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Caros leitores,

Nesta edição da Giro em Casa, a pri-
meira de 2012, é com orgulho que 
destacamos os 140 anos da Pirelli 
no mundo. Uma história marcada 
pela inovação, ousadia e dedicação 
de nossos empregados. Data que é 
motivo de muito orgulho também 
para os pirellianos no Brasil. 

Na matéria de capa, o assunto é o 
desafio e as dificuldades de pais e 
mães na educação dos filhos. Em 
tempos de excesso de informação, 
mudança de valores, qual é o papel 
de cada um na formação educacio-
nal e do caráter de nossos filhos?

E, mais uma vez, por meio do apoio 
e patrocínio a projetos sociais, desta-
camos a contribuição da Pirelli para 
a transformação social das comuni-
dades em que está envolvida.

Por fim, gostaria de parabenizar 
todos os empregados que, no fim 
do ano passado, completaram 20, 
25, 30, 35, 40 e 45 anos de Pirelli. 
Pessoas que são exemplo da dedica-
ção que marca todo o nosso quadro 
de empregados espalhados de norte 
a sul do Brasil.

Excelente ano a todos!
Boa Leitura!

Mauro Pessi 
Superintendente Pirelli Pneus América Latina

NossA HisTÓriA

Pirelli completa 140 anos 
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O ano de 2012 será especial para a Pirelli e para os 
pirellianos.  A empresa chega aos 140 anos como uma 
das principais e mais respeitadas fabricantes de pneus 
do mundo. História que começou como um sonho de 
um jovem engenheiro e que hoje está presente em 
cerca de 160 países, em quatro continentes.

Criada em 1872 na cidade de Milão, na Itália, por Gio-
vanni Battista Pirelli, então com 24 anos de idade, a 
Pirelli produzia inicialmente artigos de borracha. Mas 
já em 1879 a empresa dava os primeiros passos para 
diversificar seus negócios, produzindo os cabos de co-
municação. Foi em 1890, porém, que ela deu o seu 
grande salto com a produção de seu primeiro pneu 
de bicicleta. A Pirelli encontrava aí o negócio que faria 
dela uma gigante mundial. 

O primeiro pneu para carro foi produzido em 1901 e, 
a partir daí, o crescimento foi constante. Já em 1902, 

a Pirelli iniciou sua expansão para outros países da Eu-
ropa (Espanha e Inglaterra) e América do Sul (Argenti-
na). Também foi neste período que começou a forne-
cer pneus para campeonatos de corridas, tornando-se 
uma das responsáveis pelo crescimento de importan-
tes categorias, como a Fórmula 1, por exemplo, que 
desde 2011 voltou a contar com os pneus Pirelli em 
seus carros.

82 anos de Brasil - Grande parte do sucesso da Pirelli 
está no empenho de seus milhares de empregados e 
o crescimento da marca no Brasil. A primeira unidade 
fabril da empresa surgiu em 1929, em Santo André 
(SP), e hoje conta também com fábricas em Campinas 
e Sumaré (SP), Gravataí (RS) e Feira de Santana (BA), 
além de empregados presentes em todos os Estados 
brasileiros. Com mais de 11 mil pirellianos e líder de 
mercado, o país é peça fundamental nesses 140 anos 
de sucesso.

 

MUITO MAIS qUE PNEUS

A busca constante pela inovação sempre marcou a história da Pirelli.  E é com esta filosofia que a marca sempre 
criou soluções que ajudaram a revolucionar o mundo dos pneus. Mas o que nem todos sabem é que a Pirelli investe 
em outros setores, como o de calçados e roupas com a marca PZero e, principalmente, na descoberta de soluções 
para um mundo melhor com a Pirelli Eco Technology e a Pirelli Ambiente.  Iniciativas que, mais uma vez, unem 
a tradição e a modernidade de uma empresa que, apesar de centenária, sempre olhou para o futuro.  

1913 1985 2011
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Há um ditado da cultura popular que persiste com o pas-
sar dos anos: ser mãe é padecer no paraíso. O “padeci-
mento” aplica-se também aos pais, e refere-se à bela e 
difícil tarefa de educar os filhos. Afinal, nessa missão é 
preciso lidar com situações como birra no meio do shop-
ping ou supermercado e estabelecer regras quanto à ali-
mentação, ao uso da TV e do computador, às rotinas de 
horário de banho e de escovar os dentes e à distribuição 
de tarefas em casa. “As maiores dificuldades giram em 
torno dos limites e da disciplina”, resume Teresa Bonu-
má, psicoterapeuta de famílias e casais.

