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Dezembro

01- Dia Internacional da Luta contra a AIDS/ Dia do Numismata

02 - Dia Nacional das Relações Públicas/ Dia Nacional do Samba/ 

       Dia da Astronomia/ Dia Panamericano da Saúde/

03 - Dia Internacional do Portador de Defi ciência/ 

        Dia Internacional do Defi ciente Físico/ Dia de São Francisco Xavier

04 - Dia Mundial da Propaganda/ Dia do Pedicuro/ 

        Dia do Orientador Profi ssional/ Dia do Perito Criminal Ofi cial

05 - Dia Mundial do Solo/ Dia Internacional do Voluntário

06 - Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra 

as Mulheres/ Dia da Família

08 - Dia da Justiça/ Dia da Imaculada Conceição

09 - Dia do Fonoaudiólogo/ Dia do Alcoólico Recuperado

10 - Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos/ 

       Dia Universal do Palhaço

11 - Dia do Engenheiro

13 - Dia de Santa Luzia/ Dia Nacional do Cego/ Dia do Marinheiro/ Dia do Ótico/ 

       Dia do Engenheiro Avaliador e Perito de Engenharia/ Dia do Pedreiro

14 - Dia Nacional do Ministério Público

15 - Dia do Arquiteto/ Dia Nacional da Economia Solidária

16 - Dia do Reservista

17 - Dia de São Lázaro

18 - Dia do Museólogo/ Dia de São Zózimo

20 - Dia do Mecânico

21 - Dia do Atleta

23 - Dia do Vizinho

24 - Dia do Órfão

25 - Natal

26 - Dia de São Estevão

28 - Dia do Salva-vidas

31 - Dia de São Silvestre

Mas não se esqueça, todo dia é dia de ser feliz!
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Bom dia! 

Ótimo fi nal de semana!
 

E que Deus 

abençoe sempre.

Pedro Paulo de Paula

Querida equip
e Hadar:

Como o tempo 
está 

voando, não é
?! 

É impressiona
nte...  

PARABÉNS 

por seus 10 a
nos!

Veridiana Pet
tinelli

Revista Hadar é tudo 

de bom. A gente se 

mantém informado sobr
e 

tudo. 
Beijos e abraços a 

todos da equipe da 

empresa Elmec Hadar.

Solange Pantojo

Bom dia!
O Senhor sempre nos 

abençoará e estará 

ao seu lado.

Elizabete Amadei

Revista Hadar e  E
lmec! 

Sucesso em informa
ções.

 Beijos e abraços 
a todos 

da equipe.

Solange Pantojo

Que linda, tia! 

Paulo Leia Oliveira

(Fazendo alusão ao Re
alize-

se da edição de novem
bro)

Bom dia! 

Um ótimo fi m de semana 

também a vocês, equipe 

Hadar, e que o Senhor 

continue nos abençoando. 

A paz! 

Lu Dantas Peixoto 

(Fazendo alusão à postagem 

de bom fi nal de semana no mural 
do 

Facebook da Hadar)

E que venha 
mais uma semana 

abençoada a todos 
nós. 

Andrea Negrao 
Santos

Bom dia,
 equipe 

Hadar!

Quero pa
rabeniza

r todos 
vocês 

pela bel
a matéri

a sobre 
doação 

de órgão
s (um pe

queno ge
sto, 

uma gran
de ajuda

!) que l
i nesta 

revista.
 Sou fã 

de vocês
 e leio 

todas as
 edições

 através
 do site

, 

ela, alé
m de nos

 motivar
, nos 

direcion
a.  Obri

gada e P
arabéns!

Carolina
 Martins

, Cuiabá
 – MT

Que gata! Arrasou! 

Francine Santos
(Fazendo alusão ao Realize-se da 

edição de novembro)

Parabéns, Bernadete e e
quipe!

 A Hadar cresceu e se f
ortaleceu, 

e já se tornou uma ânco
ra. Que 

Deus continue iluminand
o a memória 

de todos vocês para que
 cada dia 

mais tragam matérias bo
as que 

nos auxiliam em nosso d
ia a dia. 

Obrigada e, mais uma ve
z, parabéns!

Júlio Carrascoza

Bom dia com muito 
amor!

Meire Aparecida 
Pantojo Januário

Que o sorriso seja a melhor 
forma de gratidão. 
Beijos a todos.

Madalena R Gallego
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A 500 km/h: 
Hiperesportivos buscam 

recordes de velocidade 

Dezembro, último mês do ano! Sempre é um mês especial, Natal, Ano-
Novo, época em que as pessoas se tornam mais solidárias, refletem so-
bre tudo o que passou e já se preparam para o novo ano que está por vir, 
tudo isso faz parte deste mês.

Para nós, da Revista Hadar, além disso tudo, é mais que especial. Sa-
bem por quê? Porque estamos contagiados pelo brilho e sucesso da nos-
sa estrela! A nossa redação está em festa... Estamos entrando em nosso 
décimo primeiro ciclo. Hoje, se inicia mais uma nova corrida, agora, nos 
cabe vencer mais uma maratona. 

2007... Uma folha em branco que começa a ser escrita... Assim, inicia 
a história da Revista Hadar que, hoje, completa 10 anos! São 10 anos 
de muito brilho e tal brilho, que nos irradia e reflete os quatro cantos, é 
para você, caro leitor, fiel companheiro que nos acompanha desde a pri-
meira edição e nos motiva a brilhar cada dia mais e mais. E é com esse 
brilho, essa energia positiva, que preparamos mais esta edição que está 
recheada de informações. Em todos os meses trabalhamos com muito 
amor, carinho, profissionalismo e ética para levar a você, informações de 
primeira qualidade, mas esta está ainda melhor porque tem gostinho de 
vitória! Afinal, são 10 anos de jornada... Em nossa reportagem de capa, 
você vai conhecer um pouco da nossa história.

A Hadar é muito além de uma revista, é uma família em que a felicidade 
e a satisfação moram em cada publicação. 

É isso aí, caro leitor, esperamos que goste de cada página, pois, para 
nós, é sempre uma honra trazer cada edição até você. 

Nosso muito obrigado por estar conosco em cada linha, imagem, infor-
mação e vitória!

Boa leitura e boas festas! Que 2018 seja um ano repleto de pros-
peridade!

Visão: Como Revista regional, há o desejo de valorizar o interior 
paulista com uma publicação de qualidade e que, realmente, atinja, 
satisfatoriamente, nosso público.

Missão: A Revista Hadar tem o propósito de entreter e informar 
seus leitores com qualidade. Todo dia é um desa� o para que, quan-
do você abrir seu exemplar, consiga identi� car-se com as matérias, 
com o equilíbrio de beleza nas imagens e com a qualidade de infor-
mação, inovação, qualidade e ética.

Valores: Comprometimento com anunciantes e leitores; qualidade 
em tudo que � zermos; valorização da revista como um todo; cumpri-
mento de datas/prazos.
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Carta ao leitor

Terninho: 
A moda anos 90 voltou 

com tudo 
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Informamos que o GAATA (Grupo de Apoio à Adoção de Tatuí) entra-
rá em recesso a partir de dezembro/2017 e retornará as suas ativida-
des em 20 de fevereiro/2018. Partindo desta data, toda penúltima ter-
ça-feira do mês, no Buffet e Gastronomia Claudia Rauscher, em Tatuí, 
acontece a reunião do GAATA, às 19h.  Informações: (15) 3251-8520.

Em Tatuí, toda terça-feira, acontece o Bazar do Lar Donato Flores, 
das 9h às 16h, em prol à instituição. Além de roupas e acessórios, há 
também móveis e utensílios. Informações: (15) 3251-1657/3305-1035 
ou na Rua Vicente Cardoso, 1591.  

Em Tatuí, toda quinta-feira, às 13h30, acontece o Bazar do Lar São 
Vicente de Paulo, em prol à instituição. Além de roupas e acessórios, 
há também móveis e utensílios. Rua Professor Francisco Pereira Al-
meida, 303. Informações: (15) 3251-4286.

Em Tatuí, acontece o curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), 
na Associação “Surdos de Tatuí”. O curso foi prorrogado para o pe-
ríodo de setembro a dezembro 2017. 
Informações: (15) 99850-5050/3259-
5600 ou tilibras@hotmail.com.

Tatuí se prepara para as festividades 
natalinas. O tema será “Tatuí – Um 
Conto de Natal”, cujo objetivo é trazer 
o espírito natalino, criando um espa-
ço capaz de despertar nas pessoas o 
encantamento do Natal. A Vila de Na-
tal será na Praça Martinho Guedes, 
conhecida como Praça da Santa. As 
festividades se iniciam no dia 01 de 
dezembro e se encerram no dia 23, às 
20h. Durante todo esse período, have-
rá Feira de Artesanato, apresentações 
de diversos agrupamentos, coros, mú-
sicos e cantores de Tatuí e região. A 
abertura do Natal Musical será no dia 
12/12, às 20h, com a Banda Municipal 
Tatuí “Capital da Música”, regida pelo 
maestro Juliano Campos de Arruda. 
Informações: (15) 3259-8444 ou 3259-
8424.

Em Iperó, durante o todo o mês de 
dezembro, das 19h às 22h, acontece, no Polo Cultural, o Natal Encan-
tado com a presença de Papai Noel, Feira de Artesanato, Gastronomia, 
encerrando-se no dia 25, com a Missa na Igreja Matriz. Informações: 
gilmar.loureiro@ipero.sp.gov.br ou comunicacao@ipero.sp.gov.br. 

No mês de dezembro, no Conservatório, acontece: no dia 09, às 
11h, 4ª Semana de Prática de Conjunto, sob coordenação de Max 
Ferreira e Cameratas Infantojuvenil, Juvenil e Jovem de Violões do 
Conservatório, sob coordenação de Márcia Braga; dia 09, às 20h, 4ª 
Semana de Prática de Conjunto, sob coordenação de Max Ferreira 
e Orquestra de Cordas Juvenil do Conservatório, sob regência de 
Dario Sotelo; dia 10, às 11h, 4ª Semana de Prática de Conjunto, sob 
coordenação de Max Ferreira e Orquestras de Cordas Infantil e Infan-
tojuvenil do Conservatório, sob coordenação de Eduardo Augusto; 
dia 10, às 20h, 4ª Semana de Prática de Conjunto, sob coordena-
ção de Max Ferreira e Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório, 
sob coordenação de Juliano Arruda; dia 12, às 20h, 4ª Semana de 
Prática de Conjunto, sob coordenação de Max Ferreira e Grupo de 
Performance Histórica Jovem do Conservatório, sob coordenação de 
Débora Ribeiro; dia 13, às 20h, 4ª Semana de Prática de Conjunto, 
sob coordenação de Max Ferreira e Banda Sinfônica Jovem do Con-
servatório, sob coordenação de José Antonio Pereira; dia 14, às 20h, 
4ª Semana de Prática de Conjunto, sob coordenação de Max Fer-

reira e Conjunto de Metais do Conservatório, sob coordenação de 
Edmilson Baia; dia 15, às 15h, 4ª Semana de Prática de Conjunto, 
sob coordenação de Max Ferreira e Grupo de Percussão Jovem do 
Conservatório, sob coordenação de Agnaldo Silva; dia 15, às 20h, 4ª 
Semana de Prática de Conjunto, sob coordenação de Max Ferreira e 
Camerata Jovem de Cordas e Orquestra de Violoncelos do Conser-
vatório, sob coordenação de Elen Ramos Pires e Tulio Padilha; dia 
16, às 16h, Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, sob 
regência de Claudio Cruz e Bruno Ghirardi, na clarinete. Os eventos 
serão realizados no Teatro Procópio Ferreira, com entrada gratuita, 
localizado à Rua São Bento, 415. Informações: (15) 3205-8464.

Cerquilho recebe polo da Univesp (Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo) e as inscrições para o vestibular 2018 estão abertas a 
partir do dia 27 de novembro a vão até o dia 05 de janeiro. No total, 
serão oferecidas 150 vagas nos cursos de Engenharia de Compu-
tação (50), Engenharia de Produção (50) e Pedagogia (50). Todos 
os cursos serão gratuitos. As provas serão realizadas no dia 21 de 
janeiro. As inscrições devem ser feitas somente on-line, através do 
link: www.univesp.br.

Em Cerquilho, no mês de dezembro, acontece: o mês todo e até o 
dia 6 de janeiro, o Concurso Natal Mágico. No dia 8, às 18h30, inau-

guração da ampliação do Calçadão 
do Centro. Dia 09, das 9h às 16h, 
Bazar do Fundo Social de Solidarie-
dade, no Quiosque do Fundo, que 
fi ca em frente ao Palco Externo do 
Teatro, na Rua dos Ipês. Dia 10, às 
20h, a esperada chegada do Papai 
Noel, com apresentação do Coral 
Municipal na Praça Presidente Ken-
nedy (Praça da Matriz). No mesmo 
dia, às 18h30, a Academia Anabete 
Ballet apresenta “Os Cisnes”, no Te-
atro Municipal, com entrada franca. 
Já no dia 12, a partir das 19h, a visi-
ta do Caminhão da Coca-Cola, que 
percorrerá a cidade até às 20h30 
e fará uma parada na Praça Pre-
sidente Kennedy para a população 
tirar fotos com os personagens até 
às 22h. No período de 20 a 22, das 
19h às 22h, show de Paulo Vitor 
no Convívio. E, para fechar 2017, 
shows no Palco Externo do Teatro 
Municipal, no dia 31 de dezembro, 
das 20h30 às 22h, Felipe Ferreira e 

banda divertem a galera; das 22h às 23h30, o som fi ca por conta de 
Paulo Vitor, e da meia noite à 1h30, Gustavo Vieira acompanhado de 
passistas animam as primeiras horas de 2018 com muito samba. In-
formações: (15) 3384-5027 ou cadastrocultura@cerquilho.sp.gov.br.

Tatuí recebe a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo) e as inscrições para o Polo da Univesp/Tatuí. Cursos EAD 
(à distância) em parceria com a USP, UNICAMP, UNESP e Centro 
Paula Souza iniciaram no dia 27 de novembro e vão até o dia 5 de 
janeiro de 2018. São 200 vagas sendo: Engenharia da Computação 
(50), Engenharia da Produção (50), Pedagogia (50) e Tecnólogo em 
Gestão Pública (50). Todos os cursos serão gratuitos. As provas se-
rão realizadas no dia 21 de janeiro e as inscrições devem ser feitas 
somente on-line, através do site: www.univesp.br e acessar o link com 
o formulário. 

Em Sorocaba, no dia 09 de dezembro, das 16h às 19h, na Cidade 
Universitária (Rod. Raposo Tavares, km 92.5), acontece o Verão Saú-
de Uniso, com a participação gratuita e aberta a todos os interessa-
dos. As inscrições devem ser feitas até o dia 8 através do site: www.
uniso.br. Aos participantes, solicita-se a doação de 1 quilo de alimento 
no dia do evento, cuja arrecadação será revertida para uma instituição 
benefi cente. Informações: (15) 2101.7081.
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Primeiramente, antes de iniciar a apresen-
tação deste texto, agradeço a professora 
e amiga Lucília Grando, as minhas ex-

-orientadas Mariangela Santos, Vivian Batista 
e Pamela Duarte pelas interlocuções sobre esta 
temática. O texto é um pedacinho das nossas re-
flexões...

A discussão de a�rmação de gênero, no Brasil, 
iniciou-se no �nal do século XIX, as mulheres 
procuraram se articular com vistas a sua eman-
cipação, isto é, lutaram contra a ideologia que 
naturaliza a dominação masculina sobre suas 
vidas, sobre suas vontades e decisões, essas lutas 
forjaram o movimento feminista. O feminismo 
foi delineado como um movimento dos que 
propalavam a ampliação legal dos direitos no 
âmbito cível e político, isto é, a equiparação dos 
seus direitos aos dos homens. Ressalta-se que a 
construção dos conceitos de gênero e as práticas 
sociais devem ser pensados historicamente, pois 
é a partir e através das relações cotidianas que a 
identidade é forjada, reforçada ou reinventada 
na atuação de sua prática social.

Por muito tempo, a ideia da mulher submissa 
e sem perspectiva de futuro foi a única repre-
sentação que lhes cabia, seu futuro não passaria 
das paredes de suas casas, designadas às tarefas 
impostas pela sociedade. Decorrente de uma di-
visão social, na qual homens e mulheres são des-
tinados a atividades de diferentes aspectos, colo-
ca-se de maneira cultural a mulher como inferior 
ao homem devido a sua força física, e esse termo 
de inferioridade faz com que as mulheres sejam 
julgadas como mais fracas e frágeis, mesmo que 
estas produzam e trabalhem tanto quanto ou até 
mais que os homens, uma vez que é sabido que 

R
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gênero feminino, pois silencia a mulher de sua 
participação efetiva na estrutura social como 
sujeito histórico, ao mesmo tempo que, para-
lelamente, reforça a outra forma de violência 
vinculada às experiências de agressão.

