos vazios 
e a inovadora estrutura metálica de 
Guto Índio da Costa, que se com-
pletam com uma série de puffs ou 

nas versões de um, dois ou três mó-
dulos. Tem ainda a poltrona Pé, do 
Atelier Zanini de Zanine, realizada 
a partir de material de demolição e 
tratada com cera natural e, por isso 
mesmo, produzida em apenas 40 pe-
ças. Já o criativo Leo Eyer, da Bold, 
chega com a Cafusa, uma linha de 
luminárias que usa diferentes ma-
teriais. Desta forma, as lâmpadas 
“acendem” a diversidade das raças 
que formam o povo brasileiro.

O exército de brasileiros é for-
mado ainda por Tatiana Berenguer, 
Gustavo Martini, Diogo Dalloz, Vini-
cius Braga, Vanessa Robert, A.Costa 
Atelier, Ni Romiti, Nocca Atelier, 
Paula Mourão, Bolei e Marzio Fio-
rini. A Next-PUC-Rio se apresentou 
mais uma vez e, depois do voo vir-
tual ao redor do Cristo Redentor 
mostrado no ano passado, foi a vez 
de colocar os pés na terra, ou melhor, 
nos pedais de uma inédita bicicleta 
associada a um par de óculos de re-
alidade virtual. O sujeito pedala sem 
sair do lugar, enquanto a paisagem 
avança e gira ao seu redor de acordo 
com a velocidade. E em segurança to-
tal, diante da tragédia que se abateria 
na ciclovia no trecho da Avenida Nie-
meyer, no Rio de Janeiro, até porque 
o passeio virtual na cidade vai da 
ponta do Arpoador até o meio de 
Ipanema, com trilha sonora. 

— Promove, mostra a cara 
do Rio de Janeiro e facilita as ne-
gociações com os fabricantes e 
comerciantes italianos, é muito 
bom para os dois lados — disse à 
Comunità a subsecretária de De-
senvolvimento Econômico, Dulce 
Ângela Procópio. 

O embaixador e cônsul do Bra-
sil em Milão, Paulo Cordeiro de 
Andrade Pinto, ressaltou a criativi-
dade brasileira:

— Evento-símbolo, o mundo se 
reúne aqui em Milão para tratar de 
design, é útil e extremamente ne-
cessário. O Brasil tem uma imensa 
criatividade, o nosso design mo-
derno está sendo pouco a pouco 
conhecido no mundo… Se a gen-
te olha as igrejas do Aleijadinho, 
vemos um exemplo do design do 
século XVIII. A arte utilitária do de-
sign enche as lojas, mas tem que ser 
mostrada no exterior, não somente 
para ser comparada, mas para com-
petir. Temos o aumento da renda e 
da classe média em incremento em 
todo o mundo. Temos que sair das 
nossas fronteiras e ganhar o mun-
do e aqui para fazer isso é perfeito 
— afirmou à Comunità o diploma-
ta, em meio à “invasão” de curiosos 
no espaço expositivo.

 

Redes como o Airbnb 
batem pela primeira  
vez a rede hoteleira 
Não por acaso, esta edição bateu o 
recorde de presença, com 372.151 
visitantes, sendo 67% de estrangei-
ros, entre eles muitos brasileiros, 
entre arquitetos, lojistas e estudan-
tes. O português era uma língua 
falada e ouvida em todos os cantos 
da cidade, assim com o inglês, com 
ou sem sotaque, e, claro, o italiano, 
idioma dos anfitriões da festa, que 
receberam os frequentadores nas 
próprias casas. E se assim não fosse, 
haveria gente dormindo nos ban-
cos das praças. Pela primeira vez, a 
rede hoteleira perdeu para os per-
noites agendados através de redes 
como o Airbnb. Na verdade, perder 
é uma forma de falar, pois a taxa de 
ocupação dos hotéis chegou a pouco 
mais de 70%. Os números falam por 
si sós. Os italianos ganharam quase 
seis milhões de euros apenas com o 
aluguel temporário de quartos de 
apartamentos fechados ou vazios 
ou, até mesmo, ainda habitados. Em 
um ano, a oferta passou de oito mil 
para 14 mil imóveis colocados à dis-
posição dos visitantes. A cada dez 
proprietários, três exploravam o 
“novo” mercado pela primeira vez.

Tal presença é tão importante 
e estratégica que o Salão, jogando 
na frente, antecipando a tendência 
à hospitalidade, convidou o Airbnb 
para ser parceiro da Semana do De-
sign. Como o site é uma instituição 
“virtual”, criou-se uma associação, 
a Pro.Loca.Tur. Sabe-se que a Itá-
lia é um país de associações, quer 
por motivos fiscais (leia-se isenção 
fiscal), quer por outras razões quais-
quer. O receio é que este tipo de 
hospedagem seja equiparado à re-
de hoteleira e obrigue o visitante ao 
pagamento da taxa de permanência 
na cidade, além do controle de seus 
dados pessoais. O hotel vizinho exi-
ge que as regras devam valer para 
todos que exercem a mesma ativi-
dade. A polêmica está servida.  Com 
a palavra, o governo.  

Casas dotadas de alta tecnologia e 
estruturas desmontáveis foram a atração 
principal do Salão do Móvel este ano

casaa
do futuro

“O mundo se reúne aqui em 
Milão para tratar de design, é 
útil e extremamente necessário. 
O Brasil tem uma imensa 
criatividade, o nosso design 
moderno está sendo pouco a 
pouco conhecido no mundo. 
Se a gente olha as igrejas do 
Aleijadinho, vemos um exemplo 
do design do século XVIII”
Paulo Cordeiro de Andrade Pinto,  
embaixador e cônsul do Brasil em Milão

dESign

Guilherme Aquino
De Milão

Equipamentos de 
última geração 

para a comodidade 
doméstica foram 
apresentados no 

evento, como o 
forno Candy WTC 

Watching Touching 
Cooking, a geladeira 

econômica de alta 
performance da 

Liebherr e a cozinha 
conceitual da Artline

O jogo de sofás 
Philippe Starck, e a arte 
da Dolce & Gabbana e 
da Bevilacqua foram 
expostos no Salão
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“Un artigiano dei capelli”. Assim se 
autodefine o cabeleireiro Bruno 
Donati, com toda a modéstia de 
quem tem entre clientes atrizes, 

cantoras e artistas plásticas. A modéstia, aliada ao seu 
talento musical, é o charme desse romano que adotou 
o Rio para viver há 19 anos. O nonno Ettore Donati, 
marido de Teresa Bortoli, nascida no interior de São 
Paulo, abriu o primeiro salão da família em Roma, no 
bairro de Torpignattara, em 1923. Alguns anos depois, 
o filho Lamberto passou a ajudar o pai, junto com o 
irmão Elio. Já na década de 1950, cada um dos irmãos 
abriu seu próprio salão. Foi então que nasceu Bruno, 
filho de Lamberto e Franca di Benedetto, na mesma 
data do avô Ettore.

— Eu nasci praticamente no salão, em 25 de agos-
to, mesma data do meu avô, que vislumbrava um belo 
futuro para mim — conta à Comunità Bruno, que, 
antes de assumir a atividade da família, estudou socio-
logia e demonstrava seu amor pela música.

Foi logo depois de prestar serviço militar, aos 21 
anos, que ele decidiu ser parrucchiere, para “ter sua in-
dependência em relação ao pai”. Pouco tempo depois, 
passou a fazer parte da prestigiosa Accademia Romana 
Acconciatura em Visagismo, Maquiagem e Penteado, 
onde se especializou. Como secretário-geral eleito pelo 
Conselho da Accademia, colaborou com a criação das 
linhas de moda para cabelo Modigliani, Chanel 83 e 
David Bowie. Organizou desfiles de moda, congressos 
e feiras e reformulou o currículo da escola profis-
sional para cabeleireiros, despertando a atenção de 
escolas europeias. Posteriormente dirigiu o Centro In-
ternazionale della Moda e Dell’Acconciatura e a revista 
Immagini, especializada para cabeleireiros. Em abril de 
1983, veio pela primeira vez ao Brasil para participar 

de um encontro da ICD (Inter Coi-
ffeur Diffusion), quando avistou 
aquela que seria sua “nova vida”. 