A educação de uma criança, de um pré-adolescente ou 
de um adolescente não é nem um pouco simples. Tanto 
é que alguns comportamentos equivocados acabam se 
repetindo, causando ainda mais confusão sobre como 
proceder. “Muitos pais acham que é suficiente comprar 
tudo o que os filhos demandam; outros acham que, en-
quanto as crianças tiverem um monte de atividades, es-
tarão mais bem preparadas para o mundo. Só que isso 
significa pular a etapa da infância e desejar que o filho 
seja um adulto em miniatura”, lamenta Claudio César 
Montoto, psicanalista e professor da PUC-SP. 

Pra complicar um pouquinho mais, não há uma fórmula 
certa, adverte a filósofa, professora e escritora Tania Za-
gury. “As famílias têm pensamento próprio sobre como 
criar os filhos. Mas o básico é ter clareza do que se quer 
em relação à educação deles. Os pais devem decidir qual 
linha educacional vão adotar, para não serem incoeren-
tes e não confundirem a criança.”

Segundo o psicanalista Montoto, uma atitude básica 
é reconhecer que o filho é um outro ser, e não uma 
extensão dos pais. “É preciso ter consciência de que 
a criança não veio ao mundo para satisfazer os dese-
jos dos genitores.” Em seguida, estar sempre próximo 
deles é fundamental, como lembra a psicoterapeuta 
Teresa.  Isso implica em acompanhá-los no crescimento 
físico e emocional, incentivar a boa alimentação e o 
exercício físico, estimulá-los a serem sociáveis, desen-
volver a autoestima deles e passar os valores básicos da 
família, o que pode ser feito por meio de brincadeiras. 
“Se a criança é competitiva, recomendo incentivá-la a 
jogar bastante para que aprenda a perder”, exemplifi-
ca Teresa. 

Outro passo muito importante é demonstrar segurança 
e firmeza. “Se o pai ou a mãe têm dúvidas sobre tudo e 
são permissivos em um dia e no outro não, a criança pas-

sa a duvidar que eles tenham uma razão concreta para 
impedir alguma coisa. Isso faz com que ela se torne mais 
teimosa, discuta, chantageie e sinta que pode manipular 
a família”, alerta a filósofa Tania. 

É justamente para evitar comportamentos assim que a 
colocação de limites é imprescindível na educação. Po-
rém, eles têm sido cada vez mais deixados de lado pe-
los pais, constata Tereza. “É mais fácil deixar os filhos 
fazerem tudo do que estabelecer regras, o que implica 
negociar com eles. Isso dá trabalho, pois é preciso argu-
mentar e confrontar, sem contar que o limite é algo que 
leva tempo para ser aceito, pois as crianças costumam 
testar/desafiar a autoridade dos pais. Nesse momento, 
eles têm que ser firmes.” 

Não faltam motivos para justificar a falta de limites. “Já 
vi pais serem permissivos por acomodação, por preguiça 
e há também casos em que eles se sentem culpados por 
trabalharem muito e quase não verem os filhos. É um 
erro pensar assim. A sociedade nos impõe limites o tem-
po inteiro e a criança precisa conhecê-los para se adaptar 
à vida adulta”, reforça Tereza. 

Na escola, essa falta de limites aparece com clareza: 
crianças que desobedecem os professores, falta de com-

Um desafio que vale a pena
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RECOMPENSA NA PRáTICA 

Casada há 23 anos, a coordenadora de Recursos Humanos da Pirelli, Ana Edna Lessio Vaz da Silva e o 
marido aceitaram o desafio da educação não apenas uma, mas duas vezes, e tiveram as filhas Luíza  e 
Giulia, de 21 e 13 anos, respectivamente. Ana lembra que cada fase teve uma particularidade: até os 
6 anos, eles sabiam que as crianças precisavam ter limites, o que exigiu firmeza para que eles se impuses-
sem sem tirar a espontaneidade e a capacidade criativa das meninas. Já na adolescência, a tarefa é mais 
difícil, pois os adolescentes checam os limites dos pais todo o momento - querem a autonomia de um 
adulto, mas às vezes pensam e agem como uma criança. “O ato de educar é sempre um desafio e uma 
grande responsabilidade, mas eu e o meu marido acreditamos que o exemplo que damos, por meio das 
nossas atitudes, e a coerência entre o que falamos e o que praticamos é o melhor caminho”, sintetiza. 

TAREFA DE ERROS E ACERTOS

querer garantir uma educação sem falhas é puro idealis-
mo: sempre vai haver um erro ou outro. Porém, é sempre 
bom evitar atitudes que são prejudiciais ao amadureci-
mento da criança. Confira algumas delas e o que fazer 
para contorná-las. 

1. Superproteção

Ela impede que seus filhos aprendam a conviver com situ-
ações difíceis. Se a criança quer ir a uma festinha, mas é 
muito tímida, experimente acompanhá-la no programa: é 
um baita incentivo a superar o problema!

2. Permissividade exagerada

Uma visita a um casal de amigos transforma-se em uma 
tarefa complicada quando as crianças começam a mexer 
em tudo pela casa e a derrubar objetos. Pior ainda é assis-
tir a tudo isso de braços cruzados. É preciso dizer “não” 
e colocar limites. 