Essa assertiva se faz concreta quando levamos 
em consideração que se forem analisados no 
transcurso histórico os fatos e acontecimentos 
que impactaram e promoveram grandes trans-
formações na sociedade, observa-se a pouca vi-
sibilidade de relatos das atuações de mulheres 
revolucionárias e agentes de transformação so-
cial ao longo do tempo.

Profa. Dra. Carla Barreto
Diretora Acadêmica da FAESB

Violência Simbólica: 
categoria para explicar o papel da mulher e a 

discussão sobre gênero na atualidade
as mulheres também acumulam a jornada de tra-
balho dentro do lar. 

O trabalho realizado pela mulher foi conside-
rado como uma ajuda para o marido, para man-
ter as necessidades da família, e isso também 
era uma ideologia de inferioridade, pois seria 
apenas uma ajuda, um auxílio, justi�cativa para 
a aceitação de um salário inferior ao do homem, 
reforçando a ideologia patriarcal e camu�ando 
a desigualdade, a qual era entendida como uma 
ordem natural no meio social. 

Essa visão sobre a identidade da mulher a li-
mita como frágil e relacionava de forma direta e 
exclusiva aos deveres do lar e aos cuidados com 
a família. O machismo enraizado na sociedade 
brasileira faz parte da formação cultural, susten-
tada e baseada na ideologia do patriarcalismo, 
na qual o homem era visto como o centro do 
meio social, tendo total controle sobre a mulher 
e responsável por todas as decisões.

É preciso pensar que a imagem da mulher na 
sociedade foi naturalizada como a mãe, esposa 
ou ainda a mulher objeti�cada, qua  
lquer uma dessas imagens carrega a violência 
simbólica.  

A violência simbólica, conceito desenvol-
vido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu 
(1930 - 2002), demonstra uma relação em que 
as agressões não são percebidas, porque foram 
naturalizadas e se tornaram invisíveis, dessa 
forma, é construído um sistema simbólico que 
cumpre a função social e política de perpetuar 
essas formas de agressões, constrangimento 
moral, psicológico, emocional diretamente li-
gadas ao gênero que estigmatiza e estereotipa 
a mulher. Essa violência agride e discrimina o 





Vários aplicativos e grupos reúnem pes-
soas interessadas em caronas compar-
tilhadas. A intenção é ajudar alguém 

que vai para o mesmo lugar e também dividir 
os gastos com gasolina, pedágios etc. Grupos no 
Facebook e no WhatsApp reúnem interessados 
que costumam frequentar as mesmas cidades de 
maneira mais assídua. Mas até onde essa prática é 
con�ável e segura?

A segurança em participar de um grupo de caro-
na no WhatsApp resultou em uma última viagem 
para uma jovem de 22 anos, no Triângulo Minei-
ro, que foi morta por um desconhecido, após dar 
carona para ele. Uma prática comum entre jovens 
atualmente, para diminuir os custos das viagens. 
O caso deixou familiares e amigos em choque, e 

chama a atenção para o perigo de se oferecer e pe-
gar carona com desconhecidos, prática que nunca 
deve ser adotada, segundo especialistas.

Para Ricardo Ferreira Dias, professor de Direito 
Penal e Direito Processual Penal da FADISP, a caute-
la que deve nortear este tipo de carona deve ser simi-
lar àquela adotada antes mesmo da existência da in-
ternet. “O ideal é não pegar (nem fornecer) caronas 
com/para pessoas absolutamente desconhecidas”.

Ainda segundo o professor, são con�áveis os 
grupos de carona em que as pessoas são conhe-
cidas, ou, pelo menos, que tenham sido indicados 
como seguros por algum conhecido que deles já 
tenha se utilizado. 

É importante lembrar que por mais que a pessoa 
esteja em um grupo, não quer dizer que ela seja 

Grupos de carona são confiáveis?
Depois da morte da jovem que deu carona para um desconhecido em um grupo de caronas, 

o alerta para essa prática acendeu

A
le

rt
a

uma pessoa con�ável, pois pode ter entrado por si 
só ou por outros meios não con�áveis.

Caso você resolva continuar pegando/ofere-
cendo carona, existem algumas regras que podem 
ser seguidas para diminuir o perigo. As medidas fo-
ram passadas pelo professor Ricardo Ferreira Dias. 
“Se não for possível conhecer os integrantes dos 
grupos de carona, o mínimo que a pessoa pode 
fazer é seguir as regras abaixo”:

- se for pegar carona, tire uma foto do carro (com 
a placa) e do motorista, e encaminhe para alguém 
(ou grupo) de sua con�ança, indicando de onde 
está saindo e para onde está indo.

- se for dar carona, tire uma foto da pessoa, tam-
bém indicando de onde está saindo e para onde 
está indo.
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Dados do IBGE divulgados recentemen-
te indicam que 14,4% da população 
do Brasil tem 60 anos ou mais. Isto 

representa um aumento de 16% em 4 anos, e 
corresponde a 4 milhões de pessoas! O cresci-
mento expressivo desta faixa etária deve-se às 
novas tecnologias, métodos de diagnósticos e 
tratamentos que surgem na área médica. Assim, 
vivemos mais tempo, precisamos nos adaptar a 
essas mudanças, encontrar soluções para pro-
porcionar aos idosos atenção e segurança, sem 
interferir nas atividades pro�ssionais e sociais 
dos familiares. Este quadro exige mudanças so-
ciais, urbanas, tecnológicas e familiares, para que 
possamos desempenhar as tarefas de cuidar das 
crianças e dos idosos ao mesmo tempo. 

Envelhecer é parte do ciclo da vida, e as carac-
terísticas do envelhecimento (andar mais vaga-
roso, digestão e respiração mais lentas, lapsos de 
memória) normalmente não atrapalham a rea-
lização de atividades diárias. Mas também ob-
servamos o aumento das doenças crônicas e das 
demências, principalmente o Mal de Alzheimer.

Assim, começaram a surgir opções de mora-
dias, serviços e atividades direcionados à po-
pulação idosa. Surgiram vilas, condomínios e 
residências compartilhadas habitadas somente 
por moradores idosos. A demanda por um novo 
serviço chamado em inglês de Day Care (Cen-
tro-Dia em português), no qual o cliente com 
algum déficit (motor ou cognitivo) em idade 
avançada pode permanecer durante o período 
diurno, realizando atividades (físicas, motoras e 
intelectuais) e retornando ao lar no final do dia 
mostrou-se uma solução muito e�caz para aque-
les que valorizam a convivência com os familia-
res mais velhos. Os idosos mais debilitados, po-
dem ser cuidados por pro�ssionais em sua casa, 
sem se privar do conforto e ambiente familiar. 
Observamos também o aumento de instituições 
de longa permanência, o que chamamos popu-
larmente de asilos, que não deixam de ser uma 
opção para muitas famílias, mas que às vezes le-
vam a um sentimento de abandono e deixam a 
desejar no quesito qualidade.

Em todos os casos, é preciso estar constan-

Brasil: Um país idoso
Envelhecimento populacional exige mudanças das famílias e da 

sociedade
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temente atento.  Há vários estudos que mos-
tram que o idoso, por ser um indivíduo frágil, 
por questões de incapacidades funcionais, está 
vulnerável à violência (como acontece com as 
crianças), sendo vítima de maus tratos. Recente-
mente, a Organização Mundial de Saúde, adotou 
ações para sensibilizar a sociedade para o com-
bate à violência contra idosos e garantir o enve-
lhecimento saudável, tranquilo e com dignidade.

A violência praticada contra a pessoa idosa 
está presente até nos serviços de saúde. São atos 
violentos intencionais e evitáveis, de prática do 
abuso contra a pessoa idosa. Há diversas formas 
de violência, que não estão relacionadas apenas 
com a violência física, mas com a negligência. 
Pessoas, ou instituições que deveriam proteger, 
negligenciam cuidados básicos tais como: pri-
vação de medicamentos, alimentação, saúde e 
asseio pessoal.

Conscientizar a população sobre a violência 
dirigida aos idosos, em suas diversas formas (físi-
ca, psicológica, sexual, negligência, econômica/
patrimonial), é um meio de prevenir este proble-
ma, bem como a elaboração de leis que possibili-
tem penalidades e sanções aos agressores.

Marcia Cossermelli Cana Brasil Dias 
Diretora Técnica de Serviço de Saúde no 

Hospital das Clínicas da FMUSP
Mestre em Administração de Serviços de 

Enfermagem pela USP





Com o verão chegando, as piscinas e 
praias ganham um grande público, 
cada dia que passa maior. São muitas 

as pessoas e as crianças que querem se refres-
car, e acabam sofrendo alguns acidentes aquá-
ticos. Aí entram os salva-vidas, pro�ssionais 
responsáveis por proteger e salvar a vida das 
pessoas que se encontram em situações de pe-
rigo no mar, nas piscinas ou nos rios.

O principal objetivo dos salva-vidas é evitar 
os afogamentos e outros acidentes entre os ba-
nhistas, garantindo que possam estar sossega-
dos e protegidos dos perigos do mar, por exem-
plo, onde acontece a maioria dos acidentes.

Para Luiz Guilherme Carneiro, perso-
nal trainer e salva-vidas, a importância 
do seu trabalho é fundamental nessa 
época do ano. “Já trabalhei em grandes 
resorts da região, e muitas pessoas ainda 
são pouco preocupadas com o perigo das 
piscinas para quem não sabe nadar, prin-
cipalmente para crianças. Não podemos 

perder ninguém de vista nem por um mi-
nuto, pois somos responsáveis por suas 
vidas”, conta.

A pro�ssão de salva-vidas surgiu no 
começo do século XX, nas praias da In-
glaterra, não demorando muito para que 
se disseminasse rapidamente por todo o 
mundo. Supostamente, a comemoração 
do dia do salva-vidas é em 28 de dezem-
bro por coincidir com o dia de devoção ao 
divino anjo Damabiah, responsável pela 
proteção e auxílio das pessoas que estão 
ou vivem no mar.

Infelizmente, o número de mortes por 
afogamento ainda é grande no Brasil, pois 
a costa brasileira é vastíssima, e há poucos 
salva-vidas e muita imprudência por par-
te dos banhistas. Luiz Guilherme dá dicas 
para o banhista aproveitar as delícias do 
mar com segurança.

- Não nadar em locais em que a água esteja escura. 
- Evitar nadar perto das pedras.

Salvando vidas
Esse profissional deve ser respeitado por seu grande trabalho 

- Não nadar quando o mar estiver “puxando”.
- Caso você veja que não vai conseguir voltar, 

não se desespere e deixe a correnteza te levar.
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Diretamente da Fashion Week de Nova 
York para o nosso outono/inverno. O 
terninho feminino foi inspirado no 

guarda-roupa masculino e virou um queridinho 
clássico das mulheres, por trazer elegância e re-
quinte ao look. 

Ele nada mais é do que um blazer combinado 
a uma saia, um shorts ou calça, geralmente de 
mesma cor e estampa, mas você pode combinar 

E
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O terninho está de volta!

o blazer com outras peças do seu guarda-roupa 
e compor um look moderno e mais despojado, 
dependendo do seu estilo e da ocasião.

A consultora de imagem e estilo Juliana Ma-
rangoni explica em quais ocasiões ele combina. 
“O terninho não precisa mais ser usado somen-
te em uma ocasião formal, hoje, além de ser 
usado em eventos, casamento, festas e reuni-
ões, ele também pode ser usado com um tênis 
e uma t-shirt, sendo um look casual para seu dia 
a dia”, lembra.

Abuse da mistura de tecidos, texturas e cores 
nas peças para compor looks modernos e des-
contraídos. Juliana Marangoni explica que os 
terninhos estão vindo mais coloridos e com 
tecidos mais confortáveis como até mesmo 
o moletom. ”Ele pode ser usado com scarpin, 

Moda nos anos 90, ele voltou com tudo e pode 
ser usado em diversas ocasiões

sandálias de tiras, um oxford, tênis ou mule”. É 
importante salientar que a ideia é que o blazer 
� que em uma altura abaixo da linha dos quadris 
em 20 cm. Lembrando que isso não é uma re-
gra, mas pode perceber que te deixará mais ele-
gante, pois a� na a silhueta.

A combinação blazer e calça é o coringa do 
seu armário. Você não precisa pensar mui-
to no que vestir, pois o look todo estará nesse 
conjunto. Mas é importante lembrar que nada 
na moda é proibido, e o importante é se sentir 
bem. Se você prefere combiná-lo com uma saia 
em vez de calça, se joga. 

Se você é plus size ou tem uma altura abaixo 
da média, saiba que o terninho também combi-
na com você. “Eles podem ser usados por todos 
os formatos de corpo, na mesma cor, alonga e 
a� na a silhueta. Quem quiser esconder o qua-
dril, pode optar por cortes retos”, explica a con-
sultora de imagem.
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No início dos anos 80, Leslie Wexner, um empreendedor visio-
nário, estava procurando novas marcas para investir. Foi em 
uma viagem a São Francisco, que ele entrou numa pequena 

loja decorada como um bordel vitoriano que continha paredes forradas 
de lingeries extremamente sexy. “Nunca tinha visto nada assim nos Es-
tados Unidos”, disse Wexner à Newsweek, em 2010.

Esse “bordel” era a primeira Victoria’s Secret do mundo, marca de lin-
gerie e produtos de beleza, fundada em 1977 
por Roy Raymond, diplomado pela Stanford 
Graduate School of Business. A vontade surgiu 
a partir do momento em que ele quis comprar 
lingeries para as mulheres, mas tinha muita ver-
gonha de fazê-lo em uma loja comum. Teve, en-
tão, a ideia de criar uma loja de luxo, onde as 
pessoas pudessem comprar lingeries sem vergo-
nha. Ela recebeu esse nome porque seu criador 
era admirador da rainha Vitória e, como forma 
de homenageá-la, nomeou a grife dessa forma.

Cinco anos após a abertura da primeira loja, 
em 1982, Roy Raymond vendeu a empresa para 
o grupo Th e Limited, de Leslie Wexner. O em-
presário abriu outro negócio, que faliu pouco 
tempo depois. Incapaz de lidar com a situação, 
Raymond cometeu suicídio pulando da ponte 
Golden Gate, em São Francisco, em 1993.

Mas sua ideia inicial deu certo, e a marca tem 
hoje mais de mil lojas só nos Estados Unidos e a 
maioria encontra-se em centros comerciais. As 
primeiras lojas da marca fora de seu país de ori-
gem foram abertas em 2010, nas cidades de Ed-
monton e Toronto, respectivamente, em agosto 
e em setembro, ambas no Canadá.

 Seus famosos desfi les começaram em 1995 
e são os mais esperados o ano todo. Os nomes 

que já des� laram por lá são sempre de sucesso, e muitas brasileiras já 
fi zeram parte das “Angels”. Entre as grandes tops estão a brasileira Gisele 
Bündchen (entre 2000 e 2007), a americana Tyra Banks, a alemã Heidi 
Klum e a tcheca Karolina Kurkova. Hoje, as brasileiras que arrasam no 
casting são Lais Ribeiro, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Barbara 
Fialho, Daniela Braga, Bruna Lírio e as estreantes do ano Samile Ber-
mannelli e Gizele Oliveira.

Considerada a grife de lingeries 
mais famosa do mundo, 

tornou-se a primeira firma a 
ganhar uma estrela na 

Calçada da Fama de Hollywood

Victoria’s 
Secret 

O segredo por trás das 
famosas lingeries
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Mais um ano de muitas realizações! Muitas histórias foram contadas. Para nós, 
ver a emoção e o brilho no olhar dos nossos realizados é o que nos motiva 
a seguir e continuar transformando sonhos em realidade. Aliás, haja sonhos! 

Este é o nosso 121º Realize-se! Sem falhar nenhum. 10 anos de realização, a deles por 
participarem e a nossa por poder realizar! Mas nada disso seria possível se não tivéssemos 
o apoio de nossos colaboradores que acreditam em nosso projeto e todos os meses nos 
ajudam a realizá-lo. Nossa imensa gratidão! 

E no último Realize-se deste ano, você vai conhecer a história da Águida Patrícia Fer-
reira, de 28 anos, natural de Capão Bonito, veio para Tatuí aos 15 anos, trabalhava na roça 
com o seu pai, atualmente, ela trabalha em um posto de combustível em Tatuí, uma mulher 
batalhadora que tem paixão pelos seus familiares, pelo seu trabalho e pela vida. 

Foi, então, que resolveu entrar em contato conosco para realizar o seu sonho de ter um 
dia somente dela. E, como sempre, nós fomos em busca dos nossos colaboradores para 
transformar esse sonho em realidade.

E demos início a mais um Realize-se...
Na loja Miriam Store, Gisele deu total suporte na escolha de uma calça jeans �are e uma 

camisa de viscose na cor branca, da marca Hering, lindíssima, para nossa realizada usar no 
Reveillon. Águida amou! 