— Parecia um déjà vu — resume 
Bruno, ao dizer que ficou encanta-
do com o país.  

Conexão Roma-Rio  
através da beleza
Entre idas e vindas, transferiu-se 
em definitivo para solo brasilei-
ro em 1997. Durante três anos, 
manteve o salão em Roma, que 
funcionava perto da Fontana di 
Trevi, na Via del Lavatore. Porém, 
decidiu fechar o estabelecimento 
no país natal para se dedicar inte-
gralmente aos seus clientes no Rio.

No Brasil, não demorou para 
que fosse notado pela diretoria do 
Senac, que o convidou para escre-
ver, em coautoria com a jornalista 
e apresentadora do  programa Su-
perbonita, do canal GNT/Globosat, 
Sonia Biondo, o livro Cabelo , um 

guia voltado para profissionais da 
área com dicas de tratamento e em-
belezamento, produtos e serviços, 
e um passo a passo das principais 
técnicas de higienização, corte, co-
loração e secagem  — além de um 
capítulo dedicado ao cabelo afro. Foi 
um sucesso de vendas, cumprindo 
seu papel na formação, aprimora-
mento e valorização da profissão de 
cabeleireiro. Em 2009, o livro foi re-
visado e uma nova edição de muito 
sucesso chegou às mãos de milhares 
de profissionais da área da beleza.

Em seu salão no Jardim Botâ-
nico, entre uma tesourada e outra, 
ele brinda suas clientes com sua po-
tente voz de tenor, entoando árias. 
Fã de música desde criança, desco-
briu sua vocação lírica ao se mudar 
para o Brasil. Estudou canto com 
a soprano Neti Szpilman e com a 
conceituada Dilia Tosta. Também 
demonstra seus dotes em apresen-
tações com colegas de canto.

Clientela famosa conta  
com a discrição do romano
A discrição é outra característica 
dos virginianos como Bruno, que 
ele faz questão de ressaltar quando 
fala de clientes famosos, cujos no-
mes ele prefere não citar.

— Minha clientela é belíssima, 
tem de tudo, de atores e atrizes a 
professoras, jornalistas, artistas 
plásticos, arquitetos, trabalhadores, 
pessoas simples; estão mais para 
formadores de opinião do que para 
socialites. Prefiro não citar nomes 
das pessoas famosas que atendo, 

pois sou discreto. Essa é a minha 
política — comenta ele, que atende 
tanto em seu salão no Jardim Botâ-
nico quanto na casa dos clientes.

Observador, Bruno analisa do 
ponto de vista sociológico as prefe-
rências das mulheres de hoje.

— Agora a mulher procura 
o  prêt-à-porter, ou seja, um bom 
corte que seja prático e que favoreça 
a saúde dos cabelos e a hidratação. 

Parruchiere e tenor, Bruno Donati 
mantém clientela na zona sul 
do Rio com talento herdado da 
família romana e a valorização da 
personalidade da mulher moderna

não só nas
arte
cabeças

“Essa febre de alisamento no 
Brasil é uma coisa triste e ao 
mesmo tempo uma questão social. 
A pessoa quer imitar cabelo liso 
de uma atriz da TV. Mas ela não 
sabe o quanto é bonito o cabelo 
cacheado. Isso é má influência do 
marketing televiso”

BElEza

Na Europa, muita gente usa cabelo 
branco, e aqui essa moda come-
çou agora, e eu apoio e acompanho 
minhas clientes nessa escolha. A 
mulher de hoje, inteligente, quer se 
afirmar na sociedade com um corte 
moderno e personalizado — frisa.

As italianas amam o 
volume dos cabelos, 
enquanto as brasileiras 
fazem de tudo para 
escondê-lo
As diferenças culturais entre as 
brasileiras e as italianas, porém, 
são notadas no salão.

— Logo que cheguei, fiquei 
chocado com algumas práticas, co-
mo o hábito brasileiro de se cortar 
e não secar com a escova em segui-
da. Na Itália, isso é praxe: cortou, 
seca com a escova. Lá, se lava o ca-
belo uma vez por semana. O que 
faz a diferença é o clima. A mulher 
aqui é levada a adotar soluções prá-
ticas, que influenciam o corte do 
cabelo — comenta Bruno, que já 
deu workshops para profissionais 
em parceria com a indústria de cos-
méticos italiana Alfaparf.

O italiano é crítico da febre do 
formol, que atinge há anos os sa-
lões no Brasil.

— Enquanto as italianas gos-
tam de volume, as brasileiras 
fazem de tudo para reduzi-lo. Es-
sa febre de alisamento aqui é uma 
coisa triste. É uma questão social. 
A pessoa quer imitar cabelo liso de 
uma atriz da TV. Mas ela não sabe o 
quanto é bonito o cabelo cacheado, 
isso é má influência do marketing 
televiso. Aliás, sou um dos poucos 
que sabem fazer permanente aqui, 
que é, na verdade, a principal fer-
ramenta do profissional. Se ele não 
sabe fazer, então não sabe alisar. 
Uma permanente pode corrigir um 
redemoinho, por exemplo — frisa, 
citando a cantora Vanessa da Mata, 
que chegou a cogitar a possibilida-
de de alisar as madeixas, tendo sido  
desaconselhada por ele, pois “per-
deria a personalidade”.

Aliás, personalidade é algo que 
Donati procura ressaltar nos cortes 
e nos tratamentos capilares junto 
às suas clientes.

— Levo em consideração o 
formato do rosto e o estilo de vi-
da de cada uma na hora de tratar 
o cabelo — afirma Bruno, que tem 
três filhos, dos quais o mais velho, 
Gianmarco, pensa em dar prosse-
guimento ao empreendimento do 
pai. Ainda bem: tomara que o ta-
lento dos Donati se perpetue ao 
longo de muitas gerações.   

O pai de Bruno, 
Lamberto Donati, prepara 
os cabelos de uma 
modelo, em meados 
dos anos 1960, época 
em que aconteciam 
desfiles em Roma, como 
em Via Veneto. Hoje, 
Bruno Donati cativa 
suas clientes, como a 
professora de dança Liz 
Resende, com seu canto 
e sua simpatia

Cintia Salomão Castro
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Maison 
Classique 

Babydoll da coleção Maison 
Classique da La Perla em 

cetim de seda embelezado 
por um elegante motivo 

bordado à mão. Com 70% 
seda pura, o modelo possui 

78 cm de comprimento. 
Preço: € 450

www.laperla.com

Sandalo 
Gioiello 

Famosa pelas coleções de 
“sapatos joias” para noivas, 

a Loriblu apresenta este 
modelo em renda marfim 
com plataforma e salto 12 
cm. Delicado, este modelo 

é embelezado por uma 
pequena cascata de cristais 

Swarovski, aplicados 
manualmente.  
Preço: € 660
www.loriblu.com

Mocassini 
Para o noivo, um modelo de mocassim 
preto clássico da Prada, com alça em 
couro escovado, placa de metal com 
o logotipo da marca no calcanhar e 
solado de borracha. Preço: € 550
www.prada.com

Incontro 
Aliança de casamento da Diamond, 

grife referência em joias na Itália, que 
possui diversas coleções especiais para 

casamentos. Este modelo é confeccionado 
em ouro branco e rosa com um diamante 

na parte externa. Preço: € 1.050
store.damiani.com

Fantasia 
Indicada pelos especialistas 

como um “must have” 
para os noivos, a gravata 

de seda estampada ganha 
uma versão da Valentino 

100% seda com a estampa 
Ha-Way. Preço: € 150

www.valentino.com

Lauro 
A coleção Max Mara Bridal 2016, 

especialíssima em vestidos e 
acessórios para noivas, tem como 

destaque o vestido Lauro, marcado 
por linhas geométricas no decote 
tomara que caia, finalizado com 

uma faixa cintura alta e saia 
assimétrica com uma pequena 

cauda na parte de trás.  
Preço: € Sob consulta

www.maxmara.com

Mesmo que o casamento não possa 
ser celebrado em um castelo na Itália, 
pelo menos as roupas e os acessórios 
podem ser italianos. Confira uma 
seleção de artigos neste mês das 
noivas para usar na hora do “sim”.