3. Rigidez exagerada

“Não”, “não” e “não”.  A todo momento, em todas as 
situações. Com tanto impedimento, a criança pode se en-
tristecer ou passar a agir escondido. Se ela quer utilizar 
o computador, experimente permitir, estabelecendo um 
limite de horário. 

4. Brigas na frente das crianças

Sim, é difícil evitá-las. Mas é extremamente necessário. 
Caso contrário, os filhos ficam divididos, sentindo-se cul-
pados. Procure ter as discussões no quarto ou então saia 
de casa para discutir o assunto. 

5. Divergências na educação

O garoto quer andar de skate na rua e ganha o apoio do 
pai. A mãe prefere que a atividade seja feita no parque, 
com segurança. Os dois discutem e não chegam a ne-
nhum acordo. Não há problema de os filhos saberem que 
os pais têm opiniões diferentes entre si, desde que haja 
um consenso. 

6. Falta de diálogo com o(a) filho(a)

A criança pede para que os pais a levem para assistir a 
um amigo jogar em uma partida de futebol. A resposta 
imediata é não. Sem diálogo, não há como saber a impor-
tância de atividades como essa para o seu filho e o quanto 
ele se entusiasma por elas. É incompreensão na certa. 

Fonte: Teresa Bonumá, psicoterapeuta de famílias e 
casais (www.teresabonuma.com)

7. Ausência do pai

O perfil das famílias tem mudado bastante – hoje, há mui-
tas mães no mercado de trabalho. Porém, a figura do pai 
ausente ainda é comum. É preciso se esforçar para dar 
atenção especial aos pequenos, que sentem muita falta 
da presença paterna.

8. Promessas não cumpridas

Prometer que vai levar os filhos ao cinema e não cumprir o 
combinado é frustração certeira. Os pais caem em descré-
dito e abrem uma brecha para ressentimentos e atitudes 
como crises de birra. Portanto, leve as promessas tão a 
sério quanto os pequenos. 

prometimento com os deveres de casa, descumpri-
mento de regras. A situação é longe da esperada, em 
que a família e o ambiente escolar devem trabalhar 
em conjunto para o crescimento da criança. Cabe aos 
pais fazerem a sua parte, recomenda Tania. “A reali-
dade das grandes cidades é a correria e morar longe 
do trabalho, mas os pais não devem se sentir culpa-
dos por isso. Eles não podem chegar em casa com 
pena dos filhos e não provê-los com o essencial, que 
são afeto, amor, segurança e fundamento moral. Se 
só puder passar 2 horas com o seu filho, dê atenção, 

carinho e não deixe de educá-lo e de se zangar com ele, 
caso necessário.”

Tão difícil quanto impor limites é se adaptar a uma re-
alidade em que as crianças dominam os computadores 
e são bombardeados por informações a todo minuto. É 
um novo desafio, garantem os especialistas, e os pais 
têm de se adaptar. “É uma tarefa mais complexa e que 
exige uma nova postura. Eles devem supervisionar o que 
está sendo assistido e, caso o programa seja inadequa-
do, não podem ter medo de proibir”, finaliza Tania. 
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Pontapé para um
             futuro melhor
É por acreditar em iniciativas que investem no futuro das comunidades que a Pirelli está envolvida no patrocínio ou 
apoio a pelo menos 20 projetos culturais, sociais e esportivos no Brasil. Nas edições passadas da Giro em Casa, você 
pode conferir as aulas de futebol gratuitas do Meninos da Fazenda; a peça O Homem, a Besta e a Virtude; o incen-
tivo à música do Projeto Guri e a prática de basquete por meio do Instituto Janeth Arcain. 

Agora, apresentamos um projeto que está mudando a vida de crianças e adolescentes de Feira de Santana (BA): o 
Araketu De Peito Aberto, patrocinado pela Pirelli. A iniciativa é apadrinhada pelo nadador que foi medalhista olímpi-
co em Sidney, Edvaldo Valério, e é o primeiro no Estado da Bahia aprovado pela Lei Federal de Incentivo ao Esporte.

Fundado no ano passado na cidade, o Araketu De Peito Aberto beneficia 98 crianças e adolescentes de 7 a 17 
anos, residentes dos bairros de Subaé e Aviários, vizinhos da fábrica de Feira de Santana, com a prática do futsal e 
do voleibol. “Usamos o esporte como educação não só no sentido de prática orientada, mas também no compar-
tilhamento de metas com a escola por meio de gincanas que envolvem matérias escolares”, explica Hagmar Freitas 
Madeira, administrador do projeto. Em 2012, as aulas também abordarão a promoção da saúde e a conscientização 
com o meio ambiente. “As escolas já estão adotando esses assuntos nos currículos e essa inclusão vai ao encontro 
dos valores da Pirelli”, completa. 

