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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JAIR TRINCA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido em Caiuá 
- SP, no dia 14 de novembro de 1944, residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge Trinca e de Marcelina Rossato. A pretendente: MARIA APARECIDA 
DA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 14 de fevereiro de 1958, residente e domiciliada no Jardim Vila Formosa, São Paulo 
- SP, fi lha de Dionizio José da Costa e de Esmerina Tereza da Conceição.

O pretendente: DIOGO MARCHI LAMEGAL, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19 de dezembro de 1985, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio dos Santos Lamegal e de Valéria Gomes 
Marchi Lamegal. A pretendente: APARECIDA CRISTIANE BEZERRA PINHEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 04 de 
julho de 1983, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de José Ugilson Pinheiro 
e de Maria Regineuma Bezerra Pinheiro. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço 
de Guarulhos, SP.

O pretendente: IVO DAS NEVES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em Glória do Goitá (Registrado na Vila Pirituba) PE, no dia 11 de maio de 1987, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Pedro do Nascimento 
e de Josefa Abdon das Neves. A pretendente: ELIANE GOMES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Glória do Goitá - PE, no dia 22 de junho de 
1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Manoel de 
Souza e de Maria José Gomes de Souza.

O pretendente: JULIO CÉSAR ARAUJO VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente fi nanceiro, nascido em Campinas - SP, no dia 16 de julho de 1982, residente 
e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de José Rubens Vieira e de 
Aparecida de Araujo Vieira. A pretendente: LAMIS NASSIB MAJZOUB, estado civil 
solteira, profi ssão analista comercial, nascida em São Paulo (Registrada na Bela Vista) 
SP, no dia 31 de outubro de 1991, residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo 
- SP, fi lha de Nassib Mohamad Majzoub e de Hellami Sayed.

O pretendente: JOÃO TEOTONIO CONTRERAS, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Prudente) SP, no dia 23 de junho 
de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Contreras 
e de Raquel Maria Contreras. A pretendente: PATRICIA TORRUBIA CARDOSO, estado 
civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 25 de abril 
de 1975, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Manoel 
Castro Cardoso e de Eunice Torrubia Cardoso.

O pretendente: ISAIAS DE JESUS BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de diretoria, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Prudente) SP, no dia 24 de 
novembro de 1976, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de 
Jeremias Barreto e de Antonia de Jesus Lima Barreto. O pretendente: MAURICIO 
FÁBIO DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão administrador, nascido 
em Caxias - MA, no dia 02 de julho de 1973, residente e domiciliado na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lho de Raimundo Sousa dos Santos e de Maria das Graças Silva Cunha.

O pretendente: FÁBIO VINÍCIUS BELLO CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado em São Miguel Paulista) SP, no dia 
27 de janeiro de 1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Candido 
Filho e de Idalia Maria Bello. A pretendente: LETÍCIA DA SILVA CRUZ, estado civil 
solteira, profi ssão administradora, nascida em Guarulhos (Registrada no 1º Subdistrito) 
SP, no dia 24 de janeiro de 1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Leomar Jacinto da Silva e de Rosilene Lahr da Cruz Silva.

O pretendente: GERALDO JOSÉ MORENO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 24 de fevereiro de 1956, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Geraldo Moreno e de Thereza 
Capo Moreno. A pretendente: PATRICIA ALBERTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Ibirama - SC, no dia 04 de fevereiro de 1979, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Zilma Alberto.

O pretendente: MATHEUS ANDRÉ DE PADUA, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido em São Sebastião do Paraíso - MG, no dia 20 de julho de 1979, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Messias Daniel de Pádua e de Maria 
Helena Porfi rio de Pádua. A pretendente: BRUNA FREIRE BERTOCCO, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no 
dia 14 de janeiro de 1988, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Victor José Bertocco e de Vivian Carla Freire Bertocco.

O pretendente: LEONARDO PORTO MIGNELLA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 09 de 
novembro de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Pasquale 
Mignella Filho e de Margareth Porto Mignella. A pretendente: LAURA MOSCATELLI 
GALLOTTI, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo (Registrada 
na Bela Vista) SP, no dia 30 de maio de 1993, residente e domiciliada no Jardim 
Paulistano, São Paulo - SP, fi lha de Carlo Gallotti e de Regina Paola Moscatelli Gallotti. 
Obs.: Sendo enviado para Unidade de Serviço onde reside a pretendente.

