
OPINIÃO
Dia do Macarrão: a curiosa 

história desse alimento 
saudável e delicioso

A história do macarrão 

é cheia de curiosidades 

e lendas. Esse alimento 

tão gostoso, e que ainda 

é muito saudável, possui 

uma das histórias mais 

interessantes e cheias 

de mistérios de todo o 

universo das comidas

Só para contextualizar, no 
ano retrasado, a ex-pre-
sidente Dilma Rousseff 

instituiu no Brasil, uma data 
comemorativa que já era cele-
brada em diversos países pelo 
mundo todo, o Dia Nacional do 
Macarrão. A data, que é dia 25 
de outubro, foi escolhida por 
ser o dia em que as empresas 
do ramo realizam, anualmente, 
doações do alimento a enti-
dades benefi centes por todo 
o país.

O Brasil consome anualmen-
te um milhão de toneladas da 
massa por ano, se colocando 
entre o 12º país que mais 
consome macarrão no mundo. 
Existe até um sindicato de 
produtores, o Sindimassas, no 
Espírito Santo, onde há mais 
de 180 empresas produtoras 
de massas alimentícias. Para 
comemorar esse dia e homena-
gear esse alimento tão adorado 
e tão importante para a dieta 
brasileira, decidi contar um 
pouco da história do macarrão, 
que é repleta de mistérios e 
curiosidades.

Para começar, um fato curio-
so é que hoje em dia conside-
ramos a maioria das massas 
alimentícias como macarrão, 
mas nem sempre, e nem em 
todo lugar, isso foi assim. O 
espaguete, por exemplo, é 
considerado, ainda em alguns 
lugares, como uma massa di-
ferente do macarrão, que por 
defi nição deve ser mais curto e 
até mesmo furado por dentro, 
como o penne e o cotovelo. 
Claro que hoje em dia essa 
divisão não é feita tão a ferro 
e fogo, porém ainda há coisas 
curiosas sobre o macarrão que 
ninguém sabe, ou entende de 
forma errada. Muitos acham, 
por exemplo, que o macarrão 
engorda, ou faz mal.

O macarrão é composto de 
11% de proteína, é rico em vi-
taminas do complexo B e pode 
variar entre o comum, feito 
de farinha de trigo e água; de 
sêmola, feito com trigo nobre 
(tipo I); com ovos; grano duro, 
feito com trigo durum, integral; 
com vegetais e até caseiro, 
como muitos preferem. Hoje 
em dia, há ainda opções sem 
glúten. Os formatos variam 
em todos eles, como o fusili, o 
penne, o espaguete, o ravióli, 
etc. Mas se tem algo que eles 
compartilham é que, ao contrá-
rio do que a maioria das pes-
soas pensam, o macarrão não 
engorda. Ele é uma fonte de 
energia e pobre em gorduras, 
além de ter zero de gorduras 
trans. 

Já foi comprovado cientifi -
camente que massas podem 
e devem constar em refeições 
diárias. O macarrão brasileiro 
é muito bem conceituado, 

inclusive entre os italianos, 
que são os que mais entendem 
do assunto, de acordo com a 
cultura popular. Entretanto, 
engana-se quem pensa que a 
iguaria foi inventada na Itália. 
Reza a lenda que o explorador 
italiano Marco Polo trouxe 
o macarrão da China para a 
Itália, durante o século XII. 
Porém, apesar de essa ser a 
mais famosa história sobre o 
macarrão, hoje se sabe que 
ele chegou à Europa muito 
antes, com os árabes, que já 
consumiam o spaghetti.

Outra lenda atribui aos 
próprios árabes a invenção 
da massa, que eles chamavam 
de itrjia, um tipo de spaghetti 
seco. O caso é que no fi m de 
contas pesquisas do Instituto 
de Geologia e Geofísica da 
Academia de Ciências de Bei-
jing, sob o comando do Prof. 
Houyuan Lu, comprovaram em 
escavações na Laija, província 
Qinghai, no noroeste da China, 
que já havia um precursor do 
spaghetti que data do período 
Neolítico, e era consumido pelo 
povo que viria a ser o chinês.