E a Paula, da loja Miriam Lingerie, ajudou Águida a escolher um modelador na cor bege, 
que valorizou ainda mais as suas curvas.

Em seguida, fomos à loja Pedrinho Calçados, contamos com a ajuda de Alexandre, que 
mostrou vários modelos de sapatos e foi um estilo peep toe, nas cores branca e bege, da 
marca Vizzano, que ela escolheu para complementar o look.

Ariane, da loja Toda Linda, doou um lindo colar de pedras nas cores mar�m e nude, 
um bracelete metalizado e um par de brincos de strass, que deram o toque de elegância e 
so�sticação.

Já a bolsa em PU, na cor bege, estilo casual, bem versátil, foi presente da loja Hering 
Store Tatuí. Nossa realizada se surpreendeu com tantos modelos que a Rosa mostrou. 
Muito chique!

E não parou por aí... Para a proteção contra os raios solares, o Charles, das Óticas Ter-
ceira Visão, deixou nossa realizada à vontade para escolher o que ela mais gostasse e ela 
escolheu um par de óculos da marca Ícone, com lentes degradê cinza, com proteção UV 
100%, em metal, com detalhes dourados. Um luxo!

E para Águida ficar mais cheirosa, André, do Magazine Metrópoles, a presenteou com 
o perfume Billion Woman, da Paris Elysees, que tem uma fragrância deliciosa, hiperfemi-
nina e sensual.

Mudando o Visual...
No Salão Morgan Hair, sob o comando da Eva, tudo foi feito com muito carinho e dedi-

cação, a transformação começou pelo design de sobrancelhas e buço. Em seguida, foi feito 
um corte no cabelo estilo Chanel e iniciou-se o processo de coloração, na qual foi feita uma 
base de fundo escurecido e mechas tonalizadas em loiro médio bege e, após, uma recons-
trução do cabelo com produtos da Red Iron. 

Enquanto o produto agia, a manicure Letícia fez as unhas da nossa realizada, usando 
para pintar o esmalte da cor Paixão, da Colorama, e a cor Luxury, da marca Hinode, para a 
filha única, com direito à joia de unha e tudo. Um arraso!

Voltando ao cabelo... Foi feita uma reconstrução capilar à base de aminoácidos, técnica 
que garante a recuperação dos �os, com produtos da Red Iron. Após, foi feita uma escova. 

A maquiagem ficou por conta da Mariane, que preparou a pele da Águida com produtos da 
Hinode e, em seguida, passou base, pó e uma sombra com tons em nude e mocha. Uma linda 
maquiagem para uma noite cheia de glamour, �nalizando com um batom vermelho bordô.

Hora do Jantar...
Tudo pronto, sobrancelhas feitas, cabelos corrigidos, escovada, maquiada e perfumada, 

Águida foi ao encontro do seu esposo na Pizzaria Ebo & Lima. Lá, eles foram muito bem 
servidos e comemoraram saboreando uma deliciosa pizza nos sabores de catupiry com 
frango e a famosa paradinha (milho com catupiry e bacon). É de dar água na boca! E, para 
beber, optaram por refrigerante. 

E assim foi o dia de nossa realizada. Parabéns, Águida Patrícia! Que todos os seus dias 
sejam repletos de felicidade.

Fo
to

s:
 R

eb
ec

a 
K

un
tz

, B
er

na
de

te
 E

lm
ec

, C
la

ud
io

 E
lm

ec
 e

 L
eo

na
rd

o

O Dia de Águida



Miriam Store, Rua Prudente de Moraes, 204, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-3500; Miriam Lingerie, Rua Dr. Prudente de Moraes, 207, Centro, Tatuí, 
fone: (15) 3251-2318; Pedrinho Calçados, Rua Teófi lo Andrade Gama, 52, Centro, Tatuí, SP, fone: (15) 3251-1550/3205-1804; Toda Linda, Rua Capi-
tão Lisboa, 718, Centro, Tatuí, fone: (15) 99723-9393; Hering Store Tatuí, Praça Adelaide Guedes, 88, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-2196 e 3259-2158; 
Óticas Terceira Visão, Rua Capitão Lisboa, 675, Centro, Tatuí, fone: (15) 3259-2794; Magazine Metrópoles, Rua Brigadeiro Jordão, 147, Bairro 400, 
Tatuí, fone: (15) 3251-1997; Salão Morgan Hair, Rua Major Martiniano Soares, 702, Doutor Laurindo, Tatuí, SP, fone: (15) 3324-1080/(15) 99733-
3454; Pizzaria Ebo & Lima, Avenida Cel. Firmo Vieira de Camargo, 995, Centro, Tatuí, fone: (15) 3251-3433/99669-6390; Rebeca Kuntz, Rua Cônego 
Demétrio, 117, Centro de Tatuí, fone: (15) 3251-1570/99612-2334 ou e-mail kuntzrebeca@gmail.com

Apoio: Elmec Comunicações.
Quer ser realizada também? Escreva para nós: Rua Sete de Maio, 150, Tatuí-SP, CEP 18270-010 ou mande e-mail com endereço, telefone e foto para: 
jornalismo@revistahadar.com.br e seja você a próxima! E não se esqueça que é muito importante mandar o número do telefone para entrarmos em contato.

Agradecemos a todos os colaboradores, parceiros e amigos que acreditam em nosso projeto e fazem com que os sonhos das pessoas e
os nossos também sejam realizados.

Óticas Terceira Visão

Miriam StoreMiriam Lingerie

Toda Linda

Pedrinho Calçados

Pizzaria Ebo & Lima

Morgan Hair

Magazine Metrópoles Hering Store Tatuí
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Inspirada, após participar da I Expo 
Bambu sediada na Unidade de Pesqui-
sa e Desenvolvimento de Agronegó-

cios do Bambu, antiga Estação Experimental 
de Tatuí, hoje, sob a direção do engenheiro 
agrônomo Marcelo Ticelli, em parceria com 
a APROBAMBU, tendo como presidente o 
Senhor Guilherme Kort, passei por uma re-
trospectiva dentre os meus 16 anos no meio 
acadêmico na ETEC Sales Gomes no curso 
técnico em Edifi cações. Lá, sempre procurei 
criar oportunidades de passar conhecimen-
tos a respeito do bambu, para muitas turmas. 
Nessas ocasiões, muitos deles fi cavam mara-
vilhados com as in� ndáveis possibilidades 
que a planta poderia proporcionar de ma-
neira simples, barata e ecológica.

 Esse encontro reuniu professores univer-
sitários, pesquisadores cientí� cos, produ-
tores, arquitetos, estudantes, entre outros 
chamados carinhosamente de bambuzeiros 
(amantes do bambu). 

Juntar sumidades como professor en-
genheiro agrícola Dr. Antônio Ludovido 
Beraldo, engenheiro agrônomo Dr. Salga-
do, arquiteta Celina Llerena, entre outros 

pesquisadores do setor, sob o apoio da Pre-
feitura Municipal de Tatuí, atualmente sob 
a batuta da visionária prefeita Maria José 
Vieira de Camargo, Tatuí e região ganham 
um novo olhar a nível nacional e internacio-
nal no setor. Isso me fez crer que, apesar de 
alguns ex-alunos irem contra os ensinamen-
tos, percebi que sempre estive no caminho 
certo!  O Sudoeste Paulista, a partir de ago-
ra, ganha novos ânimos para difundir ainda 
mais as técnicas de uso do bambu, plantio e 
manejo corretos.

O bambu é uma gramínea com nada mais 
nada menos que 1.400 espécies com carac-
terísticas das mais variadas, como:  diferen-
ças entre as folhas, ramifi cações, espessuras 
dos colmos, tamanho das varas, enraizantes 
ou entoucerantes, entre outras.

O próximo passo é continuar unindo for-
ças e potenciais, para que possamos difundir 
cada vez mais o uso do bambu em Tatuí e 
região, com intuito de gerar renda, turismo 
e mão de obra capacitada, fomentando cul-
turalmente o uso correto de um material tão 
nobre e renovável.

Veridiana Pe� inelli
Arquiteta

Uso do bambu na região

Para um 
futuro próximo
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Natal é a época preferida de muita 
gente ao redor do mundo, princi-
palmente porque as pessoas �cam 

mais compreensivas, felizes, amáveis e sensí-
veis. As crianças esperam pelo Papai Noel e 
presentes, os adultos esperam pelo 13°, pelas 
férias coletivas e pelas viagens. Mas qual é o 
verdadeiro signi�cado do Natal? É realmente 
todos os presentes à nossa espera debaixo da 
árvore? São as decorações, os cartões casei-
ros, a ceia, e todas essas coisas supér�uas?

O verdadeiro signi�cado do Natal é a re-
presentação do nascimento de um grande 
homem que passou pela Terra, Jesus, �lho 
de Deus, e essa representação está repleta 
de signi�cados. 

De acordo com a Bíblia, Deus nos enviou 
seu �lho Jesus para nascer aqui na Terra, 
trazendo alegria in�nita e a salvação para 
o mundo. Todos sabiam que este bebê de 
Maria e de José era especial, e os profetas já 
tinham falado de sua vinda. Na noite de seu 
nascimento, a estrela de Davi pairava sobre 
Belém, para que aqueles que queriam encon-
trá-lo fossem capazes de realizar essa missão.

E foi o que aconteceu, Jesus nasceu no 
meio dos humanos e desde criança ensi-
nou que o amor deveria ser a lei universal. 
Durante todo o tempo que viveu, mostrou, 
através de exemplos, esse amor e a in�nita 
bondade com todos, independentemente 
de quem fossem.

O verdadeiro signi�cado 
dessa data deve ser sempre 

relembrado por todos durante 
o ano inteiro
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Natal de Paz e Amor!

Esse é o verdadeiro significado do Natal. 
Lembrar os exemplos que foram deixados, 
os quais, muitas vezes, esquecemos e por 
egoísmo acabamos levando as coisas pelo 
caminho errado. Mas Jesus também mos-
trou a compreensão e o perdão, então, 
nada impede de lembrarmos sempre que 
podemos ser melhores, que Ele desceu e 
nos mostrou que é possível, e que somos 
capazes.

Por tudo isso, essa época é emanada de uma 
energia de amor inexplicável. Ele deixou essa 
energia para nós. E que possamos retribuir 
um pouco do que Ele fez por nós, fazendo 
para o próximo. Que seja um eterno Natal 
para todos nós.
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Falar da gente nem sempre e fácil! Cor-
remos o risco de parecer prepotentes, 
presunçosos e até deselegantes. Não é à 

toa que existe um sábio ditado que diz: “elogio 
em boca própria é vitupério”. Ou seja, a pes-
soa que elogia a si própria corre o risco de se 
expor de uma maneira inadequada, insultando 
a si mesma e a outras pessoas que estejam ou-
vindo.

Bem, que nos perdoem os críticos de plan-
tão, mas, neste mês de dezembro, quando a 
Revista Hadar completa 10 anos de uma longa 
e árdua caminhada, não há como não reconhe-
cer que a revista é um divisor de águas quando 
o assunto é jornalismo em nossa Região.

A Hadar estabeleceu e mantém um padrão 
grá�co e de reportagem que, hoje, é referência 
na imprensa regional. Vale lembrar que estas 
conquistas se devem em grande parte ao traba-
lho de toda uma equipe, que não mede esfor-
ços para fazer a revista melhorar a cada edição.

Nesta jornada, foram muitos os temas abor-

Revista Hadar 
completa 10 

anos com muitas 
conquistas

dados em nossas páginas; muitos dos quais 
polêmicos, mas sempre tratados com pro�s-
sionalismo e contando com depoimentos que 
enriqueciam as reportagens, trazendo para a 
realidade de nossa região assuntos de reper-
cussão mundial.

A crise econômica e a lenta recuperação do 
Brasil, a questão do tratamento dado ao idoso, 
a crise dos refugiados, o aquecimento global e a 
preservação do meio ambiente, empreendedo-
rismo, intercâmbio, a copa do mundo e as olím-
piadas do Rio de Janeiro. A ascensão de Donald 
Trump à presidência dos EUA e as mudanças 
no quadro político internacional. Estes também 
foram temas abordados em nossas reportagens, 
além, é claro, dos desmandos e da crise política 
que sacode Brasília há tempos. 

Mas a Hadar também atua para mudar a vida 
de gente comum, oferecendo a oportunidade 
de as pessoas darem um up  no visual e uma 
repaginada na aparência, contribuindo para 
elevar a autoestima de muita gente. Durante 

esses dez anos, realizamos 121 Realize-se! São 
os sonhos das pessoas e os nossos também por 
poder realizá-los. Dentre eles, foram homens, 
mulheres, crianças e até casamentos! 

E são pessoas assim, do nosso cotidiano, 
que nos fazem buscar sempre o melhor e estar 
antenados com os principais assuntos do mo-
mento: moda, comportamento, sexualidade, 
saúde, cultura, universo teen, autos. Enfim, um 
leque de assuntos voltados para o interesse do 
leitor. E o depoimento dessas pessoas vocês 
irão ler a partir de agora.

Parceria longa e sólida
Não é de hoje que a Rede Caetano de lojas 
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de materiais para construção acompanha e é 
parceira da Hadar, como lembra o empresá-
rio Jonas Caetano Filho, sócio proprietário 
da rede. “Eu acompanho a revista através da 
Elmec antes mesmo dela se chamar Hadar”, 
referindo-se à época em que a Elmec Comu-
nicações estava se preparando para dar ori-
gem à Hadar.

Caetano avalia que, neste período, a revis-
ta “vem crescendo e se aperfeiçoando. Hoje, 
podemos falar que a mesma compete com 
as melhores revistas do interior paulista”. O 
empresário a�rma ainda que “é difícil apon-
tar a melhor matéria, pois ela é recheada de 
muitas novidades e atualizações na moda, 
mercado financeiro etc.”. Ele aponta a edição 
de junho de 2016, que abordou o empreen-
dedorismo, como uma das revistas que mais 
chamou a sua atenção.

Jonas Caetano a�rma ainda que o papel da 
imprensa na sociedade moderna “é muito im-
portante principalmente, hoje, com toda a tec-

nologia a favor da imprensa, consequentemen-
te, temos as informações bem rápidas”.

Bem-humorado, Caetano diz, rindo, que gos-
taria de continuar vendo publicado na revista 
um anúncio de página dupla central de suas lojas 
e também deixa a dica de aumentar a distribui-
ção, atendendo as 18 cidades da Região. Hoje, a 
Hadar está sendo distribuída em 12 cidades. Em 
breve, chegaremos lá, Caetano. Aguarde! 

Finalizando, Jonas Caetano fez questão de 
mandar um recado aos leitores e equipe da 
revista. “Parabéns a Elmec e a todos os seus 
colaboradores por estes 10 anos de vitória e 
progresso junto ao povo tatuiano”.

Dicas
Mais espaço para a Região Sudoeste é o 

que Manoel Carvalho Silva Filho, gerente de 
compras da Rede Caetano e leitor da Hadar, 
há sete anos, gostaria de ver publicado nas 
páginas da revista, “resgatando personagens 
esquecidas e que foram importantes para 

construção de nossa região”. Manoel tam-
bém aponta como sua favorita a edição so-
bre o empreendedorismo.

Gosto de assuntos que tratam a atualidade, o 
que está acontecendo no mundo e no Brasil. A 
imprensa tem papel fundamental na democra-
cia de um país, a liberdade de expressão e uma 
editoria séria e comprometida são as ferra-
mentas formadoras de opinião de uma nação”, 
a�rma Carvalho. 

Prazer de ter o dever cumprido
A arquiteta Veridiana Pettinelli está com 

a Hadar desde a primeira edição. Para ela, 
“escrever é sempre um prazer. Todos os me-
ses, sinto que cumpri meu papel de cidadã, 
levando informações atuais e alertas impor-
tantes aos leitores”.

A arquiteta ressalta que “as pautas são es-
colhidas a partir de datas comemorativas, ou 
através de alguma inspiração que surge e des-
perta uma vontade latente de escrever sobre o 
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assunto, como por exemplo: meio ambiente e 
sustentabilidade, ou mesmo quando aparece 
alguma inovação no setor da construção”.

Veridiana afirma ainda que, em sua avaliação, 
“a revista tem cunho social e informativo de 
alta qualidade. Sempre aborda assuntos atuais 
e que prendem atenção do leitor”. Segundo a 
arquiteta, a imprensa tem papel importante 
porque estimula o “hábito saudável da leitura 
no papel, que não é a mesma feita em tablets 
e celulares”. Ela diz ainda que gostaria que a 
revista abrisse mais espaço para as crianças, 
publicando jogos e brincadeiras.