ItalianStyle MatriMonio all’italiana

O prestigioso colégio público Leonardo 
da Vinci cancelou as provas de acesso, 

um minivestibular de ingresso. Os testes 
serviam para selecionar os estudantes 
que tentavam entrar no liceu, como ain-
da chamam aqui a escola. Era uma prova 
de 45 questões de matemática, italiano 
e inglês, que dava o passaporte para o 

ensino superior. Na última seleção, apre-
sentaram-se 800 candidatos para 250 
vagas. Agora, daqui em diante, o futuro 
aluno vai ter que apresentar ao conselho 
da escola  um pedido formulado pelos 
professores da média e, em caso de falta 
de vagas, se decide por sorteio. O teste 
foi declarado inconstitucional.

Vestibular all’italiana

Milão e a start-up
A capital lombarda carece de uma 

rede que coloque em conexão 
as empresas que inovam e apostam 
na tecnologia. Como Barcelona, na 
Espanha, a cidade tem um enorme 
potencial e é um farol da inovação, 
com 14% das empresas, o dobro do 
segundo lugar, Roma. Mas não se fez 
um sistema e a fórmula do cada um 
por si dificulta a sobrevivência. Por 
isso, a Fundação Cariplo anuncia a 
criação da Cariplo Factory, um lugar 
para o trabalho dos jovens inovado-
res. A operação conta com parceiros 
de peso, como Microsoft, Fastweb, 
Terna e Novartis, e tem como obje-
tivo criar dez mil novos empregos a 
quem está desembarcando no merca-
do de trabalho.

Giulia e il Lupo
Pela primeira vez na Itália, uma vítima de 

abuso sexual por parte de um padre de 
paróquia escancara a própria vida, marcada 
por uma relação que durou toda a adoles-
cência. Foram sete anos, durante os quais 
o padre de 45 anos abusou de uma jovem 
de 15. Ela cresceu, virou freira e, durante 
um percurso psicológico ainda em curso, 
decidiu contar a sua história para se liberar 
de um peso e alertar a sociedade sobre o fe-
nômeno. As 139 páginas do livro revelam 
a estratégia, o mecanismo e a dinâmica do 

abuso sexual.  O livro 
foi lançado pela editora 
italiana Ancora. A auto-
ra é a jornalista Luisa 
Bove, que organizou 
os depoimentos colhi-
dos da freira formada 
em sociologia antes da 
conversão.

Cinema 
multicultural
A crise dos cinemas fechados é um fenô-

meno mundial. Mas, na Itália, algu-
mas soluções chegam de onde menos se 
espera. Uma cidadezinha às portas de Mi-
lão, em Dergano, vai ver um velho está-
bulo transformado em cinema, pelo me-
nos este é o projeto.  Enquanto isso não 
ocorre, os filmes são exibidos nos pátios 
internos dos cortiços da zona, habitada 
por imigrantes, principalmente. O futu-
ro cinema vai projetar apenas filmes em 
idioma original, que venham dos países 
dos moradores.

Expo
A Expo atraiu 22 milhões e 200 mil vi-

sitantes, provenientes de 146 países. 
Foi um sucesso, mas assim que o evento 
acabou, começou uma batalha sem fim 
pelo uso da área de 1.048.000 metros 
quadrados, metade destinada a se tornar 
um parque. O primeiro-ministro Matteo 
Renzi prometeu o Human Technopole, 
um centro de pesquisa avançada sobre 
as ciências da vida, como a genética, a 
criação de remédios inteligentes e o uso 
da nutrição preventiva. O problema é en-
contrar os recursos para financiar tudo e 
chegar a um compromisso que agrade a 
gregos e troianos, os investidores priva-
dos e os agentes públicos, como a Região, 
o governo e a prefeitura. Uma missão 
quase impossível.

milão
GuilhermeAquino
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Umbria e Lazio trionfano 
all’Ercole Olivario 2016, 
edizione numero 24. Un 
duro lavoro di selezione 

ha tenuto impegnati per cinque gior-
ni i degustatori professionisti del 
panel che ha valutato e selezionato i 
100 oli finalisti provenienti da tutta 
Italia, tra ben 249 etichette in gara. 
Il 19 marzo scorso la consegna degli 
‘Oscar dell’olio italiano’ nell’aula ma-
gna dell’Università per Stranieri di 
Perugia, tra gli applausi di una gre-
mita platea di produttori, giornalisti 
italiani e stranieri, e appassionati 
dell’oro verde del Belpaese.

Un premio che, come annun-
ciato dal presidente della Camera 
di Commercio di Perugia, Giorgio 
Mencaroni, “da ben 24 anni contri-
buisce a rendere migliore la qualità 
dell’olio, indirizza i produttori verso 
percorsi sempre più virtuosi, aiuta 
le imprese ad entrare nel mercato 
che conta, riconosce la figura dell’as-
saggiatore in grado di promuovere 
l’eccellenza dell’olio extra vergine 
d’oliva 100% italiano sia in patria 

che all’estero, valorizza il territo-
rio e il paesaggio e, non da ultimo, 
mette in atto importanti forme di 
comunicazione, imprescindibili per 
il successo di un’azienda”.      

Questi i primi classificati nelle 
categorie Dop. Per la “Dop Fruttato 

leggero” olio extravergine Dop 
Terre di Siena dell’Azienda Agrico-
la Buoni o del Buono Maria Pia di 
Cetona, Siena; per la “Dop Fruttato 
medio” olio extravergine Dop Col-
line Pontine dell’Azienda Agricola 
Biologica Orsini di Priverno, Lati-
na; nella categoria “Dop Fruttato 
intenso” il primo posto all’olio ex-
travergine Dop Terra di BariCastel 
del Monte del Frantoio Galantino 
di Bisceglie. Nelle categorie senza 
denominazione, invece, le medaglie 
d’oro sono andate Azienda Cassini 
Paolo di Imperia (fruttato legge-
ro),  Viola di Sant’Eraclio di Foligno 
(fruttato medio) e Azienda agricola 
Callicarpo di Oliena, Nuoro (frut-
tato intenso).

Prima della cerimonia di pre-
miazione, si è tenuto un dibattito 
sugli scenari attuali nel settore oli-
vicolo italiano e non solo. Presente 
anche il giornalista Carlo Cambi 
che ha voluto sottolineare come 
l’olio tunisino in arrivo senza dazi 
in Europa sia “un’offesa sia all’idea 
di solidarietà che verso i produt-
tori italiani”. Trattare l’olio come 
una commodity — ha ribadito il 
giornalista — significa la mor-
te della nostra economia. Al di là 
dell’importazione massiccia di o-
lio straniero in Italia, la questione 
centrale rimane la vendita del pro-
dotto autenticamente italiano. 

— Ad oggi — ha detto Cambi 
— si vendono in Italia solo 100mi-
la tonnellate di olio Dop, questo 
perché gli italiani hanno rinunciato 
all’acquisto di qualità con la scusa 
che costa troppo. 

Ma come fare capire ai consuma-
tori il giusto prezzo di un buon olio? 

— Il valore dell’olio extra-
vergine d’oliva non sta solo nei 
polifenoli, ma nel fatto che esso 
marca uno stile di vita che è fun-
zione dei luoghi, dei paesaggi che 
rappresenta. In ogni bottiglia il 
produttore deve far rivivere il pa-
esaggio, l’olivicoltore è custode di 
questa realtà e per trasmettere tut-
to questo occorre fare narrazione, 
raccontare come nasce l’olio arti-
gianale italiano.   