Cada ciclo do projeto tem duração de um ano e tem 
como objetivo complementar a atividade escolar de jo-
vens em situação de risco social.  Para participar, é preci-
so estar matriculado na rede pública de ensino. 

Lideradas por um professor de educação física e por um 
monitor, as atividades são realizadas em uma quadra 
poliesportiva localizada no entorno da fábrica da Pirelli. 
Segundo Hagmar, o local passou por uma reforma recen-
te, com troca do alambrado e nova pintura, e tornou-se 
local de integração e espírito de equipe. “As comunida-
des envolvidas abraçaram o projeto e se sentem bastante 
agradecidas; as reuniões com os pais têm um envolvi-
mento muito grande”. 

A família de Adson Pereira da Silva, de 9 anos, está feliz 
com o progresso do garoto desde que entrou no Araketu 
De Peito Aberto. “Estudo mais e sou mais responsável”, 
garante o pequeno, que está na terceira série e treina as 
habilidades como goleiro. “Não jogo, eu agarro”, brinca. 
O colega Thiago das Virgens da Silva, de 11 anos, segue 
os passos do ídolo Cristiano Ronaldo e aproveita todo o 
treinamento oferecido. “Gosto demais de quando temos 
jogo”, diz o atacante do time. 

Todas as ações do programa são orientadas de forma a 
aproveitar o potencial dos participantes e a investir no 
desenvolvimento físico e social de cada um. No início da 
temporada passada, foi feita uma avaliação física para 
saber o perfil nutricional das crianças, o que resultou na 
distribuição de leite em pó para as famílias. Saber o peso 
e o potencial dos participantes é importante na hora de 
desenvolver e estimular a prática de esportes. “Assim, 
respeitamos os limites de cada um”, assegura Hagmar. 

Para o administrador do projeto, o Araketu De Peito 
Aberto tem como maior mérito provocar a transforma-
ção do desenvolvimento comunitário e do capital huma-
no. A participação da Pirelli é fundamental. “Sem a em-
presa, o projeto não aconteceria.”

UM INCENTIVO CAMPEãO

Tendo a educação como alvo de seus investimen-
tos sociais, a Pirelli recentemente apoiou o Instituto 
Ayrton Senna, que há 17 anos ajuda a combater o 
analfabetismo entre crianças e jovens no país e já be-
neficiou mais de 13 milhões de pessoas. Parceira da 
Fórmula 1 como fornecedora exclusiva de pneus até 
2013, a empresa doou uma importante quantia para 
a instituição utilizar nas ações de Natal e no evento 
Ayrton Senna Racing Day. 

Realizado desde 2004, o Racing Day é uma mara-
tona de revezamento realizada em Interlagos. Nela, 
uma extensão de 42,2 km deve ser percorrida por 
equipes de dois, quatro e oito participantes. O di-
nheiro arrecadado com as inscrições é revertido para 
os projetos do Instituto Ayrton Senna, como o “Edu-
cação pelo Esporte”. 

Na cerimônia de entrega da doação, o presidente 
mundial da Pirelli, Marco Tronchetti Provera, deu ao 
instituto uma réplica dos pneus  PZero, assinada pe-
los pilotos brasileiros que participaram da temporada 
2011 da competição.
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Câncer, como evitar?
O jogador de vôlei Giba, o ator Reynaldo Gianecchini, 
o ex-presidente Lula, a presidente Dilma, as apresenta-
doras Ana Maria Braga e Hebe Camargo. Essas pessoas 
têm em comum o histórico de uma doença cada vez 
mais presente nos lares brasileiros – o câncer. Alguns 
deles já estão curados, outros ainda estão em tratamen-
to, mas apesar do câncer não ser mais uma sentença de 
morte, por conta do avanço no tratamento e no diag-
nóstico, ainda é uma doença muito séria. E o aumento 
do número de casos dá a essa enfermidade o status de 
epidemia: a previsão para 2012, segundo o Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), é de 518 mil novos casos no 
país. E é a segunda causa de mortes no Brasil. 

E o que praticamente todos já sabem, e as pesquisas afirmam, é que os hábitos alimentares e estilo de vida são 
fundamentais para o desenvolvimento de um câncer ou não. Uma pesquisa divulgada na Inglaterra no fim de 2011 
apontou que cerca de 45% dos casos da doença em homens e 40% em mulheres, naquele país, são causados pelo 
estilo de vida e podem ser prevenidos. 

A pesquisa da Cancer Research UK apontou ainda que o tabaco, o álcool, o sobrepeso e a má alimentação são 
as principais causas relacionadas a estes tipos de enfermidade. O cigarro, mais uma vez, é o grande vilão: ele é 
responsável por 23% dos casos em homens e por 15,6% das ocorrências em mulheres. 