Finalizando, Veridiana afirma: “gostaria de 
registrar que, mensalmente, escrevo para você, 
meu caro leitor, com muito carinho e dedi-
cação. Sempre lembro do meu avô Armando 
Pettinelli, que escrevia matérias belíssimas 
para os jornais e minha inspiração vem desta 
forma. Por isso, gostaria de dedicar todos meus 
textos a ele, aos leitores que me acompanham 
e em especial a toda equipe Hadar, que brilha 
mais a cada ano que passa. Parabéns por seus 
10 anos!”.

Conteúdo atual
Parceiro de longa data (está com a revista 

desde a primeira edição), o cirurgião dentista 
Akira Koza diz que tem “uma ótima impressão 
sobre o conteúdo mensal que a revista aborda, 
sempre com assuntos muito atuais”. Para ele, 

os assuntos voltados à saúde são os mais in-
teressantes e, dentre estes, o texto sobre AVC 
entre jovens foi o que mais lhe chamou a aten-
ção. Para Koza, a revista “tem de mostrar o que 
Tatuí tem de melhor, como restaurantes, bares 
e curiosidades”.  Akira finaliza parabenizando a 
equipe da revista pelos seus 10 anos e agradece 
pela parceria. 

Palpiteiro pro�ssional
Professor universitário, especialista em 

vendas e marketing pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e palpiteiro profissional. As-
sim, o gerente de produtos Júlio Cesar Go-
mes se autode�niu.

Durante dois anos, ele escreveu para a revis-
ta, mas devido a problemas teve de parar. Mas 
o orgulho de participar da equipe e o carinho 
pela revista nunca desapareceram e ele planeja 
sua volta para breve, já no começo de 2018, “se 
me derem a chance”, a�rma o professor, que 
é viciado em leitura e tem como uma de suas 
preocupações a questão do desemprego, prin-
cipalmente entre os jovens.

“Escrever para a revista sempre foi motivo de 
muito orgulho, lembro que a primeira vez que 
escrevi, encomendei 30 exemplares da revista 
e mandei pelo correio para amigos, como se es-
tivesse compartilhando uma grande conquista 
e na verdade era o sentimento que eu tinha na-
quele momento. Sempre �z questão em dizer 

para amigos e conhecidos que era colunista da 
revista Hadar”, conta Gomes.

Ele lembra que “muitos dos assuntos abor-
dados vinham da minha cabeça, sempre tentei 
trazer assuntos ligados à faculdade onde sou 
professor, ou das minhas atividades na empre-
sa. Entretanto, em diversas ocasiões, surgiam 
ideias vindas da redação da revista, que suge-
riam temas da atualidade, para complementar 
uma matéria publicada na edição anterior, ou 
que estavam no calendário de datas do mês”.

Júlio Gomes conta ainda que a revista “de-
saparecia” da portaria do condomínio onde 
mora, horas depois de ser entregue. Para 
ele, isso con�rma que a revista é muito bem 
conceituada e faz sucesso entre o público da 
Região.

Papel importante
“Um ponto comum entre os entrevistados 

para esta reportagem é que todos destacam 
o papel da imprensa na sociedade moderna, 
principalmente como um dos pilares da de-
mocracia e do estado de Direito”, a�rma o jor-
nalista Marco Antonio Vieira de Moraes, inte-
grante da equipe há mais de oito anos.

“Como pro�ssionais de imprensa, preci-
samos estar conscientes desta importância 
e em razão disto, dar o nosso melhor diaria-
mente, buscando cumprir nosso dever de le-
var a informação ao leitor”, declara o jornalis-



27

ta. Com mais de 30 anos de experiência, ele 
diz que ainda está aprendendo. “Cada fecha-
mento de edição é uma verdadeira batalha, 
mas, como estamos todos do mesmo lado, 
temos o mesmo objetivo: fazer uma revista 
cada vez melhor”.

Para o jornalista, a Hadar é realmente um 
divisor de águas na imprensa regional. “Te-
nho certeza que, daqui a alguns anos, podere-
mos classi�car a história da imprensa regional 
como: Antes da Hadar (AH) e depois da Ha-
dar (DH).

Alta qualidade 
A jornalista Ana Luiza Schi�ers, que tam-

bém escreve para a revista, a�rma que “hoje, 
mais do que nunca, o papel da imprensa é 
fundamental. Existem muitas notícias falsas 
na internet por conta de qualquer um poder 
escrever sobre qualquer coisa. E a imprensa faz 
com que esses fatos sejam apurados e levados 
a sério. Hoje, as pessoas têm a consciência em 
quem eles podem con�ar. A imprensa ainda 
passa credibilidade para as pessoas, elas acre-
ditam no que a gente escreve”.

A jornalista destaca o orgulho de fazer par-
te da equipe e a importância que um veículo 
como a Hadar tem para a cidade. “A revista é de 
altíssima qualidade, tanto nos assuntos abor-
dados quanto na parte grá�ca e redação. Tudo 
de muito bom gosto!”. Mesmo assim, Ana Lui-

za avalia que poderiam ser feitas melhorias, 
como na diagramação, por exemplo.

Há quatro anos, fazendo parte da equipe, 
ela também “gostaria de ver mais matérias de 
dicas, como “10 coisas que podemos usar vi-
nagre”, etc. Ver algumas matérias que fazem 
sucesso em grandes revistas e nos inspirar”.

Ana Luiza faz questão de deixar uma mensa-
gem: “gostaria de deixar meus parabéns nova-
mente para você, Bernadete, que faz tudo com 
tanto carinho e que merece todo o sucesso da 
Hadar. Que venham mais 10, 20, 30 anos. Su-
cesso sempre! E que os leitores da Hadar con-
tinuem buscando conhecimento de qualidade, 
pois é o que sempre levaremos para vocês”.

Oportunidade de conhecer pessoas
Para o engenheiro agrônomo Luís Carlos 

Magaldi Filho, a revista possui uma “ótima 
qualidade visual e de conteúdo”. Por esta razão, 
ele considera a Hadar “uma grande oportuni-
dade de chegar às pessoas”.

Magaldi define os temas que aborda em sua 
colaboração e ressalta: “a equipe se mantém 
bastante antenada nas necessidades da socie-
dade e nas atualidades”.

Identidade própria
“A revista tem identidade própria; é infor-

mativa e pontual. Fazer parte da equipe de 
colaboradores signi�ca, para mim, trazer as 

reflexões de minha formação de modo menos 
acadêmico”, afirma Carla Barreto, que, há 16 
meses, integra o time da Hadar. Para ela, o pa-
pel da imprensa como um todo é de “canal de 
re�exão” para assuntos da sociedade moderna.

Compromisso sério
“A Hadar tem um compromisso sério com os 

seus leitores, prezando pela informação e, cla-
ro, também pelo entretenimento. A cada ano, 
nossa revista aprimora seu conteúdo e sua es-
trutura, alcançando mais leitores e tornando-
-se um orgulho para Tatuí e toda a região”. A 
frase é de Marry Calviño, revisora da revista. É 
ela que, nos últimos sete anos e meio, aponta 
os erros de todo mundo. E ainda bem que ela 
aponta! Assim nós, jornalistas e colaborado-
res, podemos corrigir deslizes que poderiam 
fazer desmaiar nossos antigos professores.

Brincadeiras à parte, muito da qualidade 
do texto se deve a uma boa revisão, pois er-
ros sempre passam e a revisão, sem dúvida, é 
parte importante do processo de confecção de 
qualquer revista e jornal. Marry gosta das ma-
térias de cunho social. “Deixo minha gratidão 
a todos os colegas da Revista Hadar que, ardu-
amente, fazem o nosso trabalho com carinho e 
dedicação. E, claro, meu agradecimento a cada 
leitor e colaborador, pois nada seria possível 
sem eles. Nossa revista existe para eles!”, afir-
ma Marry.
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Aguarda ansiosamente
A auxiliar administrativa Tatiane de Miran-

da Camargo acompanha a revista desde o co-
meço e é fã declarada da Hadar. “Fico ansio-
sa aguardando, mensalmente, cada edição. E 
posso a�rmar com toda a convicção que é a 
melhor da região! Gosto muito das matérias 
de capa e dos assuntos sobre saúde. Inclusi-
ve, uma das matérias que mais me chamou 
a atenção em uma das edições publicadas foi 
a edição 112, falando sobre o Estresse. Esse 
mal do século que nos atinge e vai nos con-
sumindo. Foi uma reportagem muito inte-
ressante, pois me identi�quei muito com ela, 
me ajudou a parar para re�etir um pouco e 
fazer acreditar que não vale a pena vivenciar 
tantos problemas do dia a dia, se pararmos 
para pensar podemos, sim, viver de forma 
menos estressante e mais saudável”.

Tatiane a�rma que “é muito grati�cante ter 
em nossa região um veículo de comunicação 
como a Revista Hadar, que sempre tem uma 
matéria de qualidade e um conteúdo enri-
quecedor. Quero parabenizar a Revista Ha-
dar pelos dez anos e muito mais que isso, um 
agradecimento pelo belo trabalho e o prazer 
de ler e curtir todo o conteúdo a cada edição. 
Para mim, são dez anos de qualidade edito-
rial, não só pelas boas reportagens como por 
toda a trajetória consolidada que conquistou 
os elementos mais importantes no disputado 
ramo da comunicação: credibilidade e res-

peito, tanto dos leitores como dos parceiros”.
Início

“Tudo aconteceu da noite para o dia. Um 
presente e um desa�o em minhas mãos... 
Iniciou a corrida contra o tempo para prepa-
rar o trabalho de um mês em uma semana. 
Foi emocionante e cheio de adrenalina. Mas 
deu certo, dia e noite e a estrela brilhou! 
Assim foi o começo da nossa história... Nas-
ciam, então, os primeiros textos da revista 
que ainda nem tinha um nome”, lembra 
Bernadete sobre o começo da revista, em 
dezembro de 2007.

A empresária lembra-se da longa jornada, 
desde a espera da primeira edição – come-
morada como a chegada de um filho – até 
as edições mais recentes, também muito 
aguardadas.

“E hoje? A edição de número 121! Isso 
mesmo! 10 anos se passaram... 121 edições 
publicadas! Ainda que durante todos esses 
anos tenhamos enfrentado lutas, elas nos 
serviram e nos servem como um desa�o para 
vencer! Só tenho que agradecer a Deus, aos 
meus familiares, a minha equipe, aos colabo-
radores, aos anunciantes/amigos e aos leito-
res que nos acompanham há 10 anos e que 
nos motivam para que continuemos nesta 
jornada e cada dia melhor!

Então, meu amigo, este mês, fazemos ani-
versário! Estamos entrando no nosso dé-

cimo primeiro ano. Ao longo destes dez 
anos, muitas coisas aconteceram, noites mal 
dormidas, risadas, parcerias, adeus, olás... 
Enfim... Muito trabalho... Mas de maneira 
alguma são sacrifícios, pois sacrifícios, geral-
mente, são coisas pesadas que nem sempre 
valem a recompensa.  E a Hadar é uma es-
trela em nossas vidas e quanto mais brilha, 
mais gostoso é fazer parte dela e mais simples 
é dedicar-se a ela. Valeu e está valendo a pena 
fazer parte dela”, a�rma Bernadete.

Anjos
“Ao longo desses 10 anos, Deus colocou 

muitos anjos em minha vida para fazer parte 
desta trajetória, foram anjos que me confor-
taram em momentos difíceis, críticos, que, 
muitas vezes, pareciam não ter �m, mas eles 
estavam lá, �rmes e fortes para me fortalecer. 
Anjos que me deram créditos, que me deram 
apoio com palavras, que dedicaram seu tem-
po para me aconselhar, prestaram serviços, 
que ajudaram a Hadar a �car mais brilhante, 
enfim, nossa trajetória é longa. Mas tenho 
certeza que, com o nosso pro�ssionalismo, 
comprometimento e ética, ela se tornará ain-
da maior! Pois pretendemos comemorar os 
20, os 30, os 40 anos... Firmes e confiantes. 
Um Feliz Natal e um próspero Ano-Novo. 
E que venha 2018 com muita saúde, garra e 
prosperidade!”, finaliza a empresária.
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A incontinência urinária, ou perda 
involuntária de urina, é um pro-
blema comum e, muitas vezes, 

constrangedor. A gravidade varia e, em 
alguns casos, a pessoa não consegue 
segurar a urina ao fazer esforços como 
tossir ou espirrar, em outros, a vontade 
de urinar é tão súbita e forte que não dá 
tempo de chegar a um banheiro. Estima-
-se que mais de 8 milhões de brasileiros 
tenham incontinência urinária.

A incontinência urinária pode acome-
ter indivíduos de todas as idades, de am-
bos os sexos e de todos os níveis sociais 
e econômicos. Porém, a incidência dos 
casos em mulheres é maior, pois elas têm 
uma predisposição e aumenta progressi-
vamente com a idade, sendo que um em 
cada três indivíduos idosos apresentam 
algum problema de controle com a bexi-
ga. Mas por que isso acontece? O sistema 
neuromuscular humano alcança sua ma-
turação plena entre 20 e 30 anos de idade 
e em torno dos 60 anos é observada uma 
redução da força máxima muscular en-
tre 30 e 40%, o que corresponde a uma 
perda de força de cerca de 6% por década 

dos 35 aos 50 anos de idade e, a partir daí, 10% 
por década.

Segundo a � sioterapeuta Eliana do Nascimen-
to, especialista em coloproctologia e obstetrícia, à 
medida que o ser humano envelhece, os sistemas 
sensoriais responsáveis pelo controle postural são 
afetados pela própria diminuição da reserva fun-
cional do idoso ou pelas doenças que acometem 
com frequência essa faixa etária, predispondo o 
indivíduo ao desequilíbrio corporal e a quedas. 
“Com o envelhecimento, o sistema nervoso cen-
tral (SNC) apresenta alterações com redução no 
número de neurônios, redução na velocidade de 
condução nervosa, redução da intensidade dos 
re� exos, restrição das respostas motoras, do po-
der de reações e da capacidade de coordenações, 
esses fatores exercem ações deletéria”, revela.

“Quando ocorre algum problema relacionado à 
função da bexiga ou do reto (através de vazamen-
tos involuntários), os músculos do assoalho pél-
vico tornam-se o foco das atenções. O envelhe-
cimento leva à instabilidade postural, ao desgaste 
do tecido conjuntivo local, podendo ocasionar 
queixas de incontinência urinária”, explica Eliana.

Existem exercícios especí� cos que podem ser 
trabalhados nesses casos para minimizar a incon-
tinência urinária e apresentando resultados ex-
pressivos. O mais importante é sempre procurar 
um especialista que irá estudar cada caso e ver o 
que é melhor para cada paciente.
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O câncer de pele pode ter o aspecto 
de uma pinta, uma pequena aler-
gia ou outras alterações na pele. É 

fundamental ter o conhecimento da sua pele 
e saber em quais áreas existem esses sinais, 
pois isso fará toda a diferença na hora de de-
tectar alterações potencialmente perigosas. 
Segundo a SBD (Associação Brasileira de 
Dermatologia), o câncer da pele é o tipo da 
doença mais incidente no Brasil, com cerca 
de 175 mil novos casos ao ano.

Existem diversos fatores que mostram 
sinais que algo está errado na pele. Entre 
os principais estão o surgimento de lesões 
como acne, aumento de oleosidade, surgi-
mento de manchas ou descamação. “Às ve-
zes, um pequeno sinal no couro cabeludo, 
por exemplo, uma descamação ou dermati-
te seborreica, já pode indicar um problema 
também. O ideal é procurar um especialis-
ta que possa orientar essa pessoa, pois cada 
caso é muito particular de cada pessoa”, con-
ta a Dra. Cristiane Braga L. Kanashiro, der-
matologista, CRM 107032/SP.

Segundo o INCA, 30% dos tumores não 
são melanomas, que são os menos agressi-
vos. Eles acometem geralmente pacientes 
na faixa dos 30 aos 40 anos. “Existe uma 
suposta herança genética, mas não po-
demos a�rmar categoricamente. É muito 
mais provável que esse câncer de pele mais 
comum, que é o não melanoma, surja por 
conta do hábito de vida, ou falta de pro-
teção. O melanoma tem uma herança ge-
nética associada, porém ele é bem menos 
comum”, explica a dermatologista.

Ela ainda lembra que o não melanoma é 

100% curável. O pro�ssional faz a retirada e 
isso já é provavelmente o processo de cura. 
Já em relação ao melanoma, a chance é me-
nor, pois depende do tamanho que ele foi 
diagnosticado, da localização, entre outros.

Mas os cuidados são essenciais na hora de 
prevenir o câncer. “Para cuidar da nossa pele, 
devemos sempre hidratá-la muito, de dentro 
para fora, ou seja, tomar muito líquido como 
água, chás, sucos, dando preferência sempre 
para a água. Além de consumir muitos le-
gumes e frutas. Não devemos nos esquecer 
nunca dos cuidados diários como limpeza, 
hidratação e fotoproteção”, lembra a Dra. 
Cristiane. E durante os meses mais quentes, 
o cuidado deve ser redobrado, por conta da 
incidência da radiação. Tanto a radiação ul-
tra-violeta quanto a radiação infra-vermelha. 
Essa radiação a mais é que provoca o calor e, 
consequentemente, danos à pele. Se estiver 
em exposição ao sol, o �ltro solar deve ser re-
aplicado a cada duas horas, além disso, deve 
sempre ser reaplicado após entrar na piscina 
ou no mar.