Gli Oscar 
dell’olio italiano
La cerimonia all’Università per Stranieri di Perugia a marzo 
scorso: incetta di premi per Lazio e Umbria. Ma è un successo 
per tutte le aziende che hanno investito sull’alta qualità

SapErEfood

Il presidente della 
Camera di Commercio 
di Perugia durante la 
cerimonia dell’Oscar 
dell’olio italiano in cui 
ha premiato i migliori 
produttori dell’oro 
verde del Belpaese “Trattare l’olio come 

una commodity 
significa la morte 

della nostra 
economia”

Carlo Cambi, giornalista

Emanuela De Pinto
speciale della saperefood Para boa parte das empresas, 

a inclusão de deficientes e 
outras pessoas marginali-
zadas pela sociedade é uma 

ideia muito bonita de se defender na 
teoria, mas intimidadora na hora de 
ser adotada na prática. Apesar dos 
desafios, três empreendimentos italia-
nos têm-se destacado por abraçarem a 
iniciativa de uma forma poucas vezes 
vista antes. Esses lugares — um hotel 
e dois restaurantes — não se limita-
ram a preencher algumas vagas com 
portadores de deficiência ou a patro-
cinar uma campanha para promover 
a inclusão social de grupos margi-
nalizados. Eles fizeram do emprego 
de deficientes e detentos o centro de 
seus negócios, provando que é possí-
vel abraçar uma causa social e oferecer 
um bom serviço. 

O mais antigo deles é a Locanda 
dei Girasoli, uma trattoria e pizza-
ria fundada em 2000, em Roma, que 
hoje emprega mais de uma dezena 
de jovens portadores de deficiência 
intelectual. O restaurante foi aber-
to graças à iniciativa das famílias de 
jovens portadores de síndrome de 
Down, que desejavam assegurar um 
futuro profissional a seus filhos. Em 

2012, por conta da grave crise finan-
ceira enfrentada pela Itália, quase 
fechou as portas. Para evitar o fecha-
mento, em 2013, o empreendimento 
foi comprado pelo Gruppo Sintesi, 
um consórcio de cooperativas sociais 
engajado na inclusão profissional de 
portadores de deficiência. 

A recusa em aceitar financia-
mento público é um dos pontos 
principais do projeto. Para os admi-
nistradores da Locanda dei Girasoli, 
é importante que o restaurante seja 
capaz de se manter sem subsídios 
do governo, mesmo estando loca-
lizado em uma zona pouco central 
de Roma, no bairro de Quadraro, na 
zona sul da capital italiana. 

Uma iniciativa parecida foi ado-
tada pelos proprietários do Albergo 
Etico, em Asti, no Piemonte, que 
tem em seu quadro de funcioná-
rios jovens com síndrome de Down. 
A ideia de empregá-los surgiu em 
2009, quando o proprietário do res-
taurante ligado ao hotel, Antonio De 
Benedetto, foi procurado pela Scuo-
la di Formazione Colline Astigiane 
com um pedido para que empregasse 

Nicolò em um estágio em sua cozi-
nha, para que o rapaz completasse 
sua formação e recebesse o diploma. 
O que deveria ser um estágio buro-
crático acabou se transformando em 
uma experiência enriquecedora para 
ambos os lados. Ao final do estágio, 
Nicolò pediu que a experiência tem-
porária fosse transformada em um 
trabalho permanente. De Benedetto 
apoiou a ideia e assim nasceu o pro-
jeto do Albergo Etico. 

No último andar do hotel, funcio-
na a Accademia dell’Indipendenza, 
um espaço onde eles aprendem a 
viver de modo autônomo. Os mais 
velhos e experientes atuam como 
tutores dos recém-chegados. O mais 
antigo entre os tutores continua sen-
do Nicolò. Espécie de representante 
oficial do Albergo Etico, o jovem já 
apresentou o projeto no Parlamento 
Europeu, em Bruxelas, no Quirinale, 
sede do governo italiano em Roma, 
onde conversou com o então presi-
dente da Itália, Giorgio Napolitano, 
e no Vaticano, onde se encontrou 
com o papa Francisco. 

Detentos da Milano Bollate 
preparam os pratos no 
restaurante InGalera
Não são apenas os portadores de 
deficiência que encontram dificul-
dades para se inserir no mercado de 
trabalho. A cooperativa ABC La Sa-
pienza in Tavola, em parceria com 
a consultoria PwC, se empenhou 
no projeto da criação de um restau-
rante que empregasse detentos da 
Seconda Casa di Reclusione Milano 
Bollate, penitenciária localizada no 
norte de Milão. O InGalera é o pri-
meiro e único restaurante da Itália 
a funcionar dentro de uma prisão e 
emprega atualmente nove detentos. 
Quatro trabalham no salão como 
garçons e cinco na cozinha, onde 
auxiliam o chef profissional Ivan 
Manzo e o maître Massimo Sestito, 
os únicos que vieram de fora da pri-
são. Cada prisioneiro recebe entre 
600 e 1.200 euros por mês, de acor-
do com as tarefas. O cardápio não 
fica atrás das casas sofisticadas: in-
clui entradas como muffin de queijo 
pecorino e menta com creme de abo-
brinha, e pratos como tagliolini com 
camarões, erva-doce e limão carame-
lizado. De segunda a sexta, oferece 
um menu de almoço executivo, com 
primeiro e segundo prato por 14 
euros. O projeto é resultado de um 
esforço da cooperativa que atua des-
de 2004 na penitenciária de Milano 
Bollate, sempre com o objetivo de 
manter a dignidade dos presos e faci-
litar sua reinserção na sociedade.   

Solidariedade 
à mesa
Restaurantes italianos 
em Roma, Milão e Asti 
trabalham pela inclusão 
social e empregam 
portadores de 
deficiência e detentos

Tanto a Locanda dei 
Girasoli, em Roma, 
quanto o Albergo 
Etico, em Asti, contam 
com portadores de 
deficiência intelectual 
no quadro de 
funcionários

Vanessa Corrêa
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Nem só de vinho vive o Belpaese. Cada vez 
mais, drinques italianos vêm ganhando 
o paladar dos brasileiros e se tornaram a 
aposta de bares e restaurantes. Baseadas 

em bebidas clássicas da Itália, imprimem o ‘italian 
soul’, aquele jeito do italiano curtir a vida, sempre ser-
vido de boa comida e bebida. Dos clássicos aos mais 
criativos, há espaço para todos nas mesas.

Na Praça São Lourenço, que une a culinária aos sabo-
res do forno a lenha, o barman Vinicius Dias revela que o 
Negroni e o Aperol Spritz são os drinques ‘mais pedidos’. 

— Sugiro o Negroni, à base de Gin, Campari e Ver-
mouth, para acompanhar, por exemplo, uma tábua de 
aperitivos ibéricos. Já o Aperol, por ser leve e refrescante, 
pode acompanhar um Tartar de Caranguejo — sugere.

Thamer Lima, barman do Marakuthai — o restauran-
te da premiada chef Renata Vanzetto — une a Espanha 
e a Itália na mesma receita, com a sangria e o limoncello, 
ícones de cada um dos países, em uma bebida especial.

— Por se tratar de um drinque refrescante e com 
sabor exótico e frutado, acredito que vai bem com a Cal-
deirada servida por camarão e lula no molho de leite de 
coco com toque de tomate e limão. Além disso, é uma 
ótima pedida para compartilhar, uma vez que é servido 
em jarra — explica Lima.

No Alucci Alucci, o Bellini Li-
chia é a estrela. Como a casa só abre 
para o jantar, o tradicional Bellini 
italiano ganhou uma versão diferen-
te, preparada com creme de lichia e 
espumante brutrosé. O barman Fa-
biano Takashashi ainda acrescenta 
espuma da mesma fruta. A bebida 
é uma das campeãs de vendas do 
restaurante, que também serve o Ne-
groni clássico.

Caipirinha de  
limoncello faz sucesso
No Zena, bebidas à base de limon-
cello têm destaque. A garrafa é 
produzida por um dos sócios da casa, 
Dudu Pereira. Os drinques são Caipi-
cello (caipirinha de limoncello com 
três limões); CelloSoda (limoncello 
com tônica e rodela de limão sici-
liano); Sgroppino (sorvete de limão 
siciliano, espumante e limoncello); e 
Andolini de limoncello (vinho bran-
co, água com gás e limoncello). Todos 
fazem sucesso tanto na Happy Hour 
como no jantar.