O pretendente: GLEIDEON BUBACK GURTHER, estado civil solteiro, profi ssão 
mestre de obras, nascido em Vila Velha (Registrado em Itaquari, Cariacica) ES, no 
dia 04 de fevereiro de 1978, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de João Moacyr Gurther e de Adelia Buback Gurther. A pretendente: ALESSANDRA 
DE FREITAS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em 
São Paulo (Registrada em São Miguel Pauliusta) SP, no dia 01 de setembro de 1988, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Severino Manoel dos 
Santos e de Ivonete Ferreira de Freitas Santos.

O pretendente: THIAGO KOLENYAK, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 17 de maio de 1987, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Kolenyak Filho e de Aidê 
Aragão da Silva Kolenyak. A pretendente: ANA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 18 de novembro 
de 1991, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Lourival Alves de 
Oliveira e de Eliete Alves de Oliveira.

O pretendente: FELIPE FONSECA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de comércio exterior, nascido em São Paulo - SP, no dia 09 de agosto de 1989, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Márcio Antonio Rodrigues 
e de Aparecida Fonseca Rodrigues. A pretendente: JULIANA GUTIERREZ CARUSO, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em Santo André - SP, no dia 19 de 
agosto de 1989, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Lucio 
Antonio Caruso e de Terezinha Guiterrez Caruso. Obs.: Edital procedente da Unidade 
de Serviço do 1º Subdistrito de São Bernardo do Campo, SP, onde reside a pretendente.

O pretendente: WAGNER DE JESUS MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
programador, nascido em Vitória (Registrado em Campo Grande, Cariacica) ES, no 
dia 03 de janeiro de 1991, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Moreira Filho e de Raimunda Francisca de Jesus Neta. A pretendente: 
HELENA CRISTINA ARAUJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente de 
vendas, nascida em São Paulo (Registrada na Liberdade) SP, no dia 17 de abril de 
1994, residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Fernando 
da Silva e de Vera Lucia de Araujo Endo.

O pretendente: JONAS CARDOSO DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão balconista, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 25 de 
outubro de 1997, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jonas 
Cardoso dos Santos e de Maria Anisia Ferreira de Sousa. A pretendente: NAÍRA 
MARTINS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Salinas (Registrada em Rubelita) MG, no dia 27 de outubro de 1993, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Almerindo Pereira de Souza e de Joana 
Maria Martinha de Jesus.

O pretendente: LUCIO SILVEIRA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Janauba - SP (Registrado em Motezuma - MG), no dia 28 de junho de 
1989, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Silveira 
da Rocha e de Maria Lucia Ferreira da Rocha. A pretendente: GESILAINE ALFREDO 
FRANCISCO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Aquidauna - MS, no dia 
28 de março de 1997, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de 
Justino Francisco e de Evania Alfredo Francisco.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JOSÉ GERONIMO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 05 de fevereiro 
de 1971, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Geronimo da 
Silva e de Brigida Serapião da Silva. O convivente: MAURICIO SANTIAGO DA SILVA, 
estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São Paulo (Registrado na Vila 
Prudente) SP, no dia 09 de outubro de 1967, residente e domiciliado no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lho de Simplicio Ferreira da Silva e de Jeanete Santiago da Silva. Obs.: Faço 
saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento 
exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

O convivente: LEANDRO DIAS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 22 de agosto de 1982, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio Dias 
Pereira e de Rosangela Aparecida Dias Pereira. A convivente: GESSICA CHRISTINE 
QUEIROZ RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão feirante, nascida em São Paulo 
(Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 28 de junho de 1986, residente e domiciliada 
na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Manoel de Campos Rodrigues e de Solange 
Queiroz da Silva de Campos Rodrigues. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
I, III e IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 
9278/96.