Um em cada quatro casos 
diagnosticados de câncer

 são de pele

pelo Câncer de Pele

S
aú

d
e



33

E
st

ét
ic

aAlguns agentes externos podem acelerar o processo 
natural de alteração da cútis

Dá para prevenir o envelhecimento?

Consideradas por algumas pessoas 
como marcas positivas de expe-
riências de vida, as rugas podem 

ser um problema de extrema relevância 
para outras. Normalmente, é a partir dos 
30 anos que os primeiros sinais do tempo 
são refletidos na pele. Mas existem trata-
mentos que garantem alívio aos interessa-
dos.

De acordo com a dermatologista do 
Complexo Hospitalar Edmundo Vascon-
celos, Márcia Grieco, CRM SP-51849, a 
adoção de hábitos saudáveis, como uso de 
protetor solar e a hidratação correta do or-
ganismo, são algumas dicas para retardar o 
aparecimento desses sinais.

A causa pode ser devido à produção de 
radicais livres e à diminuição da capacida-
de de produção de colágeno e elastina. Ou 
então de motivos relacionados à in�uência 
do meio ambiente, como poluição, clima, 

alimentação, tabagismo e ação da radiação 
solar (fotoenvelhecimento).

A Dra. Ana Carolina Coelho Seri, �sio-
terapeuta com pós-graduação em Fisio-
terapia Dermato-Funcional, CREFITO 
182531-F, explica que existem vários com-
ponentes e�cazes para o envelhecimento, 
os quais são mais e�cazes dependendo da 

faixa etária da pessoa. 
- Para pele jovem, o ideal é um bom an-

tioxidante, como a vitamina C, ácido ferú-
lico, vitamina E e coenzima Q10. 

- Para pele mais madura, com mais rugas 
e �acidez, os componentes mais e�cazes 
são: ácido hialurônico, ácido retinoico, 
DMAE, Alfa-hidroxiácidos e argireline, 
que é um componente tensor.

A dermatologista conclui lembrando 
que existem alguns tratamentos, tanto 
com cremes quanto com nutracêuti-
cos que ajudam na hora de tratar essas 
rugas e linhas de expressão. A famosa 
“dieta antienvelhecimento” também é 

fundamental. Nesse 
caso, evitar o açúcar, 
considerado o gran-
de vilão por causar 
o endurecimento de 
�bras de colágeno e 
elastina. Mas o mais 
importante é sempre 
consultar um espe-
cialista para que ele 
recomende o que for 
melhor para cada pa-
ciente.
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Que a vida moderna e o estresse que a 
acompanha contribuem para o surgi-
mento e disseminação de inúmeras 

doenças, não há quem duvide. Sedentarismo, 
ritmo de vida acelerado e alimentação inade-
quada. Tudo isso junto contribui para que do-
enças como hipertensão e diabetes tenham um 
crescimento acima do esperado.

No caso da diabetes, pesquisas apontam que, 
desde 1991, há um crescimento de casos de dia-
betes no mundo. Só no Brasil, cresceram 61,8% 
nos últimos dez anos. Especialistas destacam a 
importância da alimentação para o controle da 
taxa de açúcar no sangue e para uma melhor 
qualidade de vida.

O médico Juliano Pimentel, CRM-ES 12865, 
especialista em alimentação saudável., explica 
os motivos pelos quais o diabético precisa man-
ter uma alimentação saudável.

“O diabético precisa manter uma alimenta-
ção saudável. Isso in�uencia no controle da 
doença e na qualidade de vida do paciente. 
A diabetes é uma doença crônica que atingiu 
proporções de epidemia. E a situação é tão 
grave que, atualmente, ela afeta mais de 400 
milhões de pessoas em todo o mundo”, afirma 
o médico.

“Embora seja uma doença preocupante, 
mantendo um bom controle de açúcar no 
sangue, você pode reduzir muito o risco de 
complicações. Manter uma dieta com baixa 
ingestão de carboidrato é uma das maneiras 
de baixar os níveis de açúcar no sangue”, ob-
serva Pimentel, destacando o que se chama 
dieta low-carb (baixo carboidrato, na sigla 
em inglês).

Diabetes: 
saiba como a alimentação pode melhorar 

sua qualidade de vida
Casos de diabetes no Brasil cresceram mais de 

60% na última década

Processo difícil
“Seu corpo não consegue processar carboi-

dratos efetivamente. Normalmente, quando 
você come carboidratos, eles são divididos em 
pequenas unidades de glicose, que se tornam 
açúcar no sangue. Quando os níveis de açúcar 
no sangue sobem, o pâncreas responde, pro-
duzindo o hormônio insulina, responsável por 
transportar o açúcar para as células. Em pes-
soas saudáveis, os níveis de açúcar no sangue 
permanecem dentro de uma faixa estreita ao 
longo do dia”, conta Pimentel.

“Na diabetes, no entanto, este sistema não 
funciona da maneira que deveria. Este é um 
grande problema, porque ter níveis muito 
altos ou muito baixos de açúcar no sangue 
pode causar danos graves. Existem vários 
tipos de diabetes, mas as duas mais comuns 
são tipo 1 e tipo 2. Ambas podem ser diag-
nosticadas em qualquer idade”, alerta o mé-
dico.

Segundo ele, na diabetes tipo 1, “um pro-
cesso autoimune destrói as células beta pro-
dutoras de insulina no pâncreas. Por isso, os 
diabéticos devem injetar insulina várias ve-
zes ao dia, para garantir que a glicose entre 
nas células e permaneça a um nível saudável 
na corrente sanguínea. Na diabetes tipo 2, as 
células beta produzem insulina su�ciente, 
mas as células do corpo são resistentes à sua 
ação, fazendo com que o açúcar no sangue 
permaneça elevado. Para compensar, o pân-
creas produz mais insulina, tentando baixar 
esses níveis de açúcar. Ao longo do tempo, 
as células beta perdem a sua capacidade de 
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produzir insulina su�ciente”.
Ainda conforme o médico, os carboidratos 

são os nutrientes que têm maior impacto no 
controle de açúcar no sangue porque o corpo 
os transforma em glicose.

Juliano Pimentel ressalta que “para uma 
alimentação verdadeira e saudável, é melhor 
você se concentrar em comer alimentos inte-
grais de alta qualidade. Também é importante 
que você esteja atento aos sinais do seu corpo, 
como fome e saciedade, independentemente 
do que for comer”.

Alimentos com baixo teor 
de carboidratos

Veja algumas dicas de alimentos low-carb 
que você pode comer tranquilo, segundo o 
médico. 

Carnes, aves e frutos do mar;
Ovos;
Vegetais sem amido (a maioria dos
legumes);
Abacates;
Azeitonas;
Azeite de oliva, óleo de coco, manteiga,
nata e creme de leite.

Alimentos para comer 
com moderação:

Os seguintes alimentos podem ser con-
sumidos em pequenas quantidades nas 
refeições, dependendo da sua tolerância a 
carboidratos:

Bagas: 1 xícara ou menos;
Iogurte de kefir: 1 xícara ou menos;
Nozes e amendoim: 1-2 nozes ou 30-60
gramas;
Sementes de linhaça e sementes de chia:
2 colheres de sopa;
Chocolate escuro (pelo menos 85% de
cacau): 30 gramas ou menos;
Abóbora: 1 xícara ou menos;
Licor: 50 gramas;
Vinho tinto ou branco seco: 120 gramas

Fonte: site Dr. Juliano Pimentel
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Em sua 93ª edição, a corrida de São 
Silvestre é o ponto alto do atletismo 
nacional, reunindo cerca de 30 mil 

atletas (número limite estipulado para este 
ano) e contando com a participação de no-
mes consagrados nas corridas de rua, atletas 
pro�ssionais, anônimos e pessoas comuns 
que escolheram comemorar a chegada do 
ano-novo correndo pelas ruas da maior ci-
dade brasileira.

A São Silvestre é, hoje, a maior e mais tra-
dicional corrida de rua, não apenas do Brasil, 
mas da América Latina. Além disso, é uma 
etapa importante do calendário internacio-
nal de competições, razão porque é disputa-
da pela elite mundial das corridas de grande 
distância. Tradicionalmente realizada no dia 
31 de dezembro, a corrida irá encerrar, mais 
uma vez, o ano esportivo nacional. 

Criada pelo jornalista Cásper Líbero, em 
1924, inspirada em uma competição france-
sa, durante 65 anos, a prova foi realizada na 
noite do dia 31 de dezembro e os participan-
tes viravam o ano correndo. Desde 1989, a 
São Silvestre é realizada de dia, mas a emo-

é a mais 
tradicional corrida de rua do Brasil

Competição deve reunir 30 mil participantes

ção de participar dela continua a mesma. 
A programação no dia da corrida para 

este ano começará cedo. O pelotão de elite 
feminino terá sua largada às 8h40. Logo em 
seguida, às 9h, será a vez do pelotão de elite 
masculino e atletas em geral. Cadeirantes e 
atletas com de�ciência terão seus horários 
de�nidos posteriormente.

O percurso de 15km passa por alguns dos 
principais pontos turísticos da cidade de São 
Paulo, com largada na Avenida Paulista, pró-
ximo ao número 2000, e chegada em frente 
ao prédio da Fundação Cásper Líbero, tam-
bém na Avenida Paulista, 900.

Sonho, superação e otimismo
Para a farmacêutica Simone Silveira de Mo-

raes Ruivo, da cidade de Tatuí, participar da 
São Silvestre é um misto de “sonho, supera-
ção, desa�o e um exercício de otimismo para 
2018, após este 2017 complicado”.

É a primeira vez que ela participa da prova 
e, para alcançar o objetivo de cruzar a linha 
de chegada, Simone a�rma que faz uma “va-
riação de treinos fortes com treinos leves, in-
tensos, muitas subidas para conseguir superar 
a famosa Brigadeiro e ainda aumentando um 
pouco o volume semanal já que antes corria 
10km e agora irei correr 15km na São Silves-
tre. Treinos sempre acompanhados de uma 
planilha feita pelo meu treinador Diogo Gil”.

A farmacêutica conta que o apoio da famí-
lia é muito importante na realização de seu 
sonho. “Minha família me incentiva muito, 
inclusive tenho o apoio e acompanhamento 
do meu irmão, o fisioterapeuta Márcio Ca-
milo de Moraes. Família é onde nossa histó-
ria começa”. Simone também realiza exames 
médicos periódicos. “São fundamentais, 
pois o trabalho do coração é forte, através 
dos exames cardiológicos, é possível deter-
minar quais as frequências cardíacas máxi-
mas e mínimas para treinarmos dentro desse 
limite de segurança”, a�rma.

Ela não esconde a ansiedade de participar 
da São Silvestre: “Acordo pelo menos duas 
vezes durante um sono de oito horas. É uma 
expectativa alimentada durante meses: ga-
nhar corpo e sair em busca de superação”.
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As férias também servem para adqui-

rir conhecimento e cultura. E onde é 

melhor de conseguir isso do que no 

museu? O Museu Histórico “Paulo Setúbal”, 

em Tatuí, realiza, desde o dia 9 de novembro, 

a última exposição do ano de 2017, que ficará 

aberta ao público, gratuitamente, até o dia 14 

de janeiro de 2018.

Durante o ano de 2017, o Museu “Paulo Se-

túbal” realizou seis exposições temporárias e, 

ao todo, serão computadas sete exposições, 

que atraíram mais de oito mil pessoas.

“Universo Invisivelmente Visível”, esse é 

o nome da exposição que foi criada por seis 

grandes nomes das artes plásticas, integran-

tes do coletivo artístico feminino e são elas 

Iolanda Cimino, Kazuhe Shizuru, Rita Caru-

zzo, Sandra Lozano, Sônia Botture e Zilamar 

Takeda, que, depois de se reunirem e trocarem 

experiências estéticas, �losó�cas e poéticas, 

acabaram criando uma exposição que, mesmo 

interagindo com a sociedade, traz a tradição 

artística do passado e do presente, com lingua-

gens e atitudes contemporâneas. 

A exposição das artistas do coletivo femi-

nino contam com pinturas, fotogra�as, ins-

talações, vídeos arte e mixed-medias, com o 

objetivo de instigar a criatividade artística e 

levar o público a pensar sobre temas não muito 

comuns, fomentando novas proposições visu-

ais, concepções de arte e sociedade. O diretor 

do Departamento de Cultura da Prefeitura de 

Tatuí Rogério Vianna explica que a exposição 

está em busca de criar ambientes para gerar 

sentimentos e sensações no público. “A ideia 

é criar re�exão sobre a arte e o espaço social 

e urbano, formando janelas detentoras de uma 

eloquência cênica, envolvendo o espectador 

em uma ansiedade da descoberta dos signi�-

cados sensoriais mais profundos por meio de 

cores, formas e linhas”, explica o diretor do De-

partamento de Cultura, Rogério Vianna.

“Universo Invisivelmente Visível” 
em cartaz em Tatuí

Público poderá visitar a exposição gratuitamente até o dia 14 de janeiro de 2018
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Entenda enquanto é tempo
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Pensamentos 
e Realizações

Por que somente algumas pessoas conseguem elevar seu 
nome na catedral da vida, se todas nascem com as mes-
mas ferramentas? É que pouquíssimas sabem como usar a 

“máquina mental” – seu CÉREBRO FANTÁSTICO – e ao invés 
de dirigirem seus pensamentos, acabam sendo dirigidas por eles. 

Entenda, de uma vez por todas, enquanto é tempo, que assim 
como você pensa, assim você é; e enquanto continuar a pensar 
assim, permanecerá assim. Sua força e sua fraqueza são geradas 
apenas por você e por ninguém mais, e quem pode alterá-las é só 
você, ninguém mais. 

Sua condição atual foi gerada somente por você, veio do seu 
interior, de onde brotam tanto seu sofrimento quanto sua felicida-
de. Milagre ou tragédia, tudo vem de dentro de você. Somente por 
meio da elevação dos seus pensamentos você poderá conquistar 
sonhos e atingir objetivos em sua vida. Quando se recusa a elevar 
seus pensamentos, você �ca cada vez mais fraco e infeliz, pois pela 
ação LEI DOS OPOSTOS, tudo o que não acrescenta, diminui. 

Se você não fortalecer diariamente sua determinação e sua auto-
con�ança, não alcançará nenhum progresso, realização ou vitória. 
Sua mente deve estar �xada no desenvolvimento de seus planos. 
Realizações abençoadas e duradouras só podem ser conseguidas 
por pessoas que elevam seus pensamentos. Sem sacrifício e luta, 
não é possível haver vitórias e conquistas, assim como uma planta 
não pode crescer se não houver terra, água e luz do Sol. Falta um 
dia para amanhã. Mude enquanto é tempo! 

 Ivan Maia
Treinador Emocional

ivan@ivanmaia.com.br

“Uma pessoa mais forte não pode ajudar uma mais �aca, a menos que a mais �aca esteja disposta a ser ajudada”
 ( James Allen).
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Pequenos  Notáveis

Seu filho também é um pequeno notável?
Então, mande seu trabalho para o e-mail: 

jornalismo@revistahadar.com.br.
Para que ele possa brilhar nas páginas da Revista Hadar. 

O pequeno notável deste mês é Luís Filipe 
Rodrigues Duarte, de 08 anos de idade, nas-
cido na cidade de Tatuí, filho de Juliana Maria 
Rodrigues e José de Jesus Duarte. Ele está 
cursando o segundo ano do Ensino Funda-
mental, na Chácara Florinda. Segundo o seu 
pai, ele é um menino muito estudioso. 

Em entrevista para a Hadar, Luís Filipe nos 
contou: “adoro jogar bola, é a minha vida”. En-
tão, questionado se seria jogador de futebol, 
ele disse: “quero ser arqueólogo para estudar a 
vida dos dinossauros, os fósseis, mas também 
gosto muito de jogar basquete, vôlei, andar de 
bike, capoeira e nadar, inclusive, faço aulas de 
natação duas vezes por semana no Clube de 
Campo, em Tatuí.” Como se pode notar, ele é 
um amante dos esportes e é uma criança com 
muita vitalidade. Ele ainda complementou:  
“gosto muito de brincar de pega-pega, roubar 
bandeira (sou do tipo que roubo e saio dando 
risadas), apostar corrida, acertar bola no tra-
vessão, além de estudar inglês na escola The 
Brigde, onde vou muito bem”. 