Já no Bar Número, o Mestre 
Derivan indica um drinque que tem 
a Itália em cada um dos ingredien-
tes: o Cocktail Ischia.Para a criação, 
Derivan foi buscar inspiração na re-
gião oeste do país, um local em que 
a água tem um simbolismo muito 
presente, não só por ser uma ilha, 
mas também por ter várias termas 
em seu pequeno território.

— Os ingredientes foram apare-
cendo como aquilo que a Itália deu 
ao mundo. Temos a grappa, de sabor 
único, que nos remete facilmente à 
terra da Bota, e o vermute com seu 
doce amargo. Usamos uma lenda ita-
liana de contos literários, que diz que 
“quem bebe Strega junto nunca se se-
para”. Unimos a grappa e o vermute 
ao Strega, que simboliza o amor. Para 
finalizar, uma infusão de flor marga-
rida com a água Panna para remeter 
à leveza e aos perfumes dos campos 
italianos — finaliza o barman.  

Serviço
Alucci Alucci:  

Rua Vitório Fasano, 35 - Cerqueira 
César – São Paulo - SP

Tel: (11) 3086 1252 
Bar Número:  

Rua da Consolação, 3585 – 
Cerqueira César – São Paulo - SP 

Tel.: (11) 3061-3995

Marakuthai São Paulo: Alameda 
Itu, 1.618, Jardins – São Paulo - SP

Tel. (11) 3062-7556 / 3061-1015

Praça São Lourenço:  
Rua Casa do Ator, 608, Vila 

Olímpia – São Paulo - SP
Tel. (11) 3053-9300

Terraço Itália: Av. Ipiranga, 344 - 
República, São Paulo – SP 

Tel.:(11) 2189-2929

Zena: Rua Peixoto Gomide, 1901 - 
Jardim Paulista, São Paulo - SP

Tel.: (11) 3081-2158

Italian soul
O consagrado vinho italiano vem 
dividindo espaço com drinques como 
o limoncello, a grappa e o Bellini nos 
bares e restaurantes de São Paulo

gaStronoMia

Sabor italiano

O barman Mozart Amorim 
e o maître e sommerlier 

Francisco Freitas, do Terraço Itália, 
apresentam com exclusividade 
para a Comunità um drinque que 
harmoniza com Capreseno Palito.

Caravaggio
Ingredientes
40 ml grappa italiana
40 ml Luxardo Maraschino
40 ml polpa de maracujá
20 ml xarope de açúcar
Seis gotas de pimenta
Modo de preparo: Batido na 
coqueteleira, é servido em 
taça de Martini refrigerada.
Decoração: Cortes de pimenta 
e sementes de maracujá

Janaína Pereira
De São Paulo

Bebidas como 
spritz, grappa, 
Bellini e limoncello 
têm feito sucesso 
tanto no happy 
hour quanto no 
jantar

Camarão vermelho
Nascido como um caderno de oito páginas do jornal 
comunista Il Manifesto, o Gambero Rosso hoje é uma 
holding que tem canais de TV até na China para 
propagar ao mundo a excelência da gastronomia italiana

Gina Marques
De Roma

Em 1986, um caderno de 
oito páginas do diário 
comunista Il Manifesto 
provocou uma revolução 

cultural na Itália: o Gambero Ros-
so. Pela primeira vez, a esquerda 
italiana superava o conceito de que 
o prato da classe operaria tinha que 
ser trivial. Afinal, o prazer gustativo 
não é um privilégio de poucos e sim 
um direito de todos, já que pobres e 
ricos têm paladar. Os criadores des-
te suplemento batizado de camarão 
vermelho marcaram a história como 
gurus, pois, até então, o conheci-
mento mundial da cozinha italiana 
era limitado ao folclórico macarrão 
com molho, pizza e ao vinho tinto 
na grande garrafa coberta de palha. 
Foi assim que, 30 anos atrás, um 
grupo de amigos jornalistas, entre 
eles Stefano Bollini e Carlo Petrini, 
em oitos páginas proféticas, deram o 
salto de qualidade na percepção sen-
sitiva do mundo sobre o valor dos 
ingredientes e das tradições da eno-
gastronomia italiana. Além disso, foi 
determinante para o nascimento do 
movimento paralelo que conquistou 
o planeta com a filosofia do alimen-
to bom, limpo e justo: o Slow Food.

Em três décadas, o Gambero 
Rosso ampliou o campo de ação. 
O suplemento transformou-se na 
holding especializada em enogas-
tronomia, que publica os principais 
guias alimentares da Itália e de 
escolas de culinária, promove even-
tos pelo mundo e se comunica com 
canais de TV e com a web.

Em 2009, o empresário Paolo 
Cuccia assumiu a presidência do 
Gambero Rosso Holding Spa. Mais 
que uma visão comercial, ele aposta 
na comunicação como instrumento 
de educação e preservação da marca 
e da qualidade dos produtos eno-
gastronômicos da Itália. Segundo 
ele, o rígido critério de avaliação é 
fundamental para se manter como 
uma referência no setor.

A avaliação dos produtos é 
feita por uma equipe de especialis-
tas. Os críticos enogastronômicos 

atribuem símbolos de Três Taças 
para o vinho, Três Garfos para os 
restaurantes, Três Grãos e Três Xí-
caras para os cafés e bares, e Três 
Folhas para os melhores produto-
res de azeite extravirgem.

— Os símbolos se tornaram um 
objetivo cobiçado e um ponto de re-
ferência indispensável. Em poucas 
palavras, um certificado de garantia 
da qualidade do produto. A seleção 
é rígida. Por exemplo, para o guia 

de vinhos 2016, foram feitas 45 mil 
degustações e escolhidos cerca de 
20 mil vinhos de 2.400 produtores, 
sendo que premiamos 421 vinhos   
— disse Paolo Cuccia à Comunità.

Aposta em atividades 
multimídia e nas escolas 
com cursos de especialização
O Gambero Rosso hoje é um grupo 
multimídia. Além dos seus guias e 
da publicação mensal e semanal, os 
programas de TV contribuem pa-
ra a educação e promoção do made 
in Italy no exterior. Recentemente, 
eles abriram um canal de televisão 
na China com o objetivo de atingir 
milhões de telespectadores.

—  A atividade multimídia é 
importantíssima, sem a qual não 
seria possível a internacionali-
zação. Além disso, apostamos na 
educação porque o consumidor 
instruído é o principal crítico de se-
leção da qualidade do produto. Para 
combater a falsificação das marcas 
italianas, não basta fiscalização e 
repressão: é preciso educação — 
explicou Cuccia.

As escolas espalhadas pela Itá-
lia oferecem variados cursos com 
diversos níveis de especializa-
ção sobre comida e vinho. Assim, 
tanto amadores como aqueles 
que desejam obter uma distinção 
profissional elevada podem se ins-
crever nas várias Cidades do Gosto 
em Turim, Roma, Nápoles, Saler-
no, Catânia e Palermo (em breve 
também haverá em outras cidades 
italianas e estrangeiras).

Para promover os produtos eno-
gastronômicos italianos, o Gambero 
Rosso organiza também eventos in-
ternacionais como o Tre Bicchieri 
World Tour, o Top Italian Wines Ro-
adshow e o Vini d’Italia Tour.

O camarão vermelho comunis-
ta evoluiu e a holding Gambero 
Rosso não para de crescer. 

— Estamos lançando guias para 
o turismo enogastronômico, so-
bre lugares maravilhosos da Itália 
junto com a cultura culinária lo-
cal. Não podemos parar no tempo 
— afirma Paolo Cuccia, mostrando 
sua visão empresarial.   

gaStronoMia
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Voltando à  
boa gastronomia
...já que a política tem-nos servido pratos amargos

Ary Grandinetti 
Nogueira é 
formado em 
administração 
de empresas 
e trabalhou 
por 40 anos 
na TV Globo, 
onde implantou 
modelo de 
gestão e chefiou 
a área de 
Desenvolvimento 
Artístico.

Tive um grande aprendizado com a históri-
ca votação do impeachment da presidente 
no dia 17.04.2016.