Mas, afinal, como podemos ter uma vida mais saudável e, assim, diminuir as chances de um câncer? Veja a seguir 
uma série de itens que ajudam na prevenção da doença. Além disso, são hábitos saudáveis que ajudam a manter 
a qualidade de vida e a sua longevidade.

(Fonte: Instituto Oncoguia)

O coordenador de Ações Estratégicas do INCA, Claudio 
Noronha, afirma que houve crescimento da estimativa 
da doença de 2011 para 2012 e o envelhecimento da 
população é um dos motivos. “Ações de promoção da 
saúde, diagnóstico precoce e a ampliação do acesso aos 
serviços favorecem a longevidade. quanto mais velha é 
uma população, maiores as chances de alguns tipos de 
câncer surgirem”, diz.

Segundo Noronha, os tumores mais comuns nos ho-
mens são de próstata, pulmão, traqueia, brônquio, cólon 
e reto e entre as mulheres são câncer de mama, colo do 
útero, cólon e reto. (veja o Box)

A DOENçA DA MULHER

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, 
respondendo por 22% dos casos novos a cada ano no 
mundo. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer 
de mama continuam elevadas, porque a doença ainda 
é diagnosticada em estágios avançados. A maioria dos 
casos ocorre após a faixa etária de 35 anos e, embora a 
hereditariedade seja responsável por apenas 10% do to-
tal de casos, mulheres com história familiar de câncer de 
mama apresentam maior risco de desenvolver a doença.

Mais uma vez, o diagnóstico precoce é fator impor-
tantíssimo para uma maior chance de cura. O exame 
das mamas feito pela própria mulher é fundamen-
tal para detectar os primeiros sintomas, mas não 
substitui o exame físico realizado por profissional de 
saúde (médico ou enfermeiro) qualificado  para essa 
atividade. Procurar um especialista regularmente é 
a melhor dica, visto que os sintomas de um possível 
câncer de mama são variados. 
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Largue o cigarro - Mais de 80% dos casos de câncer de pulmão têm relação dire-
ta com o consumo de cigarros.

Cuidado com as bebidas alcoólicas - Beber uma taça de vinho por dia faz bem 
ao coração, mas o excesso de álcool prejudica a memória, enfraquece o sistema 
imunológico e aumenta a incidência de doenças hepáticas (ligadas ao fígado). No 
caso das mulheres, o álcool aumenta o risco de câncer de mama. 

Alimente-se bem - Um terço dos diagnósticos de câncer está ligado a uma ali-
mentação inadequada. O ideal é comer pouca gordura animal e diminuir o sal e o 
açúcar nos nossos alimentos. Devem ser ingeridos ao menos cinco porções diárias 
de verduras, legumes e frutas e tenha sempre na sua alimentação grãos (pães, 
cereais, arroz, feijão, etc.)

Pratique exercícios físicos - Aqui é sempre bom lembrar que antes de começar 
qualquer atividade física, é importante procurar seu médico de confiança ou um 
cardiologista para orientar a melhor quantidade e intensidade dos exercícios. A 
atividade física contribui para a redução do estresse, ajuda no controle do peso e 
reduz o risco de desenvolver câncer, entre outras doenças crônicas.

Durma bem - “O sono é um santo remédio”. Já ouviu essa frase? É bem verdade. 
Ele é fundamental para a manutenção do sistema imunológico e ajuda o corpo e 
a mente a se recuperarem do estresse do dia a dia.

ATITUDES qUE SALVAM VIDAS

Próstata - 60.180 casos estimados para 2012
Traqueia, Brônquio e pulmão - 17.210 casos estimados 
para 2012
Cólon e reto - 14.180 casos estimados para 2012

Câncer de mama - 52.680 casos estimados para 2012
Colo do útero - 17.540 casos estimados para 2012
Cólon e reto - 15.960 casos estimados para 2012

MULHERES

HOMENS

TUMORES 
MAIS

COMUNS
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A mais importante festa popular do calendário brasileiro 
na verdade tem DNA importado, de Portugal. O Carna-
val foi trazido às terras tupiniquins pelos portugueses e 
tinha o nome de Entrudo, uma celebração popular co-
lonial, na qual eram comuns as brincadeiras com água, 
limões de cheiro, farinha, lama e até lixo - elementos 
mais tarde substituídos por confete e serpentina. 

Porém, ao desembarcar no nosso país, a festa adquiriu 
características próprias, como lembra o escritor Ricardo 
Azevedo, um ávido pesquisador da cultura do povo. “Ao 
Carnaval foram incorporados certos costumes de cultu-
ras africanas e tudo isso acabou resultando nos ranchos 
[embriões dos blocos carnavalescos] que desfilavam nas 
cidades do fim do século 19, principalmente nas ruas do 
Rio de Janeiro.”