Seu pai nos disse que ele tem paixão por de-

Para remover a sujeira de dentro do ferro, colo-
que no compartimento metade de água e metade 
de vinagre de álcool, ligue e deixe o vapor sair. 
Isso ajuda a manter o compartimento limpo.

 
Limpe a base uma vez por semana, com pano 

úmido e detergente, ferro morno, isso evita o acú-
mulo de sujeira.

DICAS DOMÉSTICAS

03 - “Os bebês”, em Praga, na República 
Tcheca - As esculturas de David Cerny, que re-
presentam bebês gigantes sem rosto, não só 
“engatinham” pela torre de TV de Praga, mas 
também decoram (ou aterrorizam) o parque 
metropolitano de Kampa.

04 - A “Camada de Consciência”, em Sal-
zburgo, na Áustria – Essa escultura de Anna 
Chromý retrata o Comandante que matou Don 
Juan. Ela fica na entrada sul da catedral de 
Salzburgo. Vale ressaltar que a obra inspirou 
a criação de vários ”gêmeos”, instalados em 
diferentes cidades europeias.

05 - A “São Venceslau I da Boêmia montando 
cavalo morto”, em Praga, na República Tche-
ca - Mais uma vez, a criação de David Cerny 
pode ser contemplada neste monumento, que 
é uma paródia da escultura de São Venceslau 
sobre um cavalo, situada no centro de Praga. 
Inicialmente, foi colocada na mesma praça que 
o original, mas depois acabou sendo transferi-
da para a Galeria Lucerna.

06 - O “Menino pendurado”, em Gante, na 
Bélgica - Infelizmente, é impossível saber a 
autoria dessa escultura tão incomum, que está 
pendurada numa parede de uma casa. Talvez, 
por isso, a obra seja considerada tão misterio-
sa e assustadora.

07 - O Cemitério de Highgate, em Londres, 
no Reino Unido - É um dos mais lendários de 
Londres. Segundo rumores, na década de 1970, 

Escultura
Uma das mais belas expressões da arte

CURIOSIDADES

A escultura é a arte de transformar, de formar 
algo em forma especial, com significado, sem 
dúvida alguma, é uma das mais belas expres-
sões da arte, ela nos fascina e provoca reflexões 
sobre a beleza e sobre a visão de mundo pre-
sente em determinado local ou época, porém, 
dependendo dela, assusta e surpreende ao mes-
mo tempo. Você sabia que, no mundo, existem 
nove esculturas que, ao mesmo tempo em que 
surpreendem, causam espanto?! Isso mesmo! 

01 - O “Beijo da Morte”, em Barcelona, na 
Espanha - É uma escultura instalada na tumba 
de um jovem que morreu na década de 1930. 
Há um debate sobre a sua autoria. Dizem que 
esta obra inspirou Ingmar Bergman no filme ”O 
Sétimo Selo”.

02 - O Parque de Esculturas “Victor’s Way”, 
em Wicklow, na Irlanda - A ideia de criar esse 
parque surgiu de Victor Langheld, após uma 
viagem à Índia, feita com o propósito de en-
contrar-se espiritualmente. De acordo com o 
projeto de Langheld, todas essas esculturas, 
um tanto assustadoras, devem convidar as 
pessoas a pensarem sobre a própria vida e seu 
verdadeiro propósito.

senhos, faz aulas no estúdio Deivid Leite desde o 
início de 2016 e se destaca na arte de desenhar.

Parabéns, Luís Filipe! Foi uma delícia conhecer 
você! Nós, da Revista Hadar, lhe desejamos todo 
o sucesso do mundo!  

realizava-se caça de vampiros no local. E num 
dos túmulos jaz Jack, o Estripador, em pessoa.

08 - O Cemitério de Père-Lachaise, em Pa-
ris, na França - É o lugar para encontrar muitos 
túmulos de famosos, como Oscar Wilde, Hono-
ré de Balzac e Frederic Chopin. A maioria dos 
monumentos presentes no local é verdadeira 
obra-prima da escultura, por isso, o cemitério 
está sempre cheio de turistas. Mesmo os pari-
sienses costumam visitá-lo frequentemente. Se 
você for visitar, uma curiosidade: estão sepulta-
dos lá artistas e filósofos famosos, como Marcel 
Proust, Balzac, Oscar Wilde Edit Piaf e o cantor 
Jim Morrison, do The Doors.

09 - A Estátua do Apóstolo São Bartolomeu, 
em Milão, na Itália - Se você observar a estátua 
de São Bartolomeu, de longe, não notará nada 
de incomum. Mas de perto, dá para ver que o 
“tecido” que cobre o corpo nu não é roupa, mas 
a própria pele do apóstolo.
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A Hadar está 
de olho no que os famosos dizem 

por aí...
“Tudo o que tira a liberdade de expressão de um artista e a capacidade de um museu 

manter a programação não é feliz”! 
Heitor Martins, presidente do Masp, em entrevista à revista Veja

“E também, quando oro, às vezes acabo dormindo”.
Papa Francisco, numa confissão acompanhada de um sorriso, em entrevista à emissora católica italiana TV2000, revista Veja.  

“Comandantes de batalhão são sócios do crime organizado no Rio”.
Torquato Jardim, ministro da Justiça, em entrevista no UOL

“Na primeira vez que sentei para falar a verdade, fui preso”.
Ricardo Saud, ex-diretor de relações internacionais da J&F, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da JBS. 

“Vou acordar pensando que preciso arrumar emprego agora”.
Felipe Massa, ao se despedir da F1- desta vez para valer, garante ele - , após levar sua Williams ao décimo lugar no GP de Abu Dhabi.

Conhecida por diversos nomes, tais como ca-
neleira, caneleira-da-índia, caneleira-de-ceilão, 
cinamomo e pau-canela, é uma árvore de médio 
porte, que pode alcançar até 10 metros de altu-
ra. Produz folhas lanceoladas, com nervura 
na base e de coloração verde clara. Suas flo-
res são amareladas ou esverdeadas, peque-
nas e produzidas em cachos. Bem resistente 
ao clima e solo, por isso, é encontrada em 
diversas regiões. Propaga-se por sementes 
ou mudas e sofre com as estiagens muito 
prolongadas.

Ela possui variadas propriedades terapêu-
ticas tais como adstringente, termogênica, 
afrodisíaca, anti-séptica, aromática, carmi-
nativa, digestiva, estimulante, hipertensora, 
sedativa, tônica e vasodilatadora.

Na medicina popular, ela é usada para alí-
vio de gases abdominais, úlceras estomacais 
causadas por estresse, hipertensão arterial e 
resfriados. Ela é uma especiaria termogêni-
ca, que acelera o metabolismo, auxiliando na 
perda de peso.

Além de ser um potente anti-inflamatório, 
que ajuda a acalmar dores musculares e 
contraturas, a canela tem efeitos relaxantes 
e pode ser útil para aliviar estados de ansie-
dade ou irritabilidade.

As partes da planta que são usadas são as 
cascas in natura ou desidratadas, em forma 
de extrato, pó ou óleo essencial.

Na culinária, ela é empregada em pratos 
doces, salgados, na preparação de doces, 
caldas, pavês, pudins, bolos, pães, biscoitos, 
sorvetes, picolés, licores e como acompa-
nhamento de diversos pratos; além de atuar 
como condimento de carnes e presuntos.

“A verdadeira medida de um ho-
mem não se vê na forma como se 
comporta em momentos de confor-
to e conveniência, mas em como se 
mantém em tempos de controvér-
sia e desafio”.

Martin Luther King

“Tudo tem sua hora própria. ‘O próprio céu tem horá-
rio para as trevas e para a Luz’. Aprenda com a Na-
tureza! Se em certas horas precisamos receber, não 
se esqueça de que, noutras horas, temos obrigação 
de dar. Ajude, pois, mas sem querer substituir-se a 
quem você ajuda. Cada um precisa caminhar com 
seus próprios pés, para aprender a viver. Saiba dis-
tinguir o momento oportuno de dar e receber”.

Carlos Torres Pastorino

MINUTO DE REFLEXÃO MINUTO DE SABEDORIA

Na indústria cosmética, é utilizada para fa-
bricação de cremes para dar brilho nos cabe-
los; em pastas dentais e óleos bronzeadores.

Ela pode ser encontrada em quintais, em 
pomares frutíferos, em feiras livres, merca-
dos municipais, em armazéns de produtos 
naturais e em sites que comercializam varia-
das plantas.

Mas é importante salientar que as plantas 
medicinais não substituem o acompanha-
mento médico e, em altas doses, podem ser 
prejudiciais à saúde.

A Canela (Cinnamomum zeylanicum) é 
uma planta de origem asiática, que remonta 
há 2.500 a.C e faz parte de citação bíblica. 
Conhecida popularmente como madeira 
doce, pode ser encontrada em várias regi-
ões do planeta. Ela foi difundida no Ociden-
te pelos portugueses, na época das grandes 
navegações, e foi uma das especiarias mais 
comercializadas entre os povos de variadas 
regiões.

O Natal já chegou! Época de arrumar a 
casa e deixar tudo com o espírito da tradi-
cional festa.  Estamos acostumadas com as 
árvores, pisca-pisca... Mas e as guirlandas? 
Você conhece o significado desse enfeite?

Apenas com um círculo de galhos secos 
entrelaçados com folhas e flores que a embe-
lezam, isso é uma guirlanda. Um dos enfeites 
de Natal mais conhecidos, e que antecede o 
nascimento de Jesus Cristo. Afinal, esse era 
um dos adornos mais presentes em rituais 
pagãos realizados no solstício de inverno no 
hemisfério Norte.

Esse adorno de Natal era muito importan-
te, pois eram colocados nas portas das casas 
para dar “boas-vindas” aos deuses. Assim, 
eram considerados sagrados, e por isso eram 
feitos com ramos de pinheiros, azevinhos, he-
ras ou de outras árvores e plantas considera-
das poderosas.

Quando o Cristianismo entrou em cena, 
esse hábito foi esquecido. Depois do nasci-
mento de Jesus, demorou um pouco para que 
as guirlandas começassem a fazer parte da 
celebração do Natal.

Porém, na Idade Média, as guirlandas de 
Natal foram usadas por muito tempo. Naquela 
época, as pessoas as deixavam durante todo 
o ano nas portas das casas. Isso porque acre-
ditava que elas podiam protegê-los contra a 
má-sorte e os demônios.

Lá por volta do século XIX, as guirlandas de 
Natal foram incorporadas pelo Cristianismo. Foi 
então que muitos passaram a chamá-las de co-
roa do advento. Esse era o nome dado a um 
período de quatro semanas que antecede o Na-
tal. E essa coroa do advento era adornada com 
4 velas coloridas, além dos ramos e das flores.

Durante as quatro semanas, a cada domingo, 
uma delas deveria ser acesa, e para cada uma 
delas existe um significado e o dia certo de ser 
acesa. Nos dois primeiros domingos, acendem-
-se as velas roxas, no terceiro domingo, a vela 
rosa e no quarto domingo, uma vela branca.

Apesar dos anos que se passaram, a guir-
landa de Natal não significa apenas uma 
decoração natalina. Elas ainda são coloca-
das nas portas, pois existem crenças nas 
quais elas representam paz, prosperidade 
e recomeço. Por isso, se você quer um fim 
de ano repleto de felicidade, entendimento e 
tranquilidade, corra comprar a sua, o Natal já 
chegou! Que você tenha um feliz Natal e um 
próspero Ano-Novo, caro leitor!

Canela 
Uma especiaria conhecida por 

diversos países

Você sabia?

Guirlanda
O significado 

desse símbolo natalino
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Recomendado

DINHEIRO: Cultura de Excelência 
Autor: David Cohen
Editora: Sextante

Este livro conta a trajetória da Fundação Estudar, seus valores, seus métodos e seus princípios, enquanto 
acompanha as inspiradoras histórias de jovens que tiveram suas vidas transformadas pelo contato com sua 
cultura. Em comum, eles não têm apenas um sonho grande: têm uma vontade férrea de seguir em frente 
e um desejo incalculável de vencer, preservando seus valores! É sobre esses valores que o jornalista David 
Cohen se debruça ao investigar a história da organização.  A Estudar surgiu em 1991 pelas mãos de três dos 
maiores nomes do capitalismo brasileiro – Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, sócios do 
fundo 3G Capital, dono da AB Inbev e do Burger King. Hoje, a Estudar concede também bolsa de estudos 
de graduação e é vista como um centro de difusão da cultura da fundação e das companhias – principal-
mente da Ambev – comandadas pelo trio. 

Jogo de Espelhos
Autor: Cara Delevingne | Rowan Coleman           
Editora: Intrínseca

Este livro conta a história dos adolescentes Naomi, Rose, Leo e Red  que estavam enfrentando a fase em que 
se relacionar no colégio é tão difícil quanto encarar os próprios problemas. Red tem uma mãe alcoólatra e um 
pai ausente; o irmão de Leo está na prisão; Rose usa sexo e drogas para mascarar traumas antigos e Naomi 
se esconde atrás de peruca e maquiagem pesada. Quatro adolescentes tão diferentes viram melhores amigos 
quando são obrigados a formar uma banda. O que era uma tarefa chata vira a famosa e popular Mirror, Mir-
ror. Através da música, eles encontram um caminho para encarar o mundo de outra forma. 

Mulheres Sem Nome
Autor: Martha Hall Kelly
Editora: Intrínseca

Mulheres Sem Nome é um livro inspirador, que encanta e comove até a última página, um romance extraordi-
nário sobre a luta anônima por amor e liberdade. Inspirado nas memórias verídicas de uma heroína da Segunda 
Guerra Mundial, este romance conta uma história de amor, redenção e de segredos que estavam escondidos há 
décadas. A socialite nova-iorquina Caroline Ferriday está sobrecarregada de trabalho no Consulado da França, 
em função da iminência da guerra. O ano é 1939 e o Exército de Hitler acaba de invadir a Polônia, onde Kasia 
Kuzmerick vai deixando para trás a tranquilidade da infância conforme se envolve cada vez mais com o movi-
mento de resistência de seu país. Distante das duas, a ambiciosa Herta Oberheuser tem a oportunidade de se 
libertar de uma vida desoladora e abraçar o sonho de se tornar médica cirurgiã, a serviço da Alemanha. Três 
mulheres cujas trajetórias se cruzam quando o impensável acontece. 



DEPOIS DAQUELA MONTANHA

Este é um filme cada vez mais raro em uma 
Hollywood que se ocupa das grandes franquias, 
dos �lmes premiáveis e do cinema alternativo.  A 
trama conta a história de Alex (Kate Winslet), 
uma jornalista que está indo preparar seu casa-
mento, e Ben (Idris Elba), um médico voltando 
de uma conferência médica, ambos iriam pegar 
o mesmo avião, mas o voo é cancelado e os dois 
estranhos decidem fretar um jatinho. O doutor 
precisa voar para operar um paciente em Nova 
York, e a jornalista precisa voar porque se casa no 
dia seguinte. Durante a viagem, o piloto sofre um 
ataque cardíaco e o avião cai em uma região mon-
tanhosa coberta por neve. Enquanto lutam pela 
sobrevivência numa região selvagem, um roman-
ce começa a surgir e ganhar força enquanto eles 
tentam sobreviver, feridos e perdidos em meio ao 
frio rigoroso, escassez de alimentos e a incerteza 
do resgate. 

A ÓPERA DE PARIS

Este filme é um documentário que retrata o 
período de um ano em que a diretora Stépha-
ne Bron passou observando a rotina agitada e 
os bastidores da preparação de músicos, dan-
çarinos, técnicos e da parte administrativa da 
famosa Ópera de Paris. Ensaios de grandes 
espetáculos e a revelação de grandes jovens 
músicos dão o tom da produção. A Ópera de 
Paris está sob nova direção, e se prepara para 
levantar as cortinas com um novo espetáculo: 
Moisés e Aarão de Schönberg. Mas o anúncio 
de uma greve e a chegada de um touro como 
ator coadjuvante podem complicar as coisas. 
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FALA SÉRIO, MÃE!

Neste �lme, Ângela Cristina (Ingrid Guima-
rães), mãe da adolescente Maria de Lourdes 
(Larissa Manoela), está tendo a experiência de 
guiar sua �lha durante uma das fases mais com-
plicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa 
de emoções, com medos, frustrações e um ca-
minhão de queixas para descarregar. Por outro 
lado, Malu, como prefere ser chamada, também 
tem suas insatisfações. Embora teimosa, sofre 
com os cuidados excessivos e com o jeito con-
servador da mãe. A comédia familiar traz a doce 
e intensa relação das duas desde a infância de 
Malu até à fase da adolescência e da indepen-
dência. Contada sob o ponto de vista das duas 
personagens, a história aborda as principais di-
�culdades da maternidade nos primeiros anos 
de vida, o primeiro dia na escola, as amizades, as 
descobertas amorosas e os problemas familiares. 
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Educação para surdos: 
muito além dos sons

Se a educação, no Brasil, deixa a desejar 
para pessoas sem nenhum tipo de di�cul-
dade ou necessidade especial, o que dizer 

então de quem possui uma barreira que di�culta 
ainda mais o aprendizado, como a surdez?