Entendi, agora em detalhes, que che-
gamos exatamente aonde merecíamos chegar, com a 
qualidade deplorável dos políticos que compõem a Câma-
ra. Na forma e conteúdo, é uma representação de péssima 
qualidade. Eu não me vejo ali representado. E não vamos 
nem entrar no dialeto que eles usam, tangenciando mui-
to de longe o nosso idioma pátrio. Um linguicídio.

Mas aprendi uma coisa: discursar. Então..., pa-
ra honrar a minha mulher, os meus filhos, minhas 
noras, minhas netinhas, minha irmã e sobrinhas de 
Poços de Caldas, alguns dos meus primos, meus ami-
gos, meu condomínio, a Barra da Tijuca e a minha 
cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, e atenden-
do aos apelos da minha mulher, dos meus filhos, 
minhas noras, minhas netinhas, minha irmã e sobri-
nhas de Poços de Caldas, alguns dos meus primos, 
meus amigos, meu condomínio, meu editor e meus 
leitores (isso mesmo, leitores; não confundir com 
eleitores), abandono a política para entrar para a 
gastronomia amadora. Ou voltar a ela.

Se eu entrar na cozinha para fritar um ovo, sou 
capaz de jogar o ovo fora e ficar com a casca. Em com-
pensação, sei exatamente como encomendar um 
belíssimo ovo frito ou criticar um mediano. Ovo quen-
te, desisti de fazer. Ou fica uma gosma ou cozido. 
Também desisti de pedir à cozinheira, pois vem igual 
ao que eu faço. Omelete, já consigo fazer... ruim. Nesse 
caso, como absolutamente previsível, não reclamo de 
mim mesmo. Como ou jogo fora, dependendo da fome.

Reclamo de barriga cheia. Minha cozinheira faz 
melhor do que muitos restaurantes, e não adianta 
reclamar. Copiando os garçons, ela presta bastante 
atenção à crítica... até voltar para a cozinha. 

A minha cidade maravilhosa do Rio de Janeiro já foi 
vítima de tempos piores em oferta de bons restaurantes. 
Hoje, temos opções. Nem tantas para mim, que junto a 
fome com a preguiça da distância. Termino limitando as 
minhas incursões aos restaurantes mais próximos.

Mas vale a pena esticar até Copacabana para comer 
os seus risotos do Alloro, comandado pelo grande chef 
– ou capocuoco – Luciano Boseggia, seus frutos do mar, a 
polenta. Na verdade, ele não oferece nada que não seja 
excelente. O que aprecio no Luciano é o respeito à tra-
dição da culinária italiana, sem modismos, receitas de 
família. O chef está sempre pronto para oferecer, rápida 
e criativamente, uma bela opção para quem tem restri-
ções alimentares. O fato dele ser um bom papo e gostar 
de uma taça de vinho dão um colorido extra ao jantar.

O Satyricon é o melhor e mais regular restau-
rante de peixes e frutos do mar. Seus pescados são 
fresquíssimos – crustáceos e moluscos chegam ainda 

vivos –, assim como seus legumes e saladas são fres-
cos e compõem a saudável culinária mediterrânea 
italiana. Marly e Miro Leopardi sempre conduziram 
com rigor a qualidade dos pratos e do atencioso ser-
viço. Com a ausência saudosa do fundador, a filha 
Sandra agora atua na coordenação da casa. 

O Fasano al Mare é outro restaurante de qua-
lidade. Com o chef Paolo Lavezzini no comando, 
trazido do premiado restaurante florentino Enote-
ca Pinchiorri (3 estrelas Michelin), sua especialidade 
também são os pescados e frutos do mar. Não dou 
muita sorte com a regularidade, assim como não me 
atiro sem para-quedas nos risotos e massas, mas te-
nho bastantes amigos que levam mais sorte.

Um grande chef italiano que anda escondido no 
restaurante exclusivo do Country Club do Rio é o Fran-
cesco Carli, ex-Cipriani. Nós todos e o próprio chef 
merecíamos vê-lo num restaurante aberto ao público.

O Le Pré Catalan, comandado pelo excelente chef 
francês Roland Villard, apresenta opções de menu 
degustação excepcionais. 

O Eleven é outro ótimo restaurante, do chef Jo-
achim Koerper, com boas opções de degustação que 
ele chama de experiências.

Gosto muito da Gruta de Santo Antônio, que nos 
apresenta a melhor culinária portuguesa, com excelência 
superior aos que eu comi... em Portugal. Vale ir a Niterói 
para um longo almoço apreciando as delícias variadas 
da Gruta e os vinhos da sua bela adega. Dos petiscos aos 
pratos e sobremesas, é um programa imperdível.

Mas, para a minha sorte, encontro no Gero Barra tu-
do o que preciso. Ótimos risotos, ossobuco, vitelo, massas 
frescas e grano duro, peixe e frutos do mar. Atendimento 
atencioso e serviço primoroso, com especial atenção do 
Alves, do Wender e do sommelier Cesinha. Além de um 
dry Martini perfeito, que já abre a noite com mais alegria.

Não posso deixar de mencionar outros restaurantes 
que frequento habitualmente, onde também me sinto 
“em casa”. As excelentes carnes do Esplanada Grill, da 
Churrascaria Rio Brasa, do Pobre Juan, do Royal Grill, 
do Dom Hélio. Os italianos DUO, Fratelli, Azzurra, An-
na. O japonês Naga, os bistrôs Le Vin, In House e C.T. O 
Adegão Português. Vários desses ficam em shoppings, 
o que oferece grande conforto e segurança. 

Há muitos outros restaurantes bem avaliados pela 
crítica e clientes. Porém, vários destes eu não conheço; 
outros escorregam na regularidade e, ainda, aque-
les que eu não gosto mesmo. A regularidade é uma 
armadilha traiçoeira para os restaurantes.  Costumo 
comentar com os donos e chefs que as receitas têm 
que pertencer ao restaurante, sob o risco de um gran-
de chef carregar com ele o sucesso para outro lugar.

Enquanto esperamos por dias melhores, brinde-
mos à saúde e à felicidade. Auguri!   

Intercâmbio 
de sabores
Semana de Gastronomia Italiana 2016 vai 
trazer mais produtos e focar na interação 
entre chefs italianos e brasileiros

gaStronoMia

Caroline Pellegrino
 

Prepare-se
Prevista para a primeira quinzena de 
outubro de 2016

Participam 20 restaurantes da cidade de 
São Paulo 

Cardápio elaborado por chefs italianos e 
brasileiros, com destaque para os pratos 
regionais

Preço fixo no almoço e no jantar

Duas opções de menu com entrada, 
primeiro e segundo prato, e sobremesa

Serão servidos 160 pratos exclusivos

Uma verdadeira imersão 
na culinária do país da 
bota, na cidade brasilei-
ra com maior número 

de descendentes italianos. Prevista 
para a primeira quinzena de outu-
bro, a quinta edição da Settimana 
della Cucina Regionale Italiana 
envolverá 20 estrelados chefs ita-
lianos, selecionados com o auxílio 
da Accademia Italiana della Cuci-
na. Será um chef de cada uma das 
20 províncias italianas e que, hos-
pedados em 20 dos principais 
restaurantes italianos da cidade de 
São Paulo, vão elaborar um menu 
composto por cerca de 160 pratos 
exclusivos, realizados com produtos 
italianos especialmente seleciona-
dos para o evento. Os preços serão 
fixos para os clientes e ainda haverá 
workshops e concursos.

— Neste ano, pretendemos di-
vulgar ainda mais a presença da 
culinária das regiões da Itália e 
esperamos trazer mais produtos 
em relação às edições anteriores 
— disse Emilio Pelizzon, analista 
de negócios da ITA-Italian Trade 
Agency, que promove o evento, jun-
tamente com o Italian Culinary 
Institute for Foreigners, a Accade-
mia Italiana della Cucina, a Agenzia 
Nazionale del Turismo, o Instituto 
Italiano de Cultura, a Câmara de 
Comércio Ítalo-brasileira e a revis-
ta Comunità. A iniciativa também 
tem o apoio da Embaixada da Itália 
e do Consulado Geral da Itália. 