Essa mistura recebeu também o reforço das festas e pro-
cissões do Dia de Reis (dedicadas aos três Reis Magos e 
sua visita ao Deus Menino), o que deu origem a um car-
naval de muitas formas e exclusivamente brasileiro. Na 
verdade, é mais justo falarmos em carnavais. “O carna-
val carioca é diferente do pernambucano que é diferente 
do maranhense ou do baiano; o que caracteriza as mani-
festações da cultura popular é sempre sua extraordinária 
diversidade”, reforça Azevedo. 

Tantas fusões culturais fizeram com que hoje tenha-
mos registros diversos da folia, como escolas de samba, 
blocos de rua, bailes de máscara, marchinhas, cordões, 
trio-elétrico e frevo. Algumas dessas manifestações são 
características de alguns locais, como a tradição carioca 
no desfile de escolas de samba, as frenéticas sombrinhas 

Fontes: Carlos Orsi (http://blogs.estadao.com.br/carlos-orsi), Guia dos Curiosos, Portal Brasil 
(www.brasil.gov.br) e revista Mundo Estranho (http://mundoestranho.abril.com.br)

Você sabia?
• O Carnaval é uma herança de várias comemorações realizadas na Antiguidade por 
povos como os egípcios, hebreus, gregos e romanos. As festas serviam para celebrar 
grandes colheitas e, principalmente, louvar divindades.

• Apesar de não possuir uma data fixa no calendário, a terça-feira de Carnaval sempre 
cai 47 dias antes do domingo de Páscoa. Isso ocorre porque, na Idade Média, a festa 
marcava os últimos dias de “liberdade” antes das restrições impostas pela quaresma 
(proibição do consumo de carne nos 40 dias antes da Páscoa).

• O maior bloco de Carnaval do mundo é o Galo da Madrugada, surgido nas ruas de 
Recife (PE). Ele se apresenta no sábado de Carnaval – mais conhecido como Sábado de 
Zé Pereira - ao som do frevo.

• Em Olinda, uma lei municipal de 2001 proibiu o axé e ritmos carnavalescos de outros 
Estados, como o samba ou o pagode, de serem tocados em volume alto. quem infrin-
gir a lei está sujeito a multa de R$ 5 mil.

• O primeiro desfile de Carnaval data de 1855, no Rio de Janeiro, com o bloco “Con-
gresso das Sumidades Carnavalescas”. Dom Pedro II assistiu à apresentação. 

Uma festa em
vários endereços

do frevo de Olinda (PE) e o contagiante axé do Carnaval 
de Salvador e de outras cidades baianas. 

No Nordeste, a celebração ficou marcada pela riqueza 
das manifestações populares, influenciadas pela zona 
rural, comenta Olga Rodrigues de Moraes Von Simson, 
doutora em Antropologia Social. “Foi uma identidade 
formada pela plantação da cana”, explica. Dentre as ex-
pressões mais ricas da folia nordestina está o Carnaval 
baiano, que influenciou outra famosa festa – o Carnaval 
do Rio de Janeiro. Segundo Olga, os baianos que mi-
graram para o Rio de Janeiro levaram para lá a cultura 
dos ranchos. “Isso inspirou o povo da Baixada Fluminen-
se a criar as escolas de samba”, conta. Assim nasceu o 
carnaval-espetáculo, que avançou para o Centro-Sul do 
país por meio do Vale do Paraíba, acompanhando o en-
riquecimento das cidades.  

Na cidade de São Paulo, o Carnaval surgiu como uma 
denúncia social. “Era uma manifestação de resistência 
étnica e cultural do grupo negro e depois dos grupos 
de operários imigrantes na cidade”, afirma Olga. Hoje, a 
capital paulista também apresenta um famoso desfile de 
escolas de samba.

DE NORTE A SUL

No Norte do país, Manaus honra a celebração carnava-
lesca com escolas de samba e com o Carnaval de rua. O 
maior símbolo da folia dos manauaras é a boneca Kamé-
lia, criada na década de 30 para arrastar multidões pelas 
ruas da cidade.

No Centro-Oeste, o destaque fica por conta da cidade de 
Corumbá (MS), cujos desfiles de escola de samba, blocos 
e cordões carnavalescos realizados na Avenida General 
Rondon enchem a população de orgulho. 

Já no Sul, a festa se espalhou com grupos carnavalescos 
em Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande, no Rio Grande 
do Sul e também em Florianópolis (SC), como aponta o 
autor Felipe Ferreira em “O Livro de Ouro do Carnaval 
Brasileiro” (Ediouro). 
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Mais leveza à mesa
Em um país como o Brasil, onde as temperaturas são 
altas praticamente o ano inteiro, comer alimentos mais 
leves é fundamental para o bom funcionamento do or-
ganismo. Isso porque com as temperaturas mais eleva-
das gastamos menos energia, diminuindo a necessida-
de de ingestão de comidas mais calóricas, que são de 
difícil digestão. 