Talvez, seja por isso que o tema da redação do 
ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) sur-
preendeu tanta gente. E olha que não é de hoje 
que se tenta fazer algo nessa área. Há 160 anos, 
D. Pedro II convidou o educador Eduard Huet, 
professor de francês surdo, para vir ao Brasil e 
criar, no Rio de Janeiro, o embrião do que viria a 
ser o Instituto Nacional de Educação dos Surdos 
(INES), referência nacional no segmento. 

A iniciativa rea�rma que o monarca estava 
mesmo à frente do seu tempo em muitos assun-
tos, mas, por outro lado, também mostra que, 
há mais de um século e meio, a inclusão social 
é um tema que patina em nosso País. Apenas 
para ressaltar: por determinação de lei, a Lín-
gua Brasileira de Sinais (Libras) é a segunda 
língua o�cial do Brasil, embora seja pratica-
mente desconhecida.

Segundo o site Egalitê (www.egalite.com.
br), que tem por objetivo inserir pessoas 
com de�ciência no mercado de trabalho, o 
tema abordado no ENEM “é de grande re-
levância não só para os de�cientes auditivos, 
mas também para todas as pessoas com de�-
ciência em geral”.

Di�culdades encontradas 
De acordo com o site, “a educação para 

os surdos, mesmo nos dias de hoje, ainda 
é precária. Infelizmente, as escolas ainda 
não têm estrutura física e pro�ssional para 
receber de�cientes auditivos. Por isso, vê-se 
necessário adaptar a infraestrutura das esco-

las, que precisa contar com salas e recursos 
multifuncionais e ser planejada com acessi-
bilidade arquitetônica e tecnológica. Além 
disso, é necessário capacitar os docentes 
para aprimorar as práticas pedagógicas, de 
forma que a sala de aula seja um ambiente 
de oportunidades reais para todos, e o mais 
importante de tudo, inclusiva”.

“Esta mesma realidade está presente na in-
clusão de surdos no mercado de trabalho. O 
preconceito e o despreparo das empresas em 
contratarem de�cientes auditivos são percep-
tíveis, e isso deve mudar o quanto antes. Na 
maioria das vezes, são necessárias apenas pe-
quenas adaptações para que o deficiente au-
ditivo seja incluído. E, além disso, o ambiente 
de trabalho, com certeza, por meio da diver-
sidade, estará mais rico em muitos aspectos. 
Nunca se deve julgar a pessoa pela sua de�-
ciência, mas, sim, pelo seu talento e quali�ca-
ções”, afirma Matias Rodrigues, profissional 
de relações públicas e redator do site, autor 
de artigo sobre o tema abordado no ENEM. 
Engajado na causa de Pessoas com Deficiên-
cia (PCD), Rodrigues diz que “ser diferente é 
sair fora da caixa, é fazer diferente!”.

Segundo a fonoaudióloga Flávia Leite de 
Campos, para que o processo de reabilitação 
auditiva seja e�caz, “é fundamental a avalia-
ção de cada caso, respeitando suas particu-
laridades e características do meio em que 
(a pessoa) vive”. Flávia ressalta que, “no âm-
bito educacional, é pertinente a colocação 
de professores com formação em LIB�S 
(Língua Brasileira de Sinais) ou intérpretes 
nas salas de aula onde existam pessoas por-
tadoras de de�ciência auditiva”. A fonoau-
dióloga destaca ainda que pro�ssionais que 

dominam a LIB�S poderia ser úteis fora 
do ambiente escolar, tanto em estabeleci-
mentos públicos quanto privados. “Só assim 
o de�ciente auditivo encontrar-se-ia inseri-
do na sociedade”, finaliza Flávia.

História
No século XVI, Girolamo Cardano, po-

límata italiano (pessoa com interesse em 
diversas ciências e áreas do saber), retira o 
conceito de que surdos não podem ser en-
sinados. Ainda neste século, Pedro Ponce de 
Leon, monge espanhol, foi o primeiro edu-
cador a “desmutizar” surdos. 

Por volta de 1750, o abade e educador 
francês Charles Michel de L’Epée inicia a 
instrução formal de duas crianças surdas, 
com grande êxito. Em 1760, transforma sua 
casa na primeira escola pública para surdos, 
que veio a se tornar o Instituto Nacional de 
Jovens Surdos de Paris, utilizando uma abor-
dagem através da língua de sinais. 

Em 1815, Thomas Hopkins Gallaudet, edu-
cador estadunidense, visita L’Epée com o ob-
jetivo de conhecer seu trabalho. Convida um 
dos seus melhores alunos (Laurent Clerc) 
para implantar nos Estados Unidos o ensi-
no a surdos, utilizando a Língua de Sinais. 
Fundam a primeira escola americana para 
surdos no estado do Connecticut, em 1817. 
Em 1864, foi criada, nos Estados Unidos, a 
Universidade Nacional para Surdos-Mudos, 
hoje, nomeada Universidade Gallaudet.

Números
Segundo o Censo de 2010 realizado pelo 

IBGE, 9,7 milhões de pessoas têm defici-
ência auditiva. Desses, 2.147.366 milhões 
apresentam de�ciência auditiva severa, 
situação em que há uma perda entre 70 e 
90 decibéis (dB). Cerca de um milhão são 
jovens até 19 anos. Para a maioria destes 
pacientes, a Reabilitação Auditiva com o 
uso de Aparelhos Auditivos e a Fonotera-
pia de Estimulação da Audição e Fala são 
su�cientes para reinserção do indivíduo 
aos seus meios sociais e o desempenho es-
colar adequado é garantido.

Tema abordado no Enem surpreende e gera reflexão
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BORBOLETAS
Entre a trêmula luz já fugidia,

Na úmida manhã, cruza-se ao vento
Áspero, languidosa e erradia,

Borboleta, no torvo � rmamento.

E o menininho tão feliz corria
Entre as fl ores cheirosas, muito atento

A olhar a borboleta luzidia,
Que esvoaçava num encantamento.

Ai! Seus olhos quebrados, turvos, miram
A tristíssima cena que por tudo

Se espalha. Então, seus lábios suspiram!

A dor palpita, ruge doidamente.
No ar reina o tormento cruel, mudo...
E a chuva hostil mata-a inclemente.

Maria do Carmo Marques Ramos
(Carminha)
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O número de casos novos de Aids, 
no Brasil, cresceu 3% entre 2010 
e 2016, segundo relatório da 

UNAIDS, órgão da ONU (Organização 
das Nações Unidas) criado para lidar com 
a epidemia, que atinge quase 37 milhões de 
pessoas no mundo todo, sendo 2,1 milhões 
crianças com menos de 15 anos. Ainda de 
acordo com o relatório, o número global de 
novos casos da síndrome caiu 11%. Criado 
em 1988, pela Organização Mundial de Saú-
de (OMS), o Dia Mundial de Luta contra a 
Aids é comemorado em 1º de dezembro e 
tem por objetivo conscientizar a população 
do planeta sobre a pandemia (epidemia que 
se espalha por toda a Terra) da Aids.

Aqui, no Brasil, o presidente Michel Te-
mer sancionou, no dia 8 de novembro, a lei 
que instituiu o Dezembro Vermelho, campa-
nha que visa conscientizar e prevenir sobre 
o perigo da Aids e outras Doenças Sexual-
mente Transmissíveis (DSTs). Veja box nes-
ta matéria.

América Latina e Brasil
De acordo com o UNAIDS, a elevação dos 

casos, no Brasil, pode ser considerada pe-
quena, passando de 47 mil novos casos em 
2010 para 48 mil em 2016. Para o Ministério 
da Saúde, a grande população causa distor-
ções na análise e teria sido melhor utilizar 
taxas de detecção da infecção, obtidas pela 
divisão do número de casos pelo número de 
habitantes. Assim, os dados epidemiológi-
cos do Brasil indicariam a estabilização da 
epidemia, com viés de queda.

O número de mortes relacionadas com a 
Aids na América Latina diminuiu, em 12% 
entre os anos 2000 e 2016, apesar de os da-
dos “preocupantes” em países como a Bolí-
via, Guatemala, Paraguai e Uruguai.  No ano 
2000, morreram na região cerca de 43 mil 
pessoas. Já em 2016, esse número caiu para 
36 mil, um declínio a partir do aumento da 
disponibilidade de tratamentos antirretrovi-
rais, segundo o último relatório apresentado 
em Paris (França) pelo órgão.

Este “progresso signifi cativo” é impulsio-
nado pela redução das mortes relaciona-
das com a Aids no Peru (62% entre 2000 e 

2016), Honduras (58%) e Colômbia (45%), 
segundo informou a agência EFE. O núme-
ro de portadores de HIV na América Latina 
totalizou 1,8 milhões e as novas infecções 
seguem estáveis desde 2010, com quase 100 
mil casos por ano.

O UNAIDS revelou que a quantidade 
de soropositivos com acesso a tratamentos 
antirretrovirais quase dobrou em seis anos 
(58%), passando de 511.700 pessoas em 
2010 para 1 milhão em 2016, o que coloca a 
região acima da meia mundial (53%).

O HIV, classifi cado como ameaça para 
a saúde pública pela ONU, afeta um total 
de 36,7 milhões de mulheres e homens em 
todo o planeta, e desde a sua descoberta, em 
1981, provocou 36 milhões de mortes.

Mortes
No ano passado, cerca de um milhão de 

pessoas morreram por complicações rela-
cionadas a Aids, mas o número, apesar de 
alto, representa uma “virada decisiva” no 
combate à doença, anunciou a Organização 
das Nações Unidas. Há pouco mais de uma 
década, em 2005, o HIV provocou a morte 
de 1,9 milhão de pessoas.

“Nossos esforços deram resultado”, co-
memorou o diretor executivo do Programa 
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/
Aids (UNAIDS), Michel Sidibé, segundo a 
Reuters. “Mas nossa luta para pôr fi m a Aids 
está apenas começando. Vivemos tempos 
difíceis, e os avanços conquistados podem 
se apagar facilmente”.

Segundo o relatório, o mundo tinha, em 
2016, 36,7 milhões de pessoas infectadas 
pelo HIV, sendo que 19,5 milhões delas ti-
nha acesso a tratamentos. Esses números 
mostram que, pela primeira vez, mais da me-
tade dos pacientes está sendo atendida. O 
número de novas infecções também está em 
queda, ainda que em ritmo lento para con-
ter a epidemia. No ano passado, 1,8 milhão 
de pessoas foram infectadas, o que signi� ca 
uma nova infecção a cada 17 segundos.

Expectativa de vida
E com acesso a tratamentos, os pacientes 

estão vivendo mais e melhor. Em países do 

AIDS: cresce número de casos 
novos no Brasil

A boa notícia é que acesso ao tratamento cresce em todo o mun-
do e mortes caem
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leste e do sul da África, por exemplo, a ex-
pectativa média de vida cresceu em quase 
dez anos entre 2006 e 2016.

O relatório alerta, entretanto, que os bons 
resultados não são compartilhados por todas 
as regiões. No Oriente Médio e no Norte da 
África, e na Europa Oriental e Ásia Central, 
as mortes relacionadas com a Aids aumenta-
ram 48% e 38% respectivamente, principal-
mente pela falta de acesso a tratamentos.

Apesar de positivos, os resultados da po-
lítica global de combate a Aids estão longe 
do ideal. Especialistas comemoraram os nú-
meros alcançados, mas questionaram se os 
bilhões investidos ao longo das últimas duas 
décadas não deveriam ter gerado avanços 
ainda maiores.

Campanha
O UNAIDS lançou, no dia 6 de novembro, 

sua campanha global para a mobilização da 
sociedade em torno do Dia Mundial contra a 
AIDS, celebrado em 1º de dezembro. A cam-
panha Minha saúde, meu direito busca explo-
rar os desa� os que as pessoas em todo o mun-
do enfrentam no exercício de seus direitos.
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Governo institui 
Dezembro Vermelho

A  lei que institui a campanha nacional de 
prevenção ao HIV/aids e outras infecções 
sexualmente transmissíveis, denominada De-
zembro Vermelho, foi sancionada pelo Go-
verno Federal e publicada no Diário Ofi cial da 
União no dia 8 de novembro.

De acordo com a lei, a campanha terá foco 
na prevenção, assistência, proteção e pro-
moção dos direitos humanos das pessoas 
que vivem com HIV/aids e será constituída 
de um conjunto de atividades e mobilizações 
relacionadas ao enfrentamento da doença. As 
atividades e mobilizações da campanha serão 
desenvolvidas de acordo com os princípios do 
Sistema Único de Saúde(SUS), de modo inte-
grado em toda a administração pública, com 
entidades da sociedade civil organizada e or-
ganismos internacionais.

Entre outras ações, estão previstas a ilumi-
nação de prédios públicos com luzes de cor 
vermelha, promoção de palestras e atividades 
educativas, realização de eventos que tratem 
do tema e veiculação de campanhas na mídia.
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A virada do ano é especial para muita 
gente, pois marca o � nal de um ciclo 
e o início de outro. Alguns conside-

ram uma passagem, outros uma renovação 

ou até mesmo um recomeço, devido a uma 
nova chance para fazer com que as coisas se-
jam melhores, ou diferentes.

Segundo algumas superstições, a escolha 
da cor da roupa para passar por esse momen-
to é essencial para o ano que vem a seguir. 
Essa cor pode infl uenciar na sua vida amoro-
sa, � nanceira e até mesmo emocional.

Segundo Juliana Marangoni, consultora 
de imagem e estilo, as tonalidades preferidas 
para a passagem de ano são as claras, prin-
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cipalmente o branco ou o�  white, também 
em tons de dourado e prata. “Não existe uma 
função exatamente das cores, mas existem 
pessoas que gostam de passar de branco por 
signi� car paz para o próximo ano. Há quem 
pre� ra o amarelo por signi� car dinheiro, o 
rosa que signi� ca o amor ou o vermelho que 
é paixão”, explica.

Muitas pessoas acreditam que, para co-
meçar o ano com os ventos soprando a seu 
favor, é necessário fazer algumas simpatias 

Escolha as melhores cores para começar 
o próximo ano com o pé direito

e superstições na última noite do ano. Ri-
tuais, promessas e até a cor da sua peça de 
roupa tendem a te ajudar a ter um ano ma-
ravilhoso. E muitos acreditam que as cores 
possuem uma energia forte que tem o poder 
de in� uenciar, e muito, a nossa vida. Desde 
o nosso humor até ajudar a atrair coisas que 
almejamos. “Se elas têm um poder ou não, 
acho que depende da fé e superstição de 
cada pessoa. Mas a energia positiva sempre 
atrai coisas boas e temos que fazer o que sen-
timos bem e felizes”, completa Juliana.

Cores e seus signifi cados
Roupa Branca - Paz

Roupa Amarela – Dinheiro e Riqueza

Roupa Rosa - Amor

Roupa Vermelha - Paixão

Roupa Azul - Paz de Espírito

Roupa Verde - Esperança e Equilíbrio

Roupa Laranja - Sucesso Monetário

Roupa Violeta - Inspiração e Estabilidade
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Fim de ano, �m também das aulas nas es-
colas. Nessa época, são feitas avaliações 
importantes na escola e em casa sobre 

como foi o ano letivo. Enquanto o �lho resolve 
as últimas provas, os pais estão resolvendo uma 
questão delicada: mudá-lo ou não de colégio. 
Caso existam notas baixas, desânimo ou di�cul-
dade de se enturmar, aumentam ainda mais as 
dúvidas. Para especialistas, o momento pede cal-
ma e diálogo.

Para o life coach, psicólogo e professor da 
FADISP, Luiz Francisco, a mudança de escola 
só será necessária se houver uma necessidade 
explícita da criança ou dos pais para que isso 
ocorra, como mudança de bairro ou cidade, 
impossibilidade de custeio, problemas de rela-
cionamento ou qualidade da educação e for-
mação que são oferecidas. “Se não há nenhuma 
condição que exija essa mudança, ela torna-se 
uma opção e que deve ser avaliada consideran-
do todo o processo de mudança que envolve a 
adaptação da criança e dos demais envolvidos. 
Diante disso, é sempre bom avaliar quais os ma-
lefícios que serão evitados, bem como os bene-
fícios que serão adquiridos para bater o martelo 

e decidir acerca da mudança”, explica.
Mudar é sempre importante até para que os 

indivíduos possam aprender a lidar com esse 
processo que, possivelmente, fará parte da tra-
jetória de vida de todos e que, portanto, precisa 
ser encarado com maior naturalidade e menor 
sofrimento. Mas não é isso que vemos acontecer, 
de um modo geral, pois as pessoas têm medo da 
mudança, do novo, acreditando que a acomoda-
ção possa ser a melhor alternativa. Olhando por 
esse prisma, fazer alteração na rotina da criança 
pode auxiliá-la a desenvolver ferramentas com-
portamentais que a tornem mais habilidosa em 
situações de mudança e a troca de escola pode 
ser uma dessas situações.