A capital paulista tem mais de 
300 restaurantes dedicados à gas-
tronomia do país, e os de maior 
destaque estão entre os partici-
pantes. O projeto tem por objetivo 
promover os produtos, seus res-
pectivos territórios de origem, 
o turismo regional e a cultura. A 
iniciativa ainda está em fase de 
formatação, mas a expectativa é 
de crescimento nas visitações e 
divulgação na internet. Somente 

na edição anterior, o evento rece-
beu três mil visualizações no site 
oficial, 77 mil visualizações na pá-
gina no Facebook e quatro mil no 
Instagram.

Pela terceira vez, o restaurante 
Sensi participa da semana gastro-
nômica e adianta os preparativos. 

— Além dos menus e da presen-
ça do chef internacional, estamos 
planejando uma experiência culi-
nária demo, em nosso espaço de 
aulas, onde os dois chefs (convi-
dado e o da casa) ensinarão a fazer 

pratos e darão dicas de preparo —
conta o chef Manuel Coelho.

A presença do chef italiano, 
junto com o da casa, além da cozi-
nha aberta para o salão, desperta 
curiosidade e permite bastante a 
interação com os clientes. O local 
prevê um aumento em 50% no mo-
vimento de clientes que buscam o 
menu da Settimana. 

— Para nós, este é o evento 
mais importante do ano em nosso 
calendário. Além da riqueza na tro-
ca de experiências entre os chefs, é 
um momento para aprofundamos 
ainda mais na cultura italiana — 
completa Coelho.

Um dos fundadores do evento, 
participante de todas as edições, o 
chef do Friccò Ristorante, Sauro Sca-
rabotta, também fala da expectativa: 

— O cardápio regional será a 
opção do cardápio da casa e não 
em substituição, mas a sugestão é 
aproveitar a semana e a vinda de 
um grande chef italiano, em cada 
estabelecimento.

O Friccò espera um crescimen-
to de 30% de vendas a mais, vindo 
de clientes da casa, como de novos. 

— É muito importante par-
ticipar deste evento tanto para 
comunicar a verdadeira cultura 
alimentar da Itália, como pelo fa-
to de a Itália possuir 20 regiões, 
cada uma com as próprias re-
ceitas típicas, costumes, vinhos 
diferentes e inimitáveis — finali-
za Scarabotta.   

O chef do Friccò 
Restaurante, Sauro 
Scarabotta, é um 
dos fundadores 
da Semana de 
Gastronomia 
Italiana. Para este 
ano, espera-se um 
crescimento de 30% 
nas vendas

opinione
AryGrandinett iNogueira
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Viagem do 
norte ao sul

De Santis: “Interação 
com o cliente é 
fundamental”

saporid’italia
VanessaCorrêa

Inaugurado no final de 2015, 
restaurante é comandado pelo jovem 
chef pugliese Rodolfo De Santis

São Paulo – Quando estiver à procura de um novo restau-
rante italiano em São Paulo e decidir ir ao Nino, esteja 
ciente: você será observado. A cozinha aberta para o sa-
lão não é um elemento decorativo, e sim uma escolha es-

tudada pelo chef Rodolfo De Santis, que faz questão de manter 
contato com a clientela e está sempre de olho no que se passa no 
restaurante. Um dos mais jovens chefs em atuação em São Paulo, 
De Santis, de 30 anos, já ostenta um currículo respeitável. Nas-
cido na Puglia, circula pelo mundo da gastronomia desde adoles-
cente. Estudou em uma escola de hotelaria dos 14 aos 19 anos 
e já trabalhou em diversos estabelecimentos na Itália, França e 
Irlanda, muitos com estrelas no guia Michelin, e mudou-se para o 
Brasil há cerca de cinco anos. Começou fazendo consultoria para 
um restaurante e logo estava pilotando as panelas do hoje extin-
to Biondi. Passou ainda pelo Domenico, Italy e Tappo Trattoria 
antes de abrir o Nino Cucina com dois sócios. O local nasceu de 
uma parceria entre De Santis e o produtor gastronômico Renato 
Calixto, formado em Cultura Gastronômica e Comunicação pela 
Università Degli Studi di Scienze Gastronomiche, na Itália.

— No Nino, consigo fazer o que eu gosto do jeito que eu 
quero. Conseguimos juntar vários conceitos bacanas da gastro-
nomia italiana para apresentar aos clientes do jeito que acha-
mos melhor. Nasci no sul da Itália, mas minha família mora no 
norte, então tive oportunidade de conhecer os mais diferentes 
tipos de comida do país. Colocamos todas essas referências no 
cardápio, que tem um pouco de tudo — explica. 

Quem vai ao Nino, tem a chance de provar desde entradas 
como língua com polenta taragna, queijo fontina e funghi, in-
gredientes típicos do norte da Itália, a mexilhões refogados com 
tomate, alho e óleo, combinação muito comum no sul do país. 
Entre as massas, há receitas clássicas, como o spaghetti ao pes-
to, com burrata e limão siciliano, e o cavatelli arrabbiata, que na 
versão do Nino ganha o reforço do polvo no molho de tomate e 
peperoncino, do modo como a avó de De Santis fazia na Puglia.

— Quero mostrar que a comida italiana não é só feita de 
massas e molhos pesados. Conseguimos fazer preparações muito 
mais leves, trabalhar mais com ervas e temperos, como o man-
jericão, realçando o sabor sem pesar o preparo — explica o chef. 

O cardápio muda com frequência (em seis meses de fun-
cionamento já foi trocado três vezes) e incorpora pratos que 
surgem a partir de observações dos clientes. 

Serviço
Nino

Rua Jerônimo da Veiga, 30, Jardim Europa - São Paulo da Veiga, 30, 
Tel. (11) 3368-6863

Almoço: De segunda a sexta, de 12h às 15h; sábados e domingos, 
de 12h às 17h.  

Jantar: De segunda a quinta, de 19h a 0h. Sextas e sábados, de 
19h a 01hSão Paulo (SP)

Tornou-se um dos principais repórteres televisi-
vos. Rodou o Brasil e o mundo, inclusive a Itália. 
É casado com a também jornalista Sandra Annen-
berg, apresentadora do telejornal Hoje, com quem 
tem uma filha, Elisa, de 12 anos, além dos filhos 
Bernardo, de 31, e Frederico, de 28, do casa-
mento anterior. Participou de grandes coberturas e 
utilizou em seu trabalho a língua paterna:

— Não entendo de futebol, mas cobri a Itália 
em diversos momentos durante oito Copas do Mun-
do. Foi o que mais me ligou ao futebol. De 1982 
a 2014, só não fui à Copa da França, em 1998.

Em 1982, o repórter oriundo até brigou com jor-
nalistas do Belpaese. Foram vários problemas. Um 
deles foi criado por um repórter do diário Il Giorno, 
que fez uma brincadeira com o atacante Paolo Rossi 
e o lateral Cabrini, a qual foi interpretada como se 
o jornalista tivesse escrito que os dois teriam um caso. 
Mas essa não foi a única fonte de atrito da squadra 
azzurra com os enviados especiais à Espanha:

— Os colegas italianos eram muito criativos. 
Tinham escrito que os jogadores pulavam o muro da 
concentração para ir ao cassino. As mulheres deles 
certamente não gostaram. Eles pararam de falar com 

a imprensa italiana. Eu estava em La Coruña, na 
Galícia, e era o único da mídia estrangeira a acom-
panhar mais de perto a Itália. Comigo eles falavam. 
E eu até passava algumas informações aos cole-
gas italianos. Após o final da Copa no Santiago 
Bernabeu, o técnico da Itália, Enzo Bearzot, deu 
entrevistas no campo a vários canais da Rai. E eu 
estava lá esperando minha vez de fazer também uma 
exclusiva. Os repórteres da Rai queriam me expulsar, 
mas o Bearzot não deixou. Falou comigo e 
me deu um beijo, atitude 
tipicamente italiana, 
e disse: “È un 
bravo ragazzo”.