Para uma alimentação balanceada no período quente, 
nutricionistas recomendam o aumento do consumo de 
produtos integrais e light, assim como verduras, legu-
mes e frutas, que possuem fibras alimentares impor-
tantes na regulação do intestino, contribuindo para o 
controle dos níveis de glicemia e absorção de gorduras. 
Hortaliças e frutas fornecem a quantidade ideal de nu-
trientes principalmente quando preparados crus como 
saladas, sobremesa e sucos. 

Nas saladas, uma boa dica para deixá-las mais saboro-
sas é abusar dos temperos, que podem ser desde o tra-
dicional azeite e vinagre ou limão, vinagrete e emulsões 
(molhos tipo maionese) que incrementados, acabam 
favorecendo o sabor do preparo. Já o azeite pode ser 
aromatizado com diferentes ervas como manjericão, 
alecrim e até mesmo alho. 

“O ideal é não adicionar molhos ácidos às folhas muito 
antes das refeições para que não murchem”, explica 
Márcia Cristina Basílio, professora do curso técnico em 
Nutrição e Dietética do Senac. Outro aspecto importan-
te, segundo ela, é a higienização com solução de cloro 
das verduras e legumes consumidos crus.

Nas refeições, para acompanhar o prato de salada, a 
nutricionista destaca que o importante é evitar frituras 
e optar por assados, cozidos ou grelhados. E como so-
bremesa, as frutas da época, que são ricas em vitami-
nas, minerais e fibras são boas opções. Uma alternativa 
bem refrescante são os picolés de frutas à base de água.

Para a nutricionista da Ceasa de Campinas, Gracie-
la Cristina Lopes, a ingestão de água, sucos naturais 
sem açúcar e água de coco também são essenciais para 
manter o corpo hidratado nas altas temperaturas. “A 
saúde de nosso organismo depende de nós, das nossas 
escolhas e dos nossos hábitos. A comida que ingerimos 
tem um grande impacto na nossa saúde e bem-estar, 
interferindo diretamente na nossa qualidade de vida.”

TORTA DE AVEIA COM BANANA E COCO 

Ingredientes
5 bananas prata em rodelas
2 xícaras (chá) de açúcar
3 colheres (sopa) de margarina
1 xícara (chá) de aveia
1 colher (sopa) de fermento
2 ovos
2 xícaras (chá) de coco seco ralado
2 ½ xícaras (chá) de leite frio

Modo de preparo
- Bata o açúcar, a margarina e os ovos até formar um 
creme esbranquiçado;
- Acrescente aos poucos o restante dos ingredientes, 
alternando-os com o leite;
- Diminua a velocidade e bata por mais 3 minutos;
- Unte uma assadeira e despeje metade da massa;
- Distribua metade das bananas, cubra com o restante da 
massa e o restante das bananas;
- Asse em forno preaquecido por cerca de 40 minutos.

OBS: receita saudável pelo teor de fibras Fonte: Ceasa

Mais uma vez, a Giro em Casa traz receitas para 
uma culinária simples e saudável. Aproveite:  

SUCO HIDRATANTE

Ingredientes
250 ml de água de coco
4 fatias de melancia

Modo de preparo
- Bata as fatias de melancia com a água de coco no 
liquidificador rapidamente;
- Coe para retirar o excesso de sementes da melancia 
e sirva em seguida.

OBS: O ideal é tomar puro, mas se preferir adoce 
a gosto.

SALADA CAPRESE

Ingredientes
Tomate
Mussarela de búfala
Manjericão fresco
 
Molho
Vinagre balsâmico, azeite extravirgem, sal e pimenta
 
Modo de preparo
- Corte os tomates e a mussarela em rodelas
- Coloque as rodelas de tomate em uma vasilha 
e cubra cada uma com uma rodela da mussarela
- Adicionar o molho e as folhas de manjericão 
picadas ou inteiras

Fonte: Senac Fonte: Ceasa
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Quem faz a história
As homenagens aos empregados com 20, 25, 30, 35 , 40 e 45 anos de Pirelli já é uma tradição. Todos os anos, em 
cada unidade, a empresa celebra aqueles que, há décadas, ajudam a fazer a história da companhia, colocando-a 
como uma das líderes mundiais em seu segmento.  E em 2011 não foi diferente. Veja a seguir as homenagens que 
aconteceram em outubro, novembro e dezembro por todo o país: 

Em Campinas, a festa descontraída contou com um 
churrasco e música ao vivo.

Na Cord Brasil, o encontro contou com a presença dos familiares. 

Em Feira de Santana, os pirellianos curtiram muito sol, 
piscina e um delicioso churrasco, com música ao vivo. 

Na unidade gaúcha, em Gravataí, 
a homenagem foi acompanhada de 
um delicioso coquetel. 