Segundo Luiz Francisco, para que a mudança 
não venha acompanhada de sofrimento ou de 
traumas, é preciso que esse processo seja tran-
quilo para seus responsáveis, tendo em vista que 

não é possível transmitir segurança, con�ança e 
estabilidade para uma criança, se não são esses 
os sentimentos de seus cuidadores. “Conquistada 
essa primeira etapa, é preciso estimular a criança 
em uma de suas características naturais: a curio-
sidade. Provocar o interesse pelo inédito, aguçar 
a vontade de saber mais, incentivar as possibili-
dades positivas do novo cenário são alternativas 
práticas para eliminar o medo, a ansiedade e o 
desgaste de energia que o momento de mudança 
exige. Ademais, estar aberto a ouvir e acolher os 
relatos sobre as di�culdades enfrentadas no am-
biente desconhecido, colaborando para incenti-
var uma atitude resolutiva e otimista, podem ser 
atitudes fundamentais para o desenvolvimento 
saudável de um indivíduo que está em plena 
construção de sua história de ser no mundo”, �-
naliza o psicólogo.

Mudar ou não 
o filho de escola?

Antes de tudo, é bom ouvir a escola e a criança para ponderar 
sobre o assunto
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Alguns anos atrás, postei a mensagem abaixo para re�exão de Natal; não consigo pensar em algo mais 
maravilhoso para o momento, então, encaminho novamente. Que ilumine o coração de todos nós!

Perguntemos a Maria de Magdalena onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá:
- Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez, que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, 

despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara.
Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Ele nos 

responderá:
- Ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu 

nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente Ele é a fonte inesgotável de amor.
Perguntemos a Pedro quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderá:
- Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no 
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momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida.
Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá:
- Jesus nasceu na estrada de Damasco quando, envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a �gura 

nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo 
novo quando eu lhe disse: “Senhor, o que queres que eu faça? ”

Perguntemos a Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá:
- Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: “Negue! Negue!” E o 

soldado com a tocha acesa dizendo: “Este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer?” Foi neste instante que, sentindo 
o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: “Não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me 
também a amá-lo. ”

Perguntemos a Tomé onde e quando nasceu Jesus. Ele responderá:
- Jesus nasceu naquele dia inesquecível, em que Ele me pediu para tocar suas chagas, e me foi dado testemunhar que 

a morte não tinha poder sobre o �lho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: “Eu sou o caminho, a 
verdade e a vida”.

Perguntemos à mulher da Samaria o que ela sabe sobre o nascimento de Jesus. E ela nos responderá:
- Jesus nasceu junto à fonte de Jacob na tarde em que me pediu de beber e me disse: “Mulher, eu posso te dar a água 

viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santi�ca as criaturas.” Naquela tarde, soube que Jesus era 
realmente um profeta de Deus e lhe pedi: “Senhor, dá-me desta água. ”

Perguntemos a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. Ele responderá:
- Jesus nasceu no instante em que, chegando ao rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu 

olhar e a majestade da sua �gura pude ouvir a mensagem do Alto: “Este é o meu Filho Amado, no qual pus a minha 
complacência!” Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir, para a glória de Deus.

Perguntemos a Lázaro onde e quando nasceu Jesus. Ele nos responderá:
- Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: “Lázaro! Levanta!” Neste momento, 

compreendi �nalmente quem Ele era... A Ressurreição e a Vida!
Perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderá:
- Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava 

acima de todos os tesouros terrenos.
Perguntemos, �nalmente, a Maria de Nazaré onde e quando nasceu Jesus. E ela nos responderá:
- Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas, que eram focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de 

palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo, 
através daquele Menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor.

Agora pensemos um pouquinho:
E para nós, quando Jesus nasceu?
Pensemos mais um pouquinho:
E se descobrirmos que ele não nasceu?
Então, procuremos urgentemente fazer com que ele nasça 
um dia destes, porque, quando isso acontecer, teremos, 
�nalmente, entendido o Natal e verdadeiramente 
encontrado a Luz.

Luis Carlos Magaldi Filho  
 h�p://www.facebook.com/#!/luiscarlos.magaldi�lho
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O verão está chegando e com ele a 
temporada das chuvas mais inten-
sas. Imagine a cena: você está pas-

seando com a namorada (ou namorado) em 
seu carro, pela primeira vez, e aí vem aquela 
chuva e você percebe que seu veículo está se 
transformando em um aquário sobre rodas. 
Que vexame, não é mesmo? Tudo por cul-
pa de falhas na borracha (também chamada 
guarnição) que deveria impedir a entrada de 
água, poeira e barulho.

Não é preciso encarar locais alagados para 
que entre água em um carro. Basta falta de 
cuidado com borrachas de porta, por exem-
plo, para que o automóvel seja invadido pe-

las chuvas de verão. 
E um pequeno furo na borracha é suficien-

te para a água entrar e, dependendo do caso, 
deixar o carro com mau cheiro que só sai 
trocando alguns componentes e fazendo a 
higienização do veículo. A vida útil da guar-
nição é de cinco anos, mas alguns maus há-
bitos, como apoiar o sapato na borracha da 
porta ou encostar na borracha na hora de en-
trar o carro, ajudam a diminuir esse tempo. 
Segundo especialistas, os botões usados no 
bolso de trás de algumas calças jeans estão 
entre os principais responsáveis pelos furos 
na guarnição.

Se a borracha estiver dani�cada, não é pre-

Equipamento impede entrada de água e poeira

Saiba o momento de revisar a 
vedação do seu carro
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ciso um dilúvio para a água entrar no carro; 
basta que a mesma chegue à altura do chão 
do veículo e pronto: pode molhar o feltro 
que é colado no assoalho, embaixo do tape-
te (é isto que produz o mau cheiro e o pro-
prietário tem de trocar tudo e higienizar o 
veículo). Existe um teste simples que ajuda 
a veri�car o estado da guarnição: ele simula 
uma chuva forte e uma pessoa dentro do au-
tomóvel pode identi�car o estado da guar-
nição e se há pontos por onde a água passa.

Caso haja necessidade de troca, o preço 
gira em torno de R$ 200 para cada porta, 
mais a mão de obra. E lembre-se: cada carro 
tem um modelo de guarnição.
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Pode parecer sonho ou coisa de �cção 
cientí�ca, mas em breve (muito mais 
cedo do que a maioria dos motoris-

tas imaginam) teremos nas ruas e estradas 
(autoestradas) veículos que passam dos 400 
km/h. A meta é atingir (e talvez superar) a 
mítica marca dos 500 km/h. Para se ter uma 
ideia do que é isso, basta dizer que existem 
aviões cuja velocidade de cruzeiro está pró-
xima desse número. Ou seja, se colocarem 
asas nos carros, eles também poderão voar.

Com toda essa velocidade e potência, a 
grande questão é: estamos preparados para 
dirigir um carro a 500 km/h? Nessa velo-
cidade, o tempo de reação é mínimo. Além 
disso, existem poucas estradas no mundo 
que oferecem um mínimo de segurança para 
acelerar forte. E, aqui, no Brasil, então, é qua-
se impossível dirigir em velocidade tão alta.

Mas o status, a emoção e a adrenalina de pi-
lotar um hiperesportivo falam mais alto. É o tí-
pico caso da pessoa agindo irracionalmente na 
hora de comprar um carro, como diria o ameri-
cano Richard Thaler, prêmio Nobel de Econo-
mia deste ano. E olha que estamos falando de 

automóveis que podem chegar a 
R$ 10 milhões.

Briga
Esta realmente é uma briga de 

gigantes. A sueca Koenigsegg 
a�rmou que bateu o recorde de 
velocidade do Bugatti Veyron 
16.4 Super Sport, que atingiu 
431 km/h em 2010. Segundo 
a fabricante sueca, o Agera RS 
obteve média de 444,6 km/h. 
O problema aqui é que não há 
comprovação do feito, apenas a 
palavra da empresa.

A média de duas arrancadas em direções 
opostas é uma exigência do livro dos recor-
des Guinness para o título de carro de pro-
dução mais rápido do mundo. No entanto, a 
Koenigsegg ainda não divulgou imagens do 
feito e não informou se o Guinness fará a ve-
ri�cação da marca.

Disputa aberta
A corrida para ser o mais rápido do mun-

do promete ser acirrada nos próximos meses. 

Hiperesportivos buscam recordes de velocidade
A Bugatti já afirmou que tentará um novo 
recorde em 2018 com o Chiron, o sucessor 
do Veyron. A Koenigsegg já mostrou que 
pode frustrar essa expectativa. Além dos 444 
km/h, o Agera RS foi melhor que o Chiron 
na aceleração de 0 a 400 km/h e retorno ao 
zero, em 36 segundos, enquanto o esportivo 
da Bugatti fez em 42 segundos. Vídeos na 
internet mostram um Chiron atingindo a es-
pantosa marca de 498 km/h no velocímetro 
digital e 500 no analógico, mas não há confir-
mação o�cial.

Correndo por fora
A norte-americana Hennessey também 

está na briga, depois que mostrou o Venom 
F5, o sucessor do Venom GT, que já desafiou 
o recorde do Veyron em 2013 e 2014, mas 
não �cou com o recorde porque não cum-
priu a exigência de duas passagens em sen-
tidos opostos. De acordo com a Hennessey, 
o Venom F5 pode chegar a 484 km/h, com 
seu motor V8 bi turbo, que rende até 1.622 
cv de potência.

500 km/h: o número a ser atingido



Por que o movimento separatista da Catalunha, na Espanha, é acom-
panhado por tanto interesse pelo resto do mundo, principalmente 
pela Europa? Porque praticamente todos os países do Velho Con-

tinente possuem regiões que desejam a independência. Caso a Catalunha 
consiga seu intento, isso poderia gerar um efeito cascata, estimulando outros 
movimentos semelhantes e o mapa geopolítico europeu poderia mudar ra-
dicalmente e, com ele, as relações políticas e comerciais de todo o planeta.

A Catalunha é uma das regiões mais ricas e industrializadas da Es-
panha, responsável por cerca de 20% do PIB (Produto Interno Bru-
to) do país. E apenas para lembrar, a economia espanhola é uma das 

mais fortes do continente. É perfeitamente compreensível 
que o governo central lute com todas as forças para evitar 
a separação.

Para entender a situação, vamos imaginar que São Paulo, o 
Estado mais rico da nossa nação, responsável por 36,74% dos 
impostos arrecadas no País, quisesse se separar do Brasil. Pare-
ce óbvio que, para além do apelo emocional à união, à cultura 
e à integridade do país, o governo central certamente reluta-
ria em perder um estado que representa quase 37% de tudo 
o que é arrecadado. Se juntar com o Rio de Janeiro, então, as 
duas unidades da federação somam quase 50% da arrecadação. 
Convenhamos que ninguém gosta de perder dinheiro, seja 
uma pessoa, uma empresa ou um país.

Claro que, do ponto de vista de São Paulo, não seria ruim que 
todo esse dinheiro �casse nos cofres estaduais e revertesse em 
benefícios para a população, como melhorias em infraestrutura, 
saúde, segurança e educação, por exemplo.

Vale lembrar que já houve no passado um movimento sepa-
ratista, ainda que tênue, no Estado de São Paulo, e ainda hoje 
existe tal movimento nos estados da Região Sul.

Por isso, o mundo olha com atenção a situação na Espanha 
e torce para um acordo que apazigue os ânimos de todos os 
envolvidos e que o diálogo prevaleça sempre.

Onda separatista pode transformar 
Europa em colcha de retalhos

Praticamente todos os 
países possuem movimentos 

separatistas
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01

01 - Priscila e Anderson, inauguração Supermercado Real, Tatuí; 02 - Carol e Roberto, 5ª Noite Italiana, Lions Club, Tatuí; 03 - Alex e Cecília, 
7º Porco no Rolete, condomínio Monte Verde, Tatuí; 04 - Isadora e Giovanna, 149 Snooker Bar, Tatuí; 05 - Adriana e Andrea, Cabaré Night 
Club, Clube de Campo, Tatuí
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CONSTELAÇÃO Fotos: Nathalia Gerivini, Bernadete Elmec, Claudio Elmec, Renato Salles e www.xpres.com.br
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06 - Eduardo e Ana Sílvia, A Fábrica Pub, Tatuí; 07 - Eder, José Henrique, Leonardo, Arianne e Aline, Fantasy Party, 13 anos de Vodka 
Joe, Clube 11 de Agosto, Tatuí; 08 - Daniel, Marcelo, Renato e Gershon, inauguração da loja Depósito de Tintas Tatuí; 09 - Júlia e Laura, 
inauguração Academia My BOX, Tatuí
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10 - José Eduardo e Ivan, 7º Porco no Rolete condomínio Monte Verde, Tatuí; 11 - Aline e Cecília, 149 Snooker Bar, Tatuí; 12 - Eliete, Taty Toledo 
e Taty Fagundes, inauguração Supermercado Real, Tatuí; 13 - Raíssa Marcelly, Marcelo e Priscila, Fantasy Party, 13 anos de Vodka Joe, Clube 11 de 
Agosto, Tatuí; 14 - Heloísa e Fred, 5ª Noite Italiana, Lions Club, Tatuí
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15 - Renato, Ivanete e Lucas, fl ash ao vivo com a Rádio Vale Verde, Auto Posto Comendador - Marapé, Tatuí; 16 - Bruno, Isabella, Lucas, Enzo, 
Luiz, Cassiano e Eduardo, A Fábrica Pub, Tatuí; 17- Luciana, Luiz Eduardo e Davi, inauguração Academia My BOX, Tatuí; 18 - Amanda, Cris, 
Inês, Maria Elisa, Denise, Naiara, Mayara e Cecília, inauguração da loja Depósito de Tintas Tatuí; 19 - Rodnei e Luiz, Cabaré Night Club, Clube 
de Campo, Tatuí
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20 - Mônica e Grilo, 149 Snooker Bar, Tatuí; 21 - Sheila, Neto, Livea, Cardenas, Catherin e Kiko, Cabaré Night Club, Clube de Campo, Tatuí; 
22 - Marcelo, Emerson, Jaqueline e João Victor, inauguração da loja Depósito de Tintas, Tatuí; 23 - Michele, Rafael, Nicéia e Turco, inaugura-
ção Academia My BOX, Tatuí; 24 - Patrícia e Osni, 5ª Noite Italiana, Lions Club, Tatuí

22
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Tender decorado 
com pêssegos ao molho agridoce

O Apetite deste mês está muito gostoso. Dezembro é mês de festa e esta receita de tender é especial, leva frutas da época, como 
pêssego, abacaxi, fi go, cerejas, é uma verdadeira delícia! Foi preparada com muito amor pela nossa leitora Josieli Soncim Camargo, da 

cidade de Boituva,  como uma sugestão para sua ceia de Natal ou se preferir no Ano-Novo.  Anote aí, caro leitor! Nós, da Revista Hadar, 
provamos e aprovamos!

Ingredientes: 
1 tender tipo bolinha (cerca de 1 kg)
1 xícara (chá) de refrigerante 
1 xícara (chá) de suco de laranja
½ xícara (chá) de mel
1 colher (sopa) de açúcar mascavo
1 colher (sopa) de mostarda
1 colher (chá) de molho inglês
Cravos-da-índia

Modo de fazer:
Coloque o tender numa tigela funda, regue com o refrigerante e o 
suco de laranja e deixe marinando por 1 hora. Forre uma assadeira 
com papel-alumínio, arrume o tender com a marinada e cubra com 
papel-alumínio. Leve ao forno médio (180°C) para assar por cerca 
de 40 minutos, regando-o várias vezes com o molho da assadeira. 

Misture o mel, o açúcar, a mostarda e o molho inglês. Retire o 
tender do forno, faça cortes diagonais e besunte com essa mis-
tura. Enfeite com cravos-da-índia e leve novamente ao forno, 
sem o papel, até � car dourado.

Preparo para o molho para servir com o tender fatiado.
Neste caso, o molho foi feito de pêssego, mas poderá fazer com 
a fruta que mais gostar.
3 pêssegos maduros
1 polher (café) de gengibre ralado
1 xícara (chá) do molho do tender
1 colher (sobremesa) de amido de milho
1 colher (café) de sal

Retire a pele dos pêssegos (no caso dele ser in natura, se 
preferir poderá ser o de lata em conserva), pique e bata no 
liquidi� cador. Passe para uma panela e adicione os demais 
ingredientes. 
Leve ao fogo e mexa até engrossar. É só servir!
Bom apetite!
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Quer ver sua receita aqui nas páginas da 
Hadar? Então, mande um e-mail para 
jornalismo@revistahadar.com.br 
e seja a próxima a brilhar com a gente!
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