O convivente: CARLOS ALBERTO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 21 de fevereiro de 1946, 
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de José Pinto e de 
Hilda Galego Pinto. A convivente: ERCIA AGAPITO DE ARAUJO, estado civil solteira, 
profi ssão empresária, nascida em Faxinal - PR, no dia 29 de maio de 1969, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Agapito de Araujo e 
de Benedita Fonseca de Araujo. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União 
Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e 
IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Convido o leitor a fazer um 
experimento, passe a língua 
na superfície dos dentes 
naturais e perceba a textura 
lisa que eles possuem

Repita após ter comido 
uma fruta ou tomado um 
copo de suco de limão ou 

laranja. Conseguiu perceber a 
diferença? Antes liso e depois 
“áspero”? 

Muitos de nós temos o hábito 
diário de consumir alimentos 
ácidos e em grande quantida-
de. Refrigerantes durante as 
refeições, café em reuniões 
ou intervalos, o tempero da 
salada com vinagre e limão e 
até as inocentes frutas. 

Ser saudável está se tornan-
do prioridade na vida de muitos 
e isso tem elevado o consumo 
de frutas em geral que, em lon-
go prazo, pode gerar desgastes 
incrivelmente agressivos em 
regiões específi cas dos dentes 
que fi cam expostas em razão 
de diversos problemas. Esse 
desgaste é chamado de erosão 
ácida.

Muitas vezes não perce-
bemos quão ácidas algumas 
frutas são, por exemplo, a 
maçã e a uva podem ter acidez 
semelhante à laranja, ou mes-
mo a banana, que tem acidez 
equivalente a do tomate, que 
também é fruta. 

Mas qual o mal dessas 
agressões? Basicamente, o 
dente é composto por quatro 
estruturas: o esmalte, cama-
da externa que fi ca exposta 
na boca; a dentina, camada 
abaixo do esmalte; o cemento, 
camada que reveste a raiz; e 
polpa, composto por nervos 
e vasos sanguíneos que dão a 
sensibilidade aos dentes. 

O consumo de alimentos áci-
dos faz com que as regiões de 
cemento e dentina expostas, 
se desmineralizem micros-
copicamente e, após anos de 
agressão, gera cavidades. Os 
desgastes são nítidos e em 
quadros avançados há a expo-
sição e contaminação da polpa, 
necessitando de tratamento 
de canal.

Para saber se possui pro-
blemas com erosão ácida, a 
primeira forma é realizar o 
autoexame da boca, procuran-
do por regiões amareladas nas 
pontas dos dentes e buracos 
em regiões próximas à gengiva. 
O sintoma mais comum desse 
tipo de agressão é a sensibili-
dade ao consumir alimentos e 
líquidos gelados ou até mesmo 
ao puxar o ar pela boca. O grau 

de intensidade da sensibilidade 
pode variar de acordo com o 
nível de desgaste, proximidade 
com a polpa dentária e carac-
terísticas pessoais. 

Em seguida, é importante 
passar por avaliação odontoló-
gica para diagnosticar e tratar 
as causas das exposições de 
raiz e dentina, como bruxismo, 
escovação agressiva, periodon-
tite, movimentação por apare-
lho dentário, perda de dentes 
ou instabilidade de mordida e, 
assim, defi nir um plano de tra-
tamento.  O acompanhamento 
com controle da alimentação, 
higienização adequada, uso 
de cremes dentais específi cos, 
restaurações e até recobri-
mento cirúrgico gengival, são 
recursos utilizados a fi m de 
impedir o contato dos ácidos 
com essas regiões agredidas e 
diminuir os sintomas.

Algumas medidas podem 
diminuir a evolução do pro-
blema como consumir menos 
alimentos ácidos e com menos 
frequência (no caso das fru-
tas); evitar vinagre e limão nas 
saladas; utilizar canudos para 
bebidas como refrigerantes 
e sucos; fazer bochecho com 
água logo após o consumo de 
ácidos e aguardar no mínimo 
uma hora para a escovação - 
escovar os dentes logo após 
alimentação remove o restante 
de cristais que não foram re-
movidos pelos ácidos. 

A saliva possui uma função 
essencial na neutralização da 
acidez oral, chamado de efeito 
tampão, assim recuperando 
parcialmente os minerais dos 
dentes em cerca de uma hora. 
Algumas doenças, chamadas 
de fatores intrínsecos, tam-
bém podem causar erosão 
ácida, como refl uxo gastro-
esofágico, gastrite crônica 
e transtornos alimentares, 
como a bulimia, podendo, 
também, desenvolver sensi-
bilidades. 