O achado mostra o macarrão 
dentro de uma vasilha virada 
de cabeça para baixo, soterra-
da por desastres naturais, três 
metros abaixo da superfície. 
Isso quer dizer que os árabes 
apenas levaram o macarrão 
para a Itália, muito antes de 
Marco Polo pensar em visitar 
a China e levar a iguaria pela 
Rota da Seda. Apesar disso, 
foi na Itália que ele atingiu 
seu ápice no preparo e ganhou 
maior popularidade.

Grande parte da fama da 
Itália ligada ao macarrão é 
justamente o fato de este ter 
sido um país que teve mui-
tos imigrantes saindo para o 
mundo todo. Foi assim que 
ele chegou ao Brasil, por 
exemplo. Basicamente, as co-
munidades de imigrantes que 
se instalaram no sul e sudeste 
do Brasil são as responsáveis 
pela difusão dessa obra prima 
gastronômica por todo o nosso 
território. Não é a toa que por 
aqui produzimos o melhor 
e mais famoso macarrão do 
mundo (de fora da Itália), 
que é aprovado inclusive pela 
comunidade italiana.

O macarrão é um alimento 
tão gostoso que desperta a 
curiosidade. Por ele, existem 
pesquisas científicas que 
fogem do teor nutricional e 
partem para a arqueologia. Sua 
história é permeada por lendas 
e contos que vão de migrações 
dos árabes, ao fi m das Cruza-
das, até a trilha pela Rota da 
Seda de Marco Polo. E a fi cção 
se mistura com a história nas 
viagens pelo mundo, deixando 
a Europa e a Ásia para alcançar 
o globo em grandes navios de 
metal, no fi m do século XVIII. 
O macarrão é um alimento 
saudável, interessante e acima 
de tudo, muito saboroso. 

Que tal ele como sugestão de 
almoço para comemorar esse 
25 de outubro?

(*) - É CEO da franqueadora Let’sWok 
(www.letswok.com.br).

Eduardo Marques (*)
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Itália encontra 
peças roubadas 
de museu
há 40 anos

A polícia italiana anunciou 
ter encontrado 13 obras de arte 
roubadas em 1976 da Galeria 
Mozzi Bardini, em Florença. 
Entre as peças, há cerâmicas 
e maiólicas do século XVI, um 
prato do século IV a.C, pinturas 
e um artigo fabricado para o 
duque Alexandre de Médici. 
As obras são estimadas em 60 
mil euros. 

Quatro pessoas, sendo três 
colecionadores privados e um 
vendedor de obras de arte, 
foram denunciadas por recep-
tação. O acervo foi encontrado 
ao longo dos anos pelas cidades 
de Florença, Siena, Milão, Pe-
rugia, Viterbo e na província 
de Arezzo. As investigações 
partiram em 2003, após a polícia 
encontrar em um antiquário de 
Perugia um quadro roubado da 
Galeria Mozzi Bardini.

A partir daí, os agentes do nú-
cleo de proteção ao patrimônio 
cultural começaram a rastrear 
vendas de obras de arte em 
mercados nacionais e interna-
cionais, incluindo em acervos 
privados ou em especialistas 
em restauração. “São obras que 
respeitam a variedade e a rique-
za do acervo de Bardini”, disse 
o diretor do museu da Toscana, 
Stefano Casciu (ANSA).

O atacante Neymar, do Bar-
celona, é o único brasileiro na 
lista dos 30 melhores jogado-
res do mundo que concorrerão 
ao prêmio “Bola de Ouro”. Os 
nomes foram divulgados, gra-
dativamente, ontem (24) pela 
revista “France Football”, que 
voltará a entregar o prêmio 
sozinha após cisão com a Fifa. 
Além de Neymar, já haviam 
sido anunciados os nomes de 
Lionel Messi (Barcelona) e de 
Cristiano Ronaldo (Real Ma-
drid) - que dividiram o título 
de melhor do mundo nos últi-
mos anos - além do veterano 
goleiro da Juventus, Gianluigi 
Buffon, e do galês Gareth Bale 
(Real Madrid).

Além de Buffon, a Juventus 
estará representada ainda por 
Paulo Dybala e por Gonzalo Hi-
guaín - que deixou o Napoli pela 
pentacampeã italiana. Também 
está na lista o francês Paul Pog-
ba, que fez uma boa temporada 
pela Juventus antes de se trans-
ferir para o Manchester United. 
Os outros times italianos não 
tem representantes.