Mande sua história com material fotográfico para:  
redacao@comunitaitaliana.com.br

Potenza

O pequeno Ernesto Paglia posa com a mãe argentina 
Haida e o pai italiano Gerardo. Acima, com a filha 

Elisa e a esposa e também jornalista Sandra Annenberg

IlLettoreRacconta

O jornalismo está no sangue da família 
Paglia. Antes de emigrar para o Bra-
sil, Gerardo já havia trabalhado na 
área quando morava na Itália, embora 

tenha também experimentado outras atividades:
— Ele veio de um paesino, mas depois an-

dou por Roma, por Turim, e trabalhou no jornal La 
Stampa. Veio para o Brasil em busca de oportuni-
dades. As coisas não iam tão bem na Itália para 
ele, caso contrário não teria saído de lá. Meu tio 
Mauro já estava no Brasil quando meu pai emigrou 
para trabalhar com ele. Engenheiro, meu tio tinha 
uma construtora — revela Ernesto Paglia.

Em 1957, aos 37 anos, Gerardo chegou à 
capital paulista, onde Ernesto nasceu em 1959. 
Ainda bebê mudou-se para o país de Haida, sua 
mãe, argentina de origem espanhola:

— Eu tinha 11 meses de idade quando fomos 
para Resistencia, na Argentina. Meu pai havia co-
nhecido minha mãe num American Bar que ele tinha na 
Rua Augusta, em São Paulo. Ela era frequentadora 
do local, onde havia café expresso, música no juke-
box, tabacaria. Na Argentina, meu pai fazia um jor-
nal distribuído gratuitamente, que saía aos domingos. 

Depois de alguns anos, a família 
decidiu voltar para terras paulistas:

— Eu já tinha quase cinco anos 
quando voltamos para São Paulo. Meu 
pai foi trabalhar num jornal dos Diários 
Associados. Depois, a convite de um 
político do antigo PSD, fomos para 
Ribeirão Preto. Eram tempos de jornalis-
mo romântico, com remunerações também 
românticas. Ele fazia um encarte escrito 
em italiano aos domingos no diário lo-
cal. Também levava grupos de italianos 
que vinham ao Brasil nos anos 60, na 
onda do pós-guerra. Tinha um programa 
de música italiana numa rádio de Ribei-
rão, na qual se tocavam canções de 
Bobby Solo, Sergio Endrigo, Gigliola Cinquetti, 
Peppino di Capri, Domenico Modugno... Isso além de 
lecionar latim — revela o jornalista, filho de pais de 
nacionalidades diferentes, mas que não falava nem 
italiano nem espanhol em família: somente o português. 

A língua paterna foi aprendida fora de casa: 
Ernesto frequentou a società Dante Alighieri, em 
Ribeirão Preto, lia em italiano e estudava a sono-
ridade da língua. 

Formado em Comunicação pela Universidade 
de São Paulo (USP), começou a carreira na Rá-
dio Jovem Pan, da qual foi demitido em 1979 após 
participar de uma greve de jornalistas:

— Nós nos inspiramos nos senhores barbudos 
metalúrgicos do ABC paulista. Acabei perdendo 
o emprego na rádio e logo depois fui bater na 
porta da Rede Globo — conta ele.

Massa à Matriciana   
Ingredientes: 
800 gramas de tomate italiano pelado
Uma cebola branca cortada em cubos pequenos 
150 gramas de pancetta italiana ou guanciale cortado em tiras 
100 gramas de manteiga 
Sal a gosto
Pimenta do reino moída grossa a gosto
Azeite a gosto
200 gramas de rigatonni curto

Modo de preparo: 
Em uma panela refogar a cebola em cubos em azeite. Adi-
cionar o tomate e cozinhar em fogo baixo por duas horas, 
mexendo a cada dez minutos. Acertar o sal. Em uma fri-
gideira grande, colocar a pancetta e levar ao fogo. Fritar 
na própria gordura até ficar crocante. Escorrer o excesso 
de gordura. Adicionar o molho de tomate e levar à fervu-
ra. Em seguida, adicionar a manteiga e mexer. Adicionar 
o rigatonni cozido al dente e manter no fogo por mais um 
minuto para absorver o molho. Acertar sal e pimenta.

— Escuto muito os clientes, gosto de prestar atenção no que 
acontece no salão e sempre levo em conta os comentários de 
quem está comendo. A partir das sugestões, desenvolvemos no-
vos pratos e testamos algumas vezes antes de colocar no cardápio. 
É muito importante ter esse contato, poder olhar para a mesa e 
ver se a pessoa está terminando de comer, se gostou, se não gos-
tou. A cozinha é aberta para o salão para que eu tenha um contato 
visual constante com os frequentadores. Acho essa interação en-
tre clientes e cozinheiro extremamente importante — esclarece.

Italianíssimas são as sobremesas, que vão da torta della 
nonna (de chocolate, ricota e pera) até o elogiado tiramisù, 
praticamente uma unanimidade entre público e crítica. Quan-
do for ao Nino, não deixe de prová-lo e aproveite para cumpri-
mentar o chef com um aceno ao fim da refeição — ele certa-
mente estará olhando para você.   
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Entre lunáticos e metereopáticos

Não me canso de descobrir novas 
sorveterias em Roma. Demo-
rei para conhecer a Cremeria 

Aurelia, mas tornou-se logo uma das 
minhas preferidas. Fica fora do cir-
cuito turístico e, portanto, é 
preciso vir ao bairro só pela 
sorveteria. Fica perto da Piazza 
Irnerio e do metrô Baldo degli 
Ubaldi. É famosa por diversos 
sabores. Aqui provei um dos 
melhores sorvetes de nocciola 
(avelã) da minha vida! Mas há 
muitos sabores originais, como 
o de abacate com amêndoas, 
ou o bacio del deserto, fei-
to com tâmaras e mel, ou 
o delizia di salvatore, feito 
com figos secos, amêndoas 
tostadas e frutas cítricas 
da Sicília, ou ainda o per-
fumado sabor de lavanda.

Mais uma 
sorveteria 
espetacular

Já mencionei nesta coluna que os italianos são um pouco hipocondríacos. Claro, não posso 
generalizar, mas conheci vários italianos com esta característica. Um remediozinho a mais 
cai sempre bem, só para garantir.

Além de hipocondríaco, é comum encontrar um italiano que seja lunatico. Lunatico, em 
italiano, não significa louco, como em português, mas sim, “de lua”, ou seja, uma pessoa que 
passa do bom humor ao mau humor facilmente e vice-versa. Tem dia que a pessoa está saltitante 
e alegre, e outros que “sai de baixo”! Essas flutuações de humor podem ocorrer também de um 
momento para outro. Melhor, por precaução, manter cinco metros de distância. 

Mas na Itália, ainda mais comum que um lunatico, é encontrar um 
metereopatico. O metereopatico é uma pessoa cujo humor depende do tempo, do 
clima. Muito simples. Se o dia é ensolarado, com aquele céu azul e sem nuvens, 
o metereopatico esbanja sorrisos, fica generoso, de bem com a vida, cantarolando 
pelas ruas. Mas, se o dia está cinzento, nublado e chuvoso, o metereopatico fica 
meio tristonho, mergulha na melancolia, fica sem inspiração ou vontade de 
muita conversa e, às vezes, fica até irritável facilmente.   

Lembro-me bem do primeiro ano em que me mudei para Roma, e que quando 
notava que as pessoas estavam meio borocoxô ou com a cara fechada e eu perguntava 
o que tinham, elas me respondiam: 

“Sabe, como é ... é que sou metereopatico.” 
Como era uma resposta frequente, percebi, pelo menos no que se refere à Roma, 

que uma boa parte da população é metereopatica. Num site que li (talvez um pouco 
exagerado), até estava escrito que um terço da população mundial sofre desse mal. 

Enfim, ainda bem que estamos em plena primavera e que os dias  
são mais bonitos e cheios de sol. Posso sair na rua tranquila, que as pessoas  
não vão economizar sorrisos.

la gente, il posto
ClaudiaMonteiroDeCastro
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