É importante salientar que 
as frutas possuem valores 
e propriedades nutricionais 
essenciais para nossa saúde, 
porém, o que vale é o equilíbrio 
no consumo, sem exageros 
e sem esquecer de que nada 
substitui a higienização com 
escova e fi o dental.

(*) - Graduado em Odontologia 
pela FOP-UNICAMP, residência 

em Cirurgia e Traumatologia 
Bucomaxilofacial pelo Complexo 

Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, 
é Consultor Científi co da SIN 

Implantes (www.sinimplante.com.br).

Frutas: tome cuidado!
Gregório Sagara (*)

Um colecionador estrangeiro 
arrematou na última segunda-
-feira (29), por 36 mil euros, as 
cartas de amor que o fundador 
da Ferrari, Enzo Ferrari, enviou 
a Fiamma Breschi, viúva do pi-
loto Luigi Musso, morto em um 
acidente de corrida no circuito 
de Reims, em 1958.

O epistolário contém 142 cor-
respondências escritas entre 
1958 e 1970, e o leilão, batizado 
de “Fiamma Breschi, a senho-
ra da Fórmula 1”, aconteceu 
em Florença, organizado pela 
Maison Bibelot. Após perder o 
marido, Breschi, ainda muito 
jovem, esteve a ponto de tirar 
a própria vida. Para ajudá-la a 
seguir em frente, Enzo Ferrari 
lhe ofereceu um cargo dentro 
da escuderia como assessora 
de imagem.

Ela aceitou a proposta e co-
meçou a trabalhar na Ferrari, 
mas não esperava que fosse se 
apaixonar por seu chefe, que 
era casado e muito mais velho. 
A história não teve um fi nal 
feliz, já que Breschi morreu 
em 2015, em Florença, sem se 

casar novamente, mas deixou 
centenas de memórias ligadas à 
“época de ouro” da Fórmula 1.

“Ferrari propôs casamento a 
Fiamma e tentou, por diversas 
vezes, se separar de sua esposa. 
Mas, assim como Laura [mulher 
de Ferrari], Fiamma não cedeu, 
talvez porque ambas acreditas-
sem que o empresário tinha 
uma vontade desesperada de se 
sentir jovem”, contou à ANSA o 
biógrafo Luca Dal Monte, autor 
do livro “Ferrari Rex”.

O lote mais cobiçado no leilão 
foi adquirido por um estrangei-
ro fanático por objetos ligados 
ao mundo do automobilismo. 
Também foram vendidos um 
anel de ouro que Breschi ganhou 
do ex-marido e conservou por 
toda a vida, a medalha de uma 
corrida vencida por Musso em 
1950 e um solitário dado por 
Ferrari e arrematado por 19 
mil euros Um dos documentos 
revela que Breschi, no fi m dos 
anos 1960, foi a inspiração para o 
fundador da escuderia introdu-
zir a cor “amarelo fl y” nos carros 
da marca (ANSA/COM ANSA).

“O ideal é tomar um 
pouco de leite, em 
cuja composição há 

a proteína caseína, pela qual a 
capsaicina tem grande afi nida-
de. Ela ‘adere’ mais à caseína 
se deslocando dos nociceptores 
presentes na língua”, explica. 

Há quem diga também que 
comer pão ajuda a acabar com o 
ardor que a pimenta em exces-
so pode provocar. “Pode haver 
algum efeito por conta do pro-
cesso mecânico da mastigação, 
que diminui o número de molé-
culas de capsaicina ligadas aos 
nociceptores, mas, assim como 
acontece com a água, a capsaicina 
não ‘adere’ aos componentes do 
pão, então boa parte dela conti-
nuará ligada aos receptores por 
um certo tempo”, diz Purgatto. 

“Quando se come carne com 
gordura, porém, é possível sentir 
uma redução do efeito. Isso ocor-
re porque a capsaicina é solúvel 
em gordura”, acrescenta. Mas 
nada de beber cerveja ou refri-
gerante. “Isso até piora porque 
o gás carbônico presente nessas 
bebidas promove uma interação 
muito maior da capsaicina com 
o receptor. Você sentirá por mais 
tempo a sensação de queimação”, 
aponta. 