Já em Santo André, o clima de descontração 
marcou a celebração com um coquetel aos ve-
teranos da unidade. 

Este ano, a TLM homenageou Clécio Antono 
Mói, Chefe de Armazém da unidade de Cam-
pinas, por seus 40 anos de trabalho.
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Você Sabia?

As aulas estão começando e para que seu filho mantenha os cadernos bem conserva-
dos, a Giro em Casa dá dicas de como encapá-los de maneira fácil, bonita e, o mais 
importante, barata. Para isso, o caderno protegido com tecido é uma ótima solução. 
Veja como fazer!

Material para encapar um caderno espiral do tamanho padrão (20 cm x 27,5 cm):

1- Tecido de algodão com a estampa que preferir; 

2- Cola líquida branca e uma tesoura;  

3- Fita de cetim de uma cor que combine com o tecido. 

Como encapar:

1- Corte o tecido no formato do seu caderno, deixando uma borda de dois centímetros 
para cada um dos lados;  

2- Passe cola na capa do caderno e cole o tecido a partir da base da espiral; 

3- Na parte de dentro da capa, dobre o tecido e cole da mesma maneira;

4- Cole a fita de cetim na borda da espiral. Isso serve para que o tecido colado não solte 
fiapos ao longo do tempo, além de ser um detalhe que enfeita;

5- Faça o mesmo procedimento na capa de trás do caderno. 

Se quiser ousar e deixar a capa do caderno ainda mais bonita, compre mais fitas e forme 
laços, ou outros adereços que embelezem ainda mais seu trabalho. Para os meninos, as 
cores dos tecidos podem ser lisas ou xadrez. 

Fonte: Smart Kids 

Mande suas curiosidades, dúvidas e sugestões para o “Você Sabia?” no e-mail giro@pirelli.com ou para o endereço Av. Giovanni Battista 
Pirelli, 871 – Vila Homero Thon – Santo André (SP) – Cep 09111-340, aos cuidados da Comunicação Interna. Sua pergunta poderá ser 
respondida na próxima edição da Giro em Casa. 

Após as férias, não tem jeito, é tempo de voltar à 
escola. Local de aprendizado e muitas amizades, o 
ambiente escolar é fundamental para a vida, pois, 
além de educar, ajuda a formar a personalidade de 
qualquer ser humano.

Mas você já parou para pensar por que as aulas no 
Brasil vão, em geral, de fevereiro a dezembro? 

Em nosso país, o período de férias (dezembro e janei-
ro) coincide com o verão e também com as festas de 
fim de ano (Natal e Ano Novo).  

Aliás, para proporcionar férias também no verão é 
que o ano letivo nos Estados Unidos e na Europa, 
por exemplo, segue um calendário bem diferente do 
nosso.  Lá, as aulas começam em setembro e vão até 

Lola, a irmãzinha de Char-
lie é pequena e muito en-
graçada. Seus pais dizem 
que ela já é bem grandi-
nha para ir à escola, mas 
Lola não concorda. Ela 
acha que ainda é muito 
pequena e não tem tem-

po para isso, já que tem muitas coisas importan-
tes para fazer em casa.

Autor: Lauren Child – coleção Charlie e Lola | 
Preço sugerido: R$ 22,77 | Editora: Ática | Lite-
ratura Infantil

Na década de 40, Cate (Pao-
la Oliveira), uma bela profes-
sora de 18 anos, é chamada 
para trabalhar numa escola 
de uma pequena cidade do 
interior. Seu jeito moderno e 
não convencional de dar au-
las causa polêmica entre as 

pessoas e as professoras tradicionais da cidade, que 
fazem de tudo para derrubá-la do cargo. 

Direção: André Pinto e Cesar Rodrigues. Dur. 
(90 minutos) | Disponível nas locadoras. 

LANçAMENTO DVD: UMA PROFESSORA MUITO 
MALUqUINHA (BRASIL – 2011)

Cadernos
bonitos e encapados

o fim de maio do ano seguinte, data que começa o 
verão naquela região. 

Outra curiosidade é que o colegial nos Estados Uni-
dos tem quatro anos, um a mais do que no Brasil. 
Além disso, o período de aula diário, que também é 
de segunda a sexta, tem duas horas a mais do que no 
nosso país. 

Você sabe onde surgiu a primeira escola brasileira?
Foi a Igreja Católica quem introduziu a prática do en-
sino no Brasil nos moldes que conhecemos atualmen-
te. Na época da colonização de nosso país, o padre 
Manuel da Nóbrega criou em Salvador, em 1549, a 
primeira escola primária brasileira. Assim, o primeiro 
professor do Brasil foi o jesuíta Rijo Rodrigues.

Sugestão de leitura e vídeo:

LIVRO : EU SOU MUITO PEqUENA PARA A ESCOLA