Criado em 1956, o “Bola 
de Ouro” terá mudanças na 
votação após a separação com 
a Fifa - com a qual comparti-
lhava o prêmio desde 2010. 

Neymar fi cou com a terceira posição no prêmio

da Bola de Ouro 2015.

Quarenta e dois torcedores 
do Corinthians foram autuados, 
no domingo (23), pela polícia 
depois do jogo de reabertura 
do estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro: Flamengo 2x2 
Corinthians, pelo Campeonato 
Brasileiro.

De acordo com a Polícia Civil, 
31 são suspeitos de tentar inva-
dir o espaço reservado para a 
torcida do Flamengo, depredar 
o estádio e agredir policiais mi-
litares antes do início do jogo. 
Outros 11 foram autuados por 
promover tumulto.

Os policiais conseguiram 
controlar o tumulto com a aju-
da de armas não letais, como 
sprays de pimenta. Quando a 
partida terminou, os cerca de 3 
mil torcedores do time paulista 
fi caram retidos na arquibanca-
da do estádio até que a polícia 
analisasse as imagens para 
identifi car os agressores. As 31 
pessoas autuadas na Central de 
Garantias da Polícia Civil por 
agressão aos policiais terão que 
se apresentar a audiências de 
custódia na Justiça.

“A fi m de capturar 40 tor-
cedores que supostamente 

A último estátua do líder 
revolucionário russo Vladimir 
Lenin em território ucraniano 
foi derrubada em Novgorod-
Seversky, informou a mídia 
local. De acordo com a emissora 
“Espreso.tv”, a estátua veio 
abaixo e a Prefeitura da cidade 
teria colocado a peça, que está 
em um depósito, à venda por 
cerca de US$ 39 mil. 

Caso não apareçam compra-
dores, a emissora diz que as 
autoridades estão dispostas a 
derreter a estátua, de 4,5 to-
neladas de metal e construída 
em 1985. No entanto, a notícia 
gerou outras versões na Ucrânia 
e alguns jornais afi rmam que a 
confi rmação ainda não foi dada 
sobre a derrubada da estátua 
de Lênin.

Em maio de 2015, o governo 

ucraniano adotou uma lei que 
veta e pune com prisão quem 
divulgar propagandas e símbo-
los comunistas, equiparando-os 
com os nazistas. Desde 2013, 
ocorre na Ucrânia uma “caça 
às estátuas de Lênin” que so-
breviveram às revoltas e ainda 
não tinham sido derrubadas por 
nacionalistas. 

As especulações sobre a úl-
tima estátua de Lênin vêm no 
dia em que a Ucrânia anunciou 
o fi m dos vistos de viagem com a 
União Europeia (UE), em mais 
uma sinalização de aproxima-
ção com o Ocidente. “Estou 
certo que o documento sobre 
a abolição do regime de vistos 
será assinado e ratifi cado pelo 
Parlamento Europeu até 24 de 
novembro”, disse o presidente 
Petro Poroshenko (ANSA).

Caminhão semelhante é usado para dispersar manifestantes em Santiago, no Chile.

“Nós compramos qua-
tro caminhões de 
Israel. Você procura 

agora nem utilizar mais [bala 
de borracha], você usa água. 
Você procura utilizar água”, 
disse após participar de um 
anúncio de liberação de verbas 
do Ministério da Saúde para 
municípios do estado.

Alckmin comentava a de-
cisão judicial que proibiu o 
uso de munição menos letal 
(balas de borracha e gás 
lacrimogênio) contra mani-
festações e ainda condenou o 
governo a pagar R$ 8 milhões 
de indenização pelos excessos 
cometidos pela PM. “E a des-
proporcional violência policial 
também atingiu, individual-
mente, diversas pessoas, caso, 
por exemplo, dos jornalistas 
que foram atingidos grave-
mente por balas de borracha”, 
destaca a sentença. Em um 
desses casos, o fotógrafo 
Sérgio Silva perdeu um olho 
ao ser atingido por esse tipo 
de munição em 2013.

O governador disse acreditar 
que a decisão será revista em 
segunda instância. “Eu acho 
que vai ser revertida essa de-
cisão. Já estava em julgamento 
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Uso de jatos de água vai evitar 
bala de borracha em protestos
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse ontem (24) que a Polícia Militar (PM) deverá usar 
jatos de água para evitar o uso de balas de borracha em protestos

na Câmara do Tribunal e nós já 
tínhamos ganho. Eram [neces-
sários] três votos e estava dois 
a zero. Aí o que aconteceu, o 
terceiro desembargador pediu 
vistas e deu tempo para o juiz 
decidir. É evidente que isso 
deve ser revisto no tribunal”, 
disse Alckmin em referência 
ao julgamento dos recursos 
sobre a liminar concedida 
anteriormente pelo mesmo 
magistrado.

Alckmin também defendeu a 

atuação da polícia. “No mundo 
inteiro você tem protocolos 
internacionais. Então, a polícia 
não usa elastômetro, armas 
não letais a não ser em casos 
muito excepcionais”, ressaltou 
o governador. Segundo ele, 
nas manifestações citadas na 
ação civil pública, realizadas 
em 2013, houve necessidade 
de intervenção com uso da 
força. “Tudo isso se refere a 
2013 onde nós tivemos policial 
ferido, ônibus queimado, loja 

depredada, banca destruída. É 
preciso ver as circunstâncias”, 
acrescentou.

Ao ser questionado sobre 
os casos recentes envolvendo 
acusações de abuso da PM em 
protestos, Alckmin disse que  a 
Corregedoria da corporação faz 
acompanhamento de todas as 
situações. “Todas as ações da 
polícia são fi lmadas e analisadas 
pela Corregedoria e qualquer 
erro há uma punição”, enfatizou 
(ABr).

Neymar é único brasileiro na 
lista do prêmio ‘Bola de Ouro’

Agora, apenas jornalistas in-
ternacionais darão seus votos, 
sendo eliminada a presença 
dos técnicos e dos capitães de 
seleções ao redor do mundo.

Confi ra a lista completa: - Ser-
gio Agüero (Manchester City); 
Pierre Emery Aubameyang 
(Borussia Dortmund); Gareth 
Bale (Real Madrid); Gianluigi 
Buffon (Juventus); Cristiano 
Ronaldo (Real Madrid); Ke-
vin De Bruyne (Manchester 
City); Paulo Dybala (Juven-
tus); Diego Godin (Atlético de 
Madrid); Antoine Griezmann 
(Atlético de Madrid); Gonzalo 
Higuaín (Napoli/Juventus); 
Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-
Germain/Manchester United); 

Andrés Iniesta (Barcelona); 
Koke (Atlético de Madrid); 
Toni Kroos (Real Madrid); 
Robert Lewandowski (Bayern 
de Munique); Hugo Lloris 
(Tottenham); Riyad Mahrez 
(Leicester City); Lionel Messi 
(Barcelona); Luka Modric 
(Real Madrid); Thomas Müller 
(Bayern de Munique); Manuel 
Neuer (Bayern de Munique); 
Neymar (Barcelona); Dimitri 
Payet (West Ham); Pepe (Real 
Madrid); Paul Pogba (Juventus/
Manchester United); Rui Patri-
cio (Sporting); Sergio Ramos 
(Real Madrid); Luis Suarez 
(Barcelona); Jamie Vardy (Lei-
cester); Arturo Vidal (Bayern 
de Munique) - (ANSA).

Última estátua
de Lênin é

derrubada na Ucrânia

Polícia autua 42 
torcedores por briga na 
reabertura do Maracanã

se envolveram em briga com 
policiais, a PM aprisionou 3 
mil torcedores do Corinthians 
no Estádio do Maracanã. É 
inaceitável que uma briga 
aconteça dentro do estádio 
entre alguns torcedores e a 
polícia não tenha capacidade 
de prender em fl agrante os 
envolvidos, fazendo com que 
todos os outros corinthianos 
que lá estejam sejam agredidos 
como cidadãos” diz a nota.

O Corinthians também pede 
que a Secretaria de Segurança 
do Rio de Janeiro puna os po-
liciais militares envolvidos no 
episódio  (ABr).