Adrenalina por escalas – Mas, 
se sabemos que pimenta arde, 
por que gostamos de consumi-la? 
“As pessoas gostam, em geral, de 
comer pimenta justamente por 
causa do efeito psicológico que 
ela provoca: a antecipação de algo 

Se exagerou
na pimenta,
não peça água.
Beba leite!
Quando se exagera na pimenta, a primeira providência que as pessoas costumam tomar é beber um copo de água. 
“Isso não adianta nada porque a capsaicina, o componente ativo responsável pela sensação de ardência da pimenta, 
é pouco solúvel em água”, afi rma Eduardo Purgatto, pesquisador do FoRC e professor da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas da USP.

são a Trinidad Scorpion (ori-
ginária de Trinidad e Tobago), 
a Carolina Reaper (Estados 
Unidos, também chamada de 
‘Ceifadora’) e a Naga Viper 
(Inglaterra). Todas elas es-
tão entre 1.300.000 SHU e 
2.000.000 SHU. “Isso significa 
que elas são tão fortes que, se 
você colocar 1 mililitro de suco 
de uma delas em uma caixa de 
água de 2 mil litros, você ainda 
vai sentir a picância”, conta. 

Aspectos nutricionais – Se é 
difícil consumir pimentas for-
tes como a Trinidad Scorpion 
e a Carolina Reaper, usar na 
alimentação as mais suaves, 
de maneira moderada, não faz 
mal. Elas não causam doenças 
gástricas como úlcera ou gas-
trite, mas devem ser evitadas 
por quem tem esse tipo de 
problema. Aliás, ao contrário 
do que muitos acreditam, a 
capsaicina não é um ácido, 
de forma que a ardência da 
pimenta não é provocada por 
substâncias desse tipo. 

Além de tornar a comida mais 
saborosa, as pimentas também 
têm vantagens nutricionais, 
dentre as quais se destacam os 
níveis das vitaminas C, B6 e nia-
cina e de minerais, como cálcio, 
fósforo e potássio. Isso é algo 
que podem atestar os indianos, o 
povo que mais consome pimenta 
no mundo. 

Fonte: Centro de Pesquisa 
em Alimentos da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da USP.

“perigoso”. Pesquisas feitas por 
psicólogos demonstraram que a 
sensação que as pessoas sentem 
ao comer pimenta é a mesma 
de quem pratica, por exemplo, 
esportes radicais, ou gosta de 
andar em montanha-russa”, 
conta Purgatto. 

Essa sensação causada pela 
pimenta, denominada pelos 
pesquisadores Paul Rozin e De-
borah Schiller, da Universidade 
da Pensilvânia, de ‘risco contido’, 
ativa nosso sistema inato de 

‘alerta’, o que provoca a liberação 
de adrenalina e noradrenalina: 
o coração começa a bater mais 
rápido e depois vem o suor. E 
se quiser saber qual pimenta 
tem potencial para ‘despertar 
mais emoções’, há um processo 
científi co de medição para defi -
nir quanto cada pimenta é mais 
ardida do que a outra. Trata-se 
da Escala de Scoville, criada pelo 
farmacêutico norte-americano 
Wilbourg Scoville. 

Para fazer essa escala, é extraí-
do o suco da pimenta que se quer 
medir a ardência. Um mililitro 
de suco é diluído em um litro de 
água. Se a ardência é sentida até 
essa faixa, diz-se que a pimenta 
tem 1.000 SHU (Unidades de 
Calor Scoville ou Scoville Heat 
Units, em inglês), a unidade de 
medida usada para essa escala. Se 
o gosto picante é sentido em até 
dois litros de água, a pimenta tem 
2.000 SHU, e assim por diante.

Nessa escala, as pimentas 

mais fracas são o pimentão e a 
pimenta biquinho. O pimentão 
praticamente não tem capsaici-
na, daí não sentirmos queimar 
a boca quando comemos esse 
alimento. Em seguida há as pi-
mentas com níveis pequenos de 
ardência, como o molho tabasco. 
As de posição intermediária são 
pimentas como a dedo de moça. A 
malagueta se aproxima mais das 
pimentas mais ‘quentes’. 

As campeãs em ardência 
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Cartas de amor de Enzo 
Ferrari são leiloadas na Itália

Enzo Ferrari e Fiamma Breschi.